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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
Velkommen til LandsByLiv nummer 44! Noen av våre lesere 
forteller at de leser bladet fra perm til perm straks det ligger 
i postkassa. Da «MITT landsbyLIV» kom rett før jul, fikk vi 
mange gode tilbakemeldinger. Bladet utstrålte både liv og 
varme. Det vil du forhåpentligvis også oppleve i denne ut-
gaven av LandsByLiv. Her fortelles om bakedager, et nytt fjøs, 
om reiser og kulturopplevelser. Og vi får høre om den store 
verdenskongressen i Jekaterinburg – øst for Uralfjellene, som 
var et virkelig høydepunkt for vår internasjonale bevegelse. 

I tillegg inneholder bladet mye faglig lys og innsikt. Vårt tema 
er salutogenese. Hva er sunnhet, og hva holder oss friske? 
Gjennom flere artikler møter vi ulike erfaringer med å søke 
helbredelse og å gjenvinne helse. Bønnen til erkeengelen Ra-
fael kan samtidig gi en god inngang til påsketiden da vi feirer 
Kristi oppstandelse. Kristus har steget ned til oss og har for-
bundet seg med jorden. «Helbrederen», - ja også «Trøsteren» 
er et av hans mange navn.  

Amalie Holst forteller friskt om malerne på Vidaråsen som 
fortsetter sitt arbeide. Hun beskriver verkstedet slik: «en per-
fekt ramme for kunstneriske utskeielser, samtidig som det 
inngir følelsen av at man som menneske er velkommen og 
tilgitt; ja nesten omfavnet og trøstet».

Det som skjer hos malerne på Vidaråsen, finner vi igjen 
overalt i livets «verksteder», hvor vi lever og arbeider med 
hverandre. Det kan være vanskelig og krevende noen ganger. 
Da trenger vi å omfavne og trøste hverandre, igjen og igjen. 
Kanskje er det et slags oppstandelsens lys vi da kan ane – når 
vi finner hverandre på nytt gjennom vanskelighetene?  Denne 
helbredende kraften formidles særlig sterkt av våre «usedvan-
lige» mennesker, som våre steder er velsignelser med. 

God Påske! 

Rigmor Skålholt

Tidsskrift for 
sosialterapeutisk 
arbeid i Norge
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HVA SKJER?

Lukten av nybakte brød på Skjoldskolen

KIK-festivalen i Danmark 2017

Et nytt fjøs på Grobunn

Karl König på kinesisk

En kreativ avkrok av Vidaråsen Landsby

Representantskapsmøtet – en verdifull opplevelse

Olav Åsteson- uke på Vidaråsen

Fagdager 2018:Form og rytme i sosialterapien

Det Baltiske seminaret 

PÅRØRENDE

Den lille Buddha – intervju med  Linard Bardell

MØTEPLASSEN

Reidunn Hedetofts tilbakeblikk

To filmer forteller om livet på Granly 

Konferenz i Dornach 2017 - Solidarfond

Steineruka 22.-30. september 2018

KRONIKK

På lik linje. De 8 løft; gode løfter eller tomme ord?

AKTUELT

Ljabruskolen søker daglig leder

Bli sosialpedagog! Bachelorgrad Steinerhøyskolen

Fremja: – Å fremme indre drivkraft og meningsfullhet

GLIMT FRA VERDEN

Verdenskongress mennesker nedsatt funksjonsevne

«Making Values Visible» - Rapport fra kongressen

TEMA - HVORDAN FREMME HELSE

Helse og sunnhetskrefter

Bønn for helse i sykdom og nød, erkeengel Rafael

Halleluja

Per Fugelli: – Å virkeliggjøre livets grunnstoffer

Fra Vidaråsen til Vidarkliniken

Spesialtilbud Vidar Rehab for deg som bor i Norge

Å bli et øvende menneske – opphold på Eridanos 

Kurs: Det usynlige mennesket i oss. Pinsen 18.-20. mai 

Kosthold og mosjon – motvekt til høyt blodsukker

Andakt for de små ting – lovmessighet i arbeidet

Bok: «Per dør». Film: «Per Fugelli – siste resept»

Hva er demens? Hvordan tilrettelegge på stedene?

LEGENDE 

Den lykkeliges skjorte

BOKOMTALE

De tolv urbilder. Bok av Frits Hendrik Julius.

Tung Tids Tale. Roman av Olaug Nilssen

STEDENE

Innhold

Nå er det vinter,
masse snø.
Aketur, skitur,
Kaste snøball,
Snør masse.
Glitrer som
diamanter på
kveldstid når
det lyser fra lamper
Herlig vintertid.

Hanne Kveli
Foto: Anuj Kumar

Vinterdikt

Den sosiale grunnlov

Et samarbeidende menneskesamfunns velferd
er desto større jo mindre den enkelte stiller krav 
om selv å få utbytte av sine ytelser.

Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine
medarbeidere og jo mer hans egne behov 
tilfredsstilles av de andres ytelser.

Alt som innenfor et menneskesamfunn motvirker
denne lov, må i lengden på den ene eller annen
måte avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner
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hva skjer?

Tekst: Gunnar i kantinen og Nina Vaksdal
Foto: Gunnar Andreas Sandvik

Steinerskolen på Skjold, helsepedagogisk avdeling 
videregående trinn, har en kantine som har fokus på 
at maten vi lager skal være sunn, variert, økologisk og 
hjemmelaget. I kantinen spiser daglig rundt 100 elever 
og lærere, fra ungdomsskolen, og de helsepedagogiske 
avdelingene på ungdomsskolen og videregående. Kanti-
nen tilbyr alltid brødmat, salat, frukt og en varm lunsj. 

Tre bakedager
I løpet av en uke blir det bakt mellom 20 og 25 brød, 
fordelt på tre bakedager. Lukten av ferske og nybakte 
brød er en lukt som mange av oss voksne har gode min-
ner knyttet til. Minnene handler ofte om måltider og 
opplevelser fra barndommen. Og slike minner forsøker 
vi å skape hver gang vi baker.

Nå er det ikke så mange som har tid til å bake selv og 
dermed får ikke elevene erfart den gode lukten av ny-
bakt. På dager da det bakes, siver den gode lukten rundt 
i skolelokalene i lang tid. Disse dagene når det bakes, er 
det ikke lov å bruke brødristeren, og dette vet elevene. 
Den må de vente med til dagen etter, til å riste dags-
gammelt brød. På denne måten håper vi at elevene får 
lagret seg noen minner om hva «smaken av nybakt» er.  
I starten var elevene litt misfornøyde med at de ikke fikk 
lov til å riste brød hver dag, men nå går dette helt fint. 
Nå må vi heller begrense enkelte storspisere på dager når 
vi baker, slik at alle skal få seg en fersk brødskive eller to.

Gode sanseinntrykk
I Steinerpedagogikken blir det lagt vekt på gode sanse-
inntrykk og en praktisk-kunstnerisk innfallsvinkel til 
læring. På Steinerskolen på Skjold, helsepedagogisk 
videregående trinn, står også dette i sentrum i møte med 
elevene. Skolen kaller læreplanen sin for en læringsreise, 
med helsepedagogikk og sosialterapi som det pedagogis-
ke grunnlaget. Skolen har fem ulike verksteder; musikk, 

kunst, betong, tre og metall, samt kantine og fellesrom 
som blir nyttet til både undervisning og fremføring av 
ulike elevprosjekter.

Lukten av nybakte brød
på Skjoldskolen
Helsepedagogisk Steinerskole, videregående trinn
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Tilrettelagt skolehverdag 
Skolemiljøet er relativt lite med under 30 elever, og det 
har fokus på trygghet og nærhet der det blir lagt vekt på 
en tilrettelagt skolehverdag med individuell opplærings-
plan for hver enkelt elev. Elevene får tett oppfølging, og 
målet er å utforme skoletiden i samsvar med elevene 
sine forutsetninger og livssituasjon.

Mange elever kommer til skolen med en erfaring av å 
ikke ha mestret tidligere skolegang eller andre oppgaver 
som livet bærer med seg. Årsakene er mange, og av- 
standen fra egne erfaringer til det man tenker er for-
ventet av den enkelte kan oppleves som stor. Ved å legge 
vekt på eleven sine ressurser og muligheter fremfor å 

fokusere på det som ikke har fungert tidligere, ønsker 
vi å gi elevene en skolehverdag med tilhørighet og 
mening.

Læringsreisen 
Læringsreisen legger vekt på Rudolf Steiners trede-
ling som omfatter vilje, følelse og tanke, og er en lokal 
læreplan som er åpen for metoder som blir tilpasset 
elevgruppene og den enkelte elev. Gjennom tilrettelagte 
aktiviteter med vekt på sanseerfaring, tydelige proses-
ser og trygge rammer, søker vi sammen en forståelse 
av hvordan elevene kan motiveres til å knytte seg til 
omverdenen og oppleve det som verdifullt å være en 
samfunnsaktør.

Tekst: Torild Larsen 

Et referat til LandsByLiv om Danmarksturen fra den 25. 
juni til den 1. juli år 2017. Vi reiste fra Jøssåsen søndags-

morgen med Hvitbussen. Det var Frank som kjørte oss 
til Værnes flyplass. De som var med var Ragnar Hansen, 
Bjarne Albertsen og Terje Haldberg, Joachim Valberg og 
Marie Löhr, Johanna og Louisa og Torild Larsen. 

Vi reiste med fly fra Værnes til Ålborg, der ventet vi 
på neste fly som fløy til Kastrup flyplass. Der hentet vi 
bussen. Marie kjørte den dit vi skulle bo. Det var et fint 
sommerhus med to bad og hems og fire soverom. Der 
bodde det to troll som var laget av trolldeig med pusehår 
som jeg koset med så lenge vi var der. 

Det stedet vi bodde på heter Ebeltoft. Der KIK-festivalen 
holdt på heter Fuglesjøsenteret. 

Jeg var med på maling om formiddagen. Da malte vi 
Snedronningen. Om ettermiddagen var jeg sammen 
med Terje Haldberg og Louisa og flere i et kor. Vi fikk 
mye god mat der, og jeg traff mange kjente mennesker 
der nede. Det var en fin opplevelse, synes jeg. Tusen 
takk. 

KIK-festivalen i Danmark 
sommeren 2017

Gjengen fra Jøssåsen på KIK-festivalen i Danmark. 
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Tekst: Eric Brinkhof. Foto: Guro Alderslyst 

Hva skjer når kuer drøvtygger? For å finne svaret må vi 
observere kua. Når hun har spist, er vomma, den første 
store magen, full av gress eller høy, og hun legger seg 
ned for å tygge alt en gang til. Hun gulper opp en del av 
maten – så stor som en tennisball – og tygger den 40 til 
70 ganger før hun svelger den igjen og sender den videre 
ned i fordøyelsessystemet. Slik holder hun på 7 til 10 
timer i døgnet! Ser vi på henne, så er det som om hun 
er «helt borte», hun går helt opp i oppgaven, og er i den 
dypeste konsentrasjon og jobber intenst med det som 
skjer der inne. Det gjør hun. 

Hele hennes vesen er involvert i denne oppgaven; å 
bearbeide, studere, fordøye denne gode maten ved å 

tilføye mange liters fordøyelsessaft, trekke ut de kreftene 
hun trenger for å leve videre, og deretter å etterlate møkk 
som er av beste kvalitet og som vi med det rette kan kalle 
«bondens gull». Dette gullet får da senere et ekstra løft 
gjennom kompostering og preparering med kompost-
preparatene, før det blir gitt tilbake til jordene hvor den 
gir jorda «visdom» til å la de vekstene vokse som blir til 
fremtidig ernæring av folk og fe. 
 
Også alle kuas sanseorganer (inklusiv hornene om 
hun er så heldig å ha disse!) er aktivt involvert i denne 
enorme fordøyelsesoppgaven, og hennes omgivelse blir 
dermed dratt inn i kroppen og blir fordøyet med.

Dette var bakteppe for å bygge et tilbygg til det gamle 
båsfjøset på Grobunn. Hvordan kan vi bygge et fjøs hvor 

Et nytt fjøs på Grobunn

Eric Brinkhof, Tellef Berven (Grobunnlærling), Fredrik Furuli (Grobunnlærling), Paul Hueber (EVS volontør) og Nora 
Salvesen (EVS volontør) 
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Karl König arkivet i Berlin opplyser at fire av hans mange bøker og foredrag vil bli oversatt til kinesisk. 
Det er opprettet et eget forlag, Threefold Translation Press, som vil utgi bøkene Søsken, Broder Dyr, Barnets 
tre første år og Felleskapsbygging i lys av Mikael.

De som ønsker å støtte oversettelsene og utgivelsene kan sende penger til Karl König arkivets konto:
IBAN: DE74430609671131714200. BIC: GENODEM1GLS. Merk gaven «China». 

kuene trives på best mulig måte? Slik at omgivelsen 
hjelper å gi grunnlag for den ypperste møkk-kvalitet ved 
at dyrene i ro og mak kan være ku og ta med Grobunns 
liv inn i fordøyelsesoppgaven sin? 
 
Da må det være lys og luft, sol og glede for både dyr og 
mennesker. Viktig også at fjøset blir mer tilgjengelig for 
Grobunnfolk flest, slik at alle får mulighet til å delta i 
fjøslivet og alle føler seg fri og trygg å gå over fôrbrettet 
på 3.50 meter bredde. Ellers skal fjøset gi mange ulike 
arbeidsoppgaver for elevene våre og Grobunn-lærlinger, 
men samtidig være lettdrevet i helgene og ferietid. 
 
Løsningen ble et kaldfjøs med to åpne sider hvor dyrene 
går fritt. Her skal dyr av forskjellige alder og forskjellig 
kjønn gå sammen. Kuene går på talle, det vil si på halm 
(= lagret sollys, et viktig aspekt vinterstid og dermed 
noe helt annet enn gummimatter og sagflis). Når halm/
møkk-madrassen er 35 cm høy, skal den møkkes ut med 
traktor. 

Det gamle båsfjøset har også blitt et løsdriftfjøs, og der-
med har dyrene mulighet til å gå inn om de har behov 
for det, og da er også mattilsynet tilfreds. 

Tidligere tiroler gråfe er valgt som ammekuer. De er en 
av de få rasene som ikke blir genetisk kollet (hos de fleste 
raser blir det genetiske anlegget for horn avlet bort), 
slik at dyrene få utvikle sine horn, som er så viktig i det 
biodynamiske landbruket. De første kalvene begynner å 
få utvikle horn slik kua har fra naturen. 

Over: Tiroler gråfe ble valgt som ammekuer. 
Under: Nærkontakt.

Karl König på kinesisk
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En kreativ avkrok 
av Vidaråsen Landsby

Tekst og foto: Amalie Holst Holtegaard

Som nyutklekket og nysgjerrig medarbeider 
på Vidaråsen ønsker jeg å hylle og bringe 
fram minner om en kreativ avkrok av Vida-
råsen Landsby. Denne avkroken har offisielt 
vært «Malerverksted» siden 2009 under 
ledelse av Hannes Weigert. Men nå har den-
ne avkroken status som navnløs, samtidig 
som Bente Gyde Christensen, Arnkjell Ruud 
og Trine Graff Jenssen fortsatt kommer hit 
og nyter stedets kreative muligheter. 

Et konfettifarget sted
Dette er et forsøk på å innfange og skildre en 
liten gnist, av et særlig magisk og malerisk 
konfettifarget sted i Vidaråsen Landsby. Et 
forsøk på å tilby et raskt glimt av en tilba-
ketrukket avkrok, som med stor ydmyk-
het nesten ikke tar noen plass i det travle 
hverdagsliv i landsbyen. Denne avkroken 
puster i sitt stille indre av dampende varm 
nysgjerrighet og kreativitet. Det omtalte er 
et atmosfærisk lokale, som med sine store 
brede vinduer har en spesiell åpenhet. Inn 
kommer et varmt overbærende og romslig 
lys, som både gir de perfekte rammer for 
kunstneriske utskeielser, samtidig med at 
det gir følelsen av at man som menneske er 
velkommen og tilgitt ; ja nesten omfavnet og 
trøstet. 

Alt i rommet har fargerike erfaringer; klær-
ne, hjørnene, penslene, kostene, glassene, 
staffeliene, gulvene, krakkene, bordene, samt 
andre spennende ting. Alt er berørt av tidens 
konfetti-fargede tann. Kun lerretene får for 
en bitteliten stund lov å være uberørte. Også 
personene som kommer hit er konfettifar-
gede, både utvendig og innvendig. Også du, 
kjære leser, kan bli en anelse konfettifarget 
når du kikker inn. Men pass på! Kanskje 
klarer du ikke å gå herfra uten å la fargene 
og malingen tale sitt eget språk foran og i 
deg. Undertegnede forvillet seg hit for en tid 
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siden, nesten tilfeldig. 
Men jeg er ikke kom-
met herfra enda. 
Jeg maler fremdeles.  
Akkurat nå. Jeg inn-
åndet for mye av den 
nevnte tilstedeværende 
kreativitetsdamp. 

Malerspannets 
erindringer
Konfetti-kreftene har 
selvfølgelig også berørt 
det tilstedeværende 
malerspannet, som 
i årevis har stått og 
vært «mottaker» av 
alle merkelige for-
mer for malerklatter 

og penslers fargesprut. At det i sine mange gode år er 
blitt forvandlet til et konkret bevis på denne dampens 
tilstedeværelse. Kreativitet har så å si pustet på spannet, 
som er blitt et bevis på kunstnernes iherdighet, iver og 
skaperlyst. Spannet er plassert rett ved døren, står der 
ydmykt, og søker sjelden etter oppmerksomhet.  

Mangt og meget er i tidens lange løp blitt lagret i dette 
spannets erindringer. Det har sett storslåtte mesterverk 
og tilfeldige malerklatter. Det har sett frustrerende krea-
tivitets-blokader, som plutselig ble til vakre malerstrøk, 
som i sin nøyaktighet nesten ingen en ende ville ta. 
Men mest har spannet sett mennesker, som alle er 

nysgjerrige, ambisiøse, tilfredse, spente, glade og takk-
nemlige for å få lov å bruke malerpenslene, lerreter og 
malingen til å falle til ro og nyte tilværelsens skapende 
luner og enkle finurligheter av kreativ lykke.

Vidaråsens aktive malere 
Arnkjell og hans malerier er intet nytt i Landsbyen. Ofte 
blir hans malerier vist som eksempler på noe av den 
kreativitet som foregår på Vidaråsen, og de har flere gan-
ger prydet bladet LandsByLiv. En ramme for Arnkjells 
arbeider er at han ofte maler syv av samme motiv. Dette 
gjør at maleriene får et uttrykk av bevegelse og forand-
ring – at forvandlingen kommer til overflaten og blir 
tydelig i malerienes ulikhet. Prosessen blir veldig spen-
nende; å observere hva som skjer, og hva som kommer 

Bente Gyde Christensen i sitt rette element.

Over: Trine og hennes to malerier, begge kalt «Vinter-
bilde» fra 17.-31.1.2018. 
Under: «Verdensappelsiner» av Trine Graff Jenssen.
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7 måker fra Bygdøy av Arnkjell Ruud, malt 31.10.– 7.11.2017.

frem. Nettopp dette inngir en mulighet i prosessen 
«syv om gangen». 

Trine liker å male. Hun er umiddelbar i sitt uttrykk, 
og bruker malingen som et talerør for sine følelser. 
Å male gir henne opplevelse av å være, eller som hun 
selv kaller det «i spinn med sine følelser». Samtidig 
finner hun en indre ro. Trine er glad for å male i far-

gen turkis, hvilket kan ses i mange av hennes bilder.

Vi maler fremdeles. Vi mottar fortsatt kreative 
impulser fra dette atmosfæriske konfetti-fargede-
rommet. Vi passer godt på malerspannet. Kom og 
besøk oss, og mal gjerne du også syv malerier av 
samme motiv.
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Tekst: Anuj Kumar. Foto: Nils Langeland

En dag fikk landsbyrådet på Solborg beskjed om at neste 
representantskapsmøte i Camphill skulle skje på Rotvoll 
i juni 2017. Da dukket spørsmålet opp om deltagelse fra 
Solborg. Vi har ikke et fast medlem til å representere oss. 
Et av landsbyrådsmedlemmene anbefalte navnet mitt. 
Jeg sitter i landsbyrådet som praktikant, og nå fikk jeg 
følelsen av å være et barn som skal gå på skole for første 
gang. Jeg visste ikke hva møtet gjelder eller hva min rolle 
skulle være? 

Jeg fikk høre mer om representantskapsmøtet, og jeg 
fant ut at målet er å gjøre Camphill til et sted som er in-
teressant og relevant for både medarbeidere og beboere.

Da jeg kom til Rotvoll, fikk jeg møte medarbeidere og 
landsbyboere fra de andre Camphillstedene i Norge. Alle 
hadde mye erfaring, og jeg følte meg fortsatt som et ny-
født barn. Men i løpet av programmet og i samtaler med 
andre deltagere, ble jeg en del av gruppen og opplevde at 
jeg kunne bidra til møtet. Det var veldig spennende for 

meg å høre på de andre, og jeg undret meg over hva som 
var deres motivasjon for å gi liv til Camphill-bevegelsen. 
At de valgte å være en så viktig del av landsbyboernes liv 
– for så lang tid – uten å tenke på sine egne behov?

Det var inspirerende å se noen av de eldre deltagerne. 
De kom til Camphill da de var unge, i tjueårene, og nå 
var de kanskje 50-60-70 år. Det er utrolig å gi meste-
parten av livet sitt til å være sammen med folk som de 
ikke kjente og som i tillegg har spesielle behov. Jeg lurte 
på hva som har vært deres «mantra» for å bestå tidens 
utfordringer. 

I løpet av møtet fikk jeg svar på mine spørsmål. Jeg fant 
ut at det var medarbeidernes viljekraft, og ønsket om å 
innvirke på en positiv måte i livet til landsbyboerne og 
dermed gi dem mulighet til å utvikle deres evner, som 
var motivasjonen. Flere var også motivert av Camphills 
tre pilarer. Det hjalp dem til ikke å tenke på egne materi-
elle behov, men heller på likhet og rettferdighet. 

Det var også inspirerende å oppleve landsbyboere som 
var der for å bidra til møtet. De ga sine innspill for å 
svare på hovedspørsmålet; å gjøre Camphill til interes-
sant og relevant sted. Jeg tenkte at hvis de har viljen til å 
gjøre noe godt, hvorfor kan ikke jeg? 

Representantskapsmøtet ga meg en anledning til å bygge 
opp nettverket mitt innenfor Camphill og bli en av de 
som kan bidra til Camphillsamfunnet på en positiv og 
riktig måte. For meg som person er det viktig at jeg får 
mulighet å gi noe tilbake til Camphill-bevegelsen som 
har gitt meg muligheten å utvikle mine evner og verdier. 

Tusen takk til alle som hjalp meg på møtet og til de som 
anbefalte mitt navn. 

Representantskapsmøtet 
– en verdifull opplevelse
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Tekst: Arnkjell Ruud. Foto: Will Browne

Vi hadde Olav Åsteson-uke på Vidaråsen og dette 
begynte 2. januar. Først var det morgensamling i hallen 
der vi hørte Rolf Kåres 
innlegg om bildene i 
sangen. Så Olav Åsteson 
fram til pausen og etter-
på var det kunstnerisk 
aktivitetsgrupper. Noen 
av oss malte fine bilder på 
urteverkstedet i Askelad-
denhuset, og om kvelden 
hadde vi presentasjon fra 
gruppene. 

Lørdag 6. januar hadde vi 
offerhandling i Andreas-
bygget, og etter middagen, 
gikk vi en vandringsvei i 
lys og mørke gjennom dyp 
snø med fakler. På veien 
til Kristofferhallen var vi 
innom snekkerverkstedet 
for å se Olav Åsteson sin 
drømmereise fremstilt i 

Olav Åsteson på Vidaråsen

Gløer Bjørvik maler bilde 
av Sankte Såle-Mikkjel.

leire. Vi endte i Kristofferhallen der Draumkvedet ble 
fremført av Cornelius Evensen med klokkekoret. Det 
ble vist tablå-bilder på scenen, og det var utstilling av 
maleriene .
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Tekst og foto: Anuj Kumar 

Det har vært en tradisjon i Camphill-bevegelsen å stude-
re fellesskapsprinsipper i Camphill-skoler og landsbyer 
i verden. Impulsen for «The Baltic Seminar» går tilbake 
til 1994 da Camphill Nordiske Region ønsket å jobbe 
sammen og fordype seg i den sosiale impulsen ved hjelp 
av Dr. Karl Königs ni landsbyforedrag*. 

Det Baltiske seminaret 
– en vei til den antroposofiske verden

Bakgrunn
I 2004 kom ideen fra Camphill Nordiske Region å ha et 
seminar om foredragene og det biodynamiske jordbru-
ket med Camphillstedene i Latvia, Estland og Russland. 
Tanken var å holde seminaret på de forskjellige stedene 
slik at landsbyboerne og medarbeiderne fikk mulighet 
til å bli kjent med hverandre og Camphillstedene. Det 
baltiske seminaret gir anledning til å utvikle et nettverk 

Sosialterapeutisk 
Forbund arran-
gerer norske fag-
dager annet hvert 
år. I 2018 foregår 
disse 26.-27. april 
på Sundvolden. 

Fagdagene skal 
gi inspirasjon og 
faglig påfyll til 

medarbeidere i virksomhetene. Like viktig er å knytte bånd og 
styrke relasjonene mellom oss, gjennom faglig fordypelse og 
meningsfylte samtaler. 

Årets tema har undertittelen «sosialterapeutens rolle i tera-
pien», og flere medarbeidere vil bidra med sine perspektiver, 
før vi utforsker dette videre sammen: 

Hva er det egentlig å være sosialterapeut? 
Hvordan gir jeg relasjoner mening?

Disse temaene vil drøftes under årets fagdager:
• Kultur som terapi – eller er terapi en form for kultur?
• Intuitiv lek
• Musikkterapi som bærende fellesskap
• Å møte fremtiden er å jobbe med identitet
• Kunsten, ernæringen og håndverkets betydning for den 

kognitive utvikling
• Veiledning og coaching
• Antroposofisk perspektiv på medisin, omsorg og pleie
• Gå-Tale-Tenke, bevegelse som terapi
 
Bidragsytere under fagdagene er: Kirsti Hills-Johnes, Simone 
Wantz, Birka Schmidt-Bäumler, Ursula S. Helland, Josefin 
Winther, Johan Ahlbom, Hanna Schmeding, Asle Vegar Bjør-
nerud, Joseph Wagenheim og Frode Wendelboe. Fagdagene 
er organisert av Ena Ulvund, og de blir ledet av kaospilotene 
Rowan Simonsen og Gina Paola Ulland. Fagdagene foregår på 
Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden. Kontakt for arrangementet 
er: Geir Legreid, geir@helgeseter.no.

Fagdager 2018: 
Form og rytme i sosialterapien
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for utveksling og utvikling. Seminarets tema skal følge 
behov og ønsker fra stedene i de forskjellige landene. 

Norske Camphillsteder begynte å delta i 2010, og i 2014 
startet et nytt 3-årsseminar med videre utvikling av 
pensum mot europeisk yrkesopplæring. 

Det baltiske seminaret i dag
Per i dag holdes seminaret på forskjellige Camphill-
steder i Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland og 
Latvia. Medarbeidere og lærere fra de forskjellige ste-
dene deltar på kurset. Det er fire samlinger i året. Hver 
gang får deltagerne tekster å lese for å forberede seg til 
seminaret. Etter hver samling får de hjemmelekser som 
de skal gjøre og sende til lærerne. Hver samling varer i 
syv dager. 

Hva tilbyr seminaret? 
Målet er å lære mer om antroposofi og grunnlaget til 
Camphill-bevegelsen. Gjennom seminaret fordyper 
deltagerne seg i forskjellige konsepter som ble presentert 
av Rudolf Steiner. Deltagerne gjør mange aktiviteter i 
løpet av en samling for å få kunnskaper om ulike temaer, 
for eksempel maskelaging, formtegning, musikkterapi 
osv. Gjennom seminaret får hver landsby en gave fra del-
tagerne i form av en sosialkveld hvor de gjennomfører 
forskjellige morsomme aktiviteter med landsbyboere og 
de lokale medarbeidere.

Seminaret gir også en verdi-
full mulighet for deltagerne 
å oppleve de forskjellige 
Camphillstedene og hvor-
dan disse drives. Hver dag 
er det anledning for en sunn 
diskusjonen om antropo-
sofiske temaer og hvordan 
de påvirker arbeidet på ste-
dene. Gjennom seminaret 
får deltagerne også snakke 
med kollegaer fra forskjel-
lige Camphillsteder om 
utfordrende situasjoner som 
de har i sine landsbyer. Det 
er nyttig å lære nye prosedy-
rer og løsninger. Gjennom 
seminaret utvikler deltager-
ne sterke vennskapsbånd. 
En fin ting som seminaret 
tilbyr deltagerne, er at de 
får mulighet å se forskjel-
lige land og byer i Europa, 
Skandinavia og Russland. 

Gjennom det opplever de også historien og kulturen i 
disse landene. 

Seminaret er viktig for Camphill-bevegelsen i det at 
det knytter forskjellige synspunkter sammen. Semina-
ret tilbyr kunstneriske virksomheter som er viktige i 
Camphill-bevegelsen. Dagliglivet i de fleste landsbyene 
dreier seg mye om logistikk, og seminaret gjør at med-
arbeidere å ser hvordan kunsten kan bidra til å dempe 
stress og angst. Hvordan vi kan bruke kunst for å hjelpe 
landsbyboere og oss selv for å leve med glede. Hver sam-
ling slutter med en felles offerhandling og et tilbakeblikk. 
Deretter drar alle på en felles utflukt, før vi reiser hjem 
til våre egne Camphillsteder. 

Seminaret spiller også en rolle som støtte for Camphill-
steder i Øst-Europa, hvor Norge, Sverige og Finland 
støtter økonomisk deltagerne fra Øst-Europa. Og for 
medarbeidere som ikke har bakgrunn i antroposofien, 
er det veldig viktig å delta i seminaret for å lære mer om 
Camphill-bevegelsen og antroposofien, og få motivasjon 
til å jobbe videre i Camphill. 

* Karl König Impulser for sosial fremtid : samliv for  
usedvanlig mennesker : ni foredrag (Antropos 1998, 
2. utg.). Boken kan kjøpes i Antropos bokhandel i Oslo 
(www.antropos.no). 
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Den sveitsiske visesangeren, 
forfatteren og fortelleren Linard 
Bardell er far til et barn med 
Downs syndrom. Han har utgitt 
en bok med tittelen «Den lille 
Buddha». Det er historier om 
sønnen. 

I det sveitsiske Coop-tidsskriftet 
sto det et intervju med Bardell. 
Her gjengis intervjuet i Veronika 
Schmids oversettelse.

Du kaller sønnen din med Downs 
syndrom for «den lille Buddha». 
Hvorfor?

Linard Bardell (LB): Det er gjengs oppfatning at et barn 
med Downs syndrom har et handikap. I tidens løp har 
jeg merket at det ikke er barnet som er handikappet, 
men min tenkning. Jeg går rundt og tror at det er nor-
malt å være to personer: Den jeg er, og den jeg tenker 
over. Er jeg god? Er jeg pen? Hvem er jeg? Den lille 
Buddha gjør ikke det. Han er bare. Det betyr, at han ikke 
leter etter lykken, han er lykken. I dette er han min mes-
ter og min lærer. Jeg har gått et stykke på veien sammen 
med ham, det var lykkens vei. 

Men nå er du jo to. Hvordan kan du lære av ham?

LB: Jeg kan ikke uten videre begi meg dit hvor han er. 
Men jeg kan merke at avstanden mellom – la oss si et tre 
og meg – ikke er så veldig stor, at treet og jeg ikke er to 
forskjellige ting. Den lille Buddha er ett med treet. Han 
omfavner treet og da er han et tre. Han strekker armene 
fram og ut, så er han en fisk. Eller en fugl, eller en kro-
kodille. Når han dukker ned i et mullvarphull, så dukker 
jeg bare ned med ham.

Den lille Buddha

Når fikk du vite at du har et barn med Trisomi 21?

LB: Etter fødselen sa jordmoren at hode- og hjertelinjen 
faller sammen i hånden hans. Og at det er et tegn for 
Downs syndrom. Jeg kjente ikke dette ordet den gangen. 
Hun forklarte at man før i tiden kalte det for «mongo-
loid». Men fordi mongolene ikke har noe med dette å 
gjøre, har man døpt syndromet etter herr Down, legen 
som beskrev tilstanden for første gang. «Down» fikk jeg 
nok da, men etter åtte år merker jeg, at det var og er en 
stor lykke å få lov til å ledsage dette barnet.

For tiden går det en debatt i Sveits om en blodtest som 
pålitelig kan påvise Trisomi 21 uten bruk av fosterdiag-
nostikk.

LB: Dette er et utrolig viktig tidspunkt! Denne testen er 
et instrument som kan anvendes i stor målestokk og som 
kan utslette en hel kategori mennesker. Hvis det ikke 
fantes små buddhaer mer ville verden bli uendelig mye 
fattigere. Det ville være en tragedie. Da får jeg erindrin-
ger om veldig dystre tider, og fremtiden blir et mareritt. 
En «vidunderlig ny verden» som Aldous Huxley beskrev 
det. Alle mennesker er spesielle! Hvis man vil utslette 
det spesielle må man utslette alle mennesker. 

Hvor gammel er den lille buddha i dag?

LB: Han er 8 år gammel. 

Hvilken skole går han på?

LB: Han gikk i vanlig barnehage; etter det var det klart 
for oss at han ikke skulle gå på vanlig offentlig skole. 
Den skolen er jo tøff nok for alle andre barn. Han ville 
ikke klare å sitte stille ved en skolepult i timevis. Nå er 
han sammen med tre andre Downies på en spesialskole, 
og de har det bra.
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Hvor mye tid tilbringer du sammen med ham?

LB: I går var jeg hele ettermiddagen i svømmehallen 
med ham og hans søster. Og vi har de daglige ritualene 
som å spise sammen, pusse tenner, kle på oss, godnatt-
historie om kvelden. En gang i uken får han ri på et esel, 
eller vi drar til seters. Eller han sitter ved brønnen, og jeg 
ser fra vinduet hvordan han lager regnbuer i timevis.

Hva jobber du med for tiden?

LB: Jeg jobber med et nytt scene-program som handler 
om boken med den lille Buddha. Det skal jeg på turné 
med nå. I tillegg jobber jeg med en ny CD for voksne 
som skal gis ut neste år.

Du skriver at den lille Buddha lever i nuet og at det er noe 
vi kan lære av ham. Men hører det ikke til livet å tenke på 
fremtiden og å ha en fortid?

LB: På den ene siden er det en del av livet at vi mener 
å ha en historie. Det er ikke bra at vi lever i en tid som 
bryter med alle tradisjoner. På den annen side er det alt 
sammen kun ting som skjer i hodet. Gårsdagen finnes 
bare som erindring i hodet. Så nuet er det eneste stedet 
hvor man kan leve. Vi sier til våre barn: Når du kom-
mer til videregående, når du har et yrke, når du får deg 
arbeid, da begynner livet. Men livet begynner ikke en 
eller annen gang, livet er. Nå! Det gjør den lille Buddha, 
helt radikalt. 

Leserne responderer sterkt på dine historier om den lille 
Buddha. Hvorfor?

LB: Jeg tror det er fordi den lille Buddha er en idyll. I vår 
gærne verden er det et kjempebehov for «øyer», for ellers 
blir du gæren selv. Derfor synes jeg det ville være forfer-
delig om disse øyene snart ikke mer skulle finnes.

Visesangeren, forfatteren og fortelleren Linard Bardill.

Jeg har lært at vi ikke er i stand til å oppdra et slikt barn 
eller bare leve sammen med det. Vi har lært det sammen 
med hverandre – og vi lærer fortsatt. Derfor kan man 
ikke bedømme på forhånd om man vil ha et slikt barn 
eller ikke. 

Man må la seg forvandle av barnet – som egentlig av hvert 
barn.

LB: Der har du det!
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Tekst: Reidunn 
Hedetoft 

Jeg er født i Dram-
men 8. august i 
1926. I ungdommen 
hadde jeg bare ett 
ønske: Ut i verden! 
Jeg kom til London 
som au pair, først 
hos en engelsk pro-
fessor og deretter 
hos en amerikansk 
familie. I London 
deltok jeg i alt som 
var av folkedans og 
litterære kurs, og jeg 
var fast gjest i Den 
norske sjømannskir-
ken på søndager. Jeg 
ble med den ameri-
kanske familien til 
New York med båt, 
og ble der ett år. Om 
søndagene måtte 

vi kle oss fint og gå i høyhælte sko. Vi spiste banana 
split og spilte jukebox. Jeg studerte barnepsykologi og 
engelsk litteratur ved Colombia Universitet. Om kvelden 
var det International House. Der traff jeg igjen norske 
studenter fra Anglo-American house i Drammen. Hjem 
til mor sendte jeg et brev med et avisutklipp fra New 
York Times der jeg var avbildet i bunad sammen med 
andre norske studenter og Trygve Lie, generalsekretær i 
FN. Det fantes også et samlingssted for nordmenn hvor 
Phyllis Jacobsen var vertinne. Men det fikk jeg først 
greie på senere i livet. Phyllis var gift med Ivan Jacobsen 
som på den tiden var Trygve Lies sekretær. 

Tilbake i Norge etter to år måtte jeg begynne på utdan-
nelsen. Et halvt års barselpleie på Drammen Sykehus, 
et halvt år på Statens Gymnastikkskole, og jeg kom inn 
som nummer 1 av 90 søkere på Barnevernsakademiet i 
Oslo, som varte i 2 år. Jeg var en aktiv student, sang i to 

Reidunn Hedetofts tilbakeblikk 
– via Skottland og Dornach til Granly på Kapp

kor og skrev årsoppgave på akademiet som het «Åndsva-
ke-saken i Norge», som ble godkjent av doktor B. Munch 
på Emma Hjorts hjem. Jeg ble meget forbundet med de 
psykisk handikappede på Emma Hjorts hjem, og jeg fikk 
stilling som barnehagelærer for små og store barn på 
Oslo Kommunes Åndsvakehjem på Tofte Gave; som lå 
på Helgøya midt uti Mjøsa. 

Så begynte et nytt liv. En lege, doktor Karl König, var 
på besøk i Oslo og skulle holde foredrag på Universitet. 
I mitt arbeid med de åndsvake barna følte jeg at noe 
manglet, uten at jeg visste hva det var. Nå fikk jeg høre 
König som snakket ut fra den antroposofiske impuls 
med tanken om reinkarnasjon. Han fortalte om en skole 
og et seminar i Skottland. Det hørtes så spennende ut, 
så jeg søkte om å få komme og dro dit. Men først hadde 
jeg snakket med Bera Bålsrud, som hadde vært der på 
besøk. Hun mente at hvis jeg ikke var redd for å arbeide, 
var dette et bra sted.

Jeg fikk begynne i 2. års seminar grunnet mitt tidligere 
arbeid. Jeg bodde i Camphill House, og rommet mitt 
var vegg i vegg med dr. Karl Königs private rom. Det 
var bare en trang passasje imellom, med masse bøker. 
En gang jeg hadde en samtale med dr. König, spurte jeg 
ham: «Have you read all these books, dr. König?» «Yes, 
that is why I have such a great head, Reidy», svarte han 
og lo godt.

Jeg glemmer aldri min første bibelaften, som fant sted i 
det ombygde gamle hønsehuset ved siden av Camphill 
House. Vi klatret opp hønsestigen og kom inn i rommet 
med et vakkert dekket bord, hvor det var satt fram salt 
og brød, det vil si noen små boller. Jeg var så andektig 
og kunne nesten ikke puste, – hva ville doktor König si 
nå? tenkte jeg. «Nei, for en strålende solskinnsdag vi har 
hatt i dag!» sa König. Ja, det ble en ny og givende tid for 
meg, men også ofte vanskelig. For jeg kunne ikke fortelle 
eventyr, fordi eventyr skulle fortelles annerledes, fikk 
jeg vite. Jeg hadde stor glede av å besøke «Svenskehuset» 
hvor Stella og Ivar Hellstrøm bodde. Og jeg fikk også 
oppleve å arbeide med de blinde barna. 

Reidunn Hedetoft 17. mai 2017.
Foto: Sasha Lubimova.
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Gjennom studiet i seminaret fikk jeg svar på mange av 
mine tanker, og jeg skjønte hvorfor jeg var kommet hit. 
Jeg ble hjelpelærer hos Wolfgang, og det var spennende! 
En dag kom en nyankommen student inn i klassen. 
Det var Helge Hedetoft fra København. Han hadde gått 
på kurs hos Knut Asbjørn Lund og kjente til Johannes 
Hohlenberg og tidsskriftet «Øieblikket». Han hadde også 
vært på flere antroposofiske sommerstevner i Sverige 
sammen med blant andre Sophus Clausen og noen nor-
ske lærere. Helge var utdannet bokholder, og hadde vært 
aktiv i motstandskampen under krigen. Her i Camphill 
var han med i mange skuespill, også kirkespill, og han 
danset tango som en helt. 

Helge skulle egentlig ha overtatt en motorsykkel-fami-
liebedrift hjemme i Danmark, men han valgte altså et 
annet og nytt liv. Vi ble gode venner, og han kunne godt 
tenke seg å bo i Norge. Så vi la planer om å starte et hjem 
for psykisk utviklingshemmede barn i Norge når vi ble 
ferdige med seminaret. I oktober 1955 var jeg ferdig 
og forlot Camphill i Aberdeen. Jeg dro på haiketur og 
besøkte Thornbury og Ringwood hjem for psykisk utvi-
klingshemmede. Der fikk jeg mange nye bekjentskaper. 
Jeg traff også Margit Engel og hadde gode samtaler med 
henne. Jeg dro videre til Glen Craige i Irland, hvor Carlo 
Pietzner ville ha meg til å bli medarbeider. Jeg svarte at 
nei, det kan jeg ikke «because I am engaged to a real 
anthroposophist». Den setningen har jeg fått høre 
mange ganger siden, når jeg har truffet Carlo Peitzner.

Etter dette dro jeg hjem til Norge for å vente på Helge. 
Her ble jeg bedt om å hjelpe Bera Bålsrud i Kronprin-
sens gate, hvor hun hadde en gruppe med psykisk handi-
kappede barn. Hver morgen når jeg kom, lå det en lapp 
til meg fra Bera: «Kan du vaske den lange trappen? Kan 
du lage mat til min mor?» Jeg skrev lange brev til Helge 
og fortalte om denne dyktige og iherdige kvinnen. Jeg 
klarte også å få til en liten juletur til Skottland til Helge 
i Heathcot house i Camphill. Vi fikk penger av Barbara 
Lipska, så vi kunne kjøpe ringer i Aberdeen og forlove 
oss under bibelaftenen.

Våren ble lang. Bera ville lære meg opp. Det var euryt-
mikurs med Anne Marie Grå og antroposofiske møter. 
Jeg besøkte Sophus og Betty Clausen, og Falck-Ytter som 
var prest i Kristensamfunnet. Jeg holdt også noen fore-

Karl König og Peter Purser utenfor Camphill House 1941, 
noen år før Reidunn kom dit. Foto: Karl König Archive.
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drag om Camphill i forskjellige foreninger. Sammen med 
fru Majken Laurantzon, mor til Siggen Falkeid, spilte vi 
skuespillet «Kjøbmannen fra Venedig».

Så kom Helge til slutt! Vi giftet oss i Bragenes kirke i 
Drammen i mai 1956. Vi ønsket å lære mer og beste oss 
for å haike til Goetheanum i Sveits. Her tok vi begge 
lærerseminariet. Vi feiret advent på Sonnenhof, og tok 
et seks måneders eurytmikurs hos frau Zukkoli. Vi 
vasket opp i kantinen, gjorde hagearbeid hos fraulein 
Hauser, – jeg har aldri visst at roser har så lange røtter! 
Jeg gjorde rent hos en eurytmist som senere kom til Bera 
Bålsrud, og her traff vi Siggen Falkeid og Gunn Lothe. I 
den tiden fikk vi mye besøk fra Camphill, folk vi kjente 
fra før – Renate og Julian Sleigh, og Nina Oyens som var 
på vei til Camphill i Sør-Afrika. I ferien besøkte vi flere 
antroposofiske barnehjem i Sveits. Vi fikk oppleve Mys-
teriedramaene to ganger, med skuespiller Baravalle som 
Ahriman og frau Nevaz som Lucifer. Samt julespillene.

Desember 1957 fikk vi brev fra fru Solveig Nagel Hell-
strøm på Granly stiftelse på Toten. Om vi kunne hjelpe 
henne med å starte en skole for barna? Hun hadde hatt 
skole på Sletten Gård. Vi ble meget glade og ankom Villa 
Granly 7. mars 1958, og fikk en glad mottagelse. Solveig 
hadde fått gjort om det gamle posthuset til leilighet for 
oss i andre etasje. Det var satt opp nye vinduer med 
utsikt til Mjøsa. Vi bygget opp det pedagogiske arbeidet 
for 8 voksne og 17 barn. De kliniske terapeutiske øvel-
sene, inkludert helseeurytmi etter forordning fra en lege, 
var også vårt ansvarsområde. Det ble en morsom tid. 
Vi fikk god kontakt med barna, spilte fløyte med dem, 
hadde eurytmitimer, gikk turer og mye annet. Senere på 
året kom skuespiller Baravalle som vi hadde opplevd i 
Dornach, sammen med sin unge, danske kone og deres 
lille barn. Det ble barnedåp, og jeg fikk den ære å lage 
en vegetarisk dåpsmiddag. Det ble en fin, liten fest i fru 
Nagels private lille stue. Jeg oppdaget etter hvert at jeg 
ventet barn, men det gikk galt. Jeg mistet barnet da jeg 
var på 60-årsdag til min mor i Drammen. Etter sommer-
ferien fortsatte vi arbeidet på Kapp.
 
Allerede tidlig på høsten hadde vi begynt å øve til jule- 
spill. Skuespiller Baravalle sa det ikke gikk an. Men 
hvem hjalp oss til slutt? Det var herr Baravalle og frue, 
som spilte til julesangene. Det gikk fint. Til fastelaven 
hadde vi karneval. Men høsten ble trist. Solveig Nagel 
Hellstrøm, som hadde arbeidet med slik kjærlighet og 
glede med disse barna i så mange år, måtte slutte. Dette 
på grunn av økonomiske forviklinger og interne intriger. 

Styret for Granly stiftelse ba Helge og meg overta, men 
doktor Karl König frarådet oss dette. Den 30. september 
1959 reiste vi fra Kapp og hjem til Drammen hvor 
Christoffer ble født 10. desember. Vi holdt en fin barne-
dåp for ham i Kristensamfunnet i Oslo, der fru Baravalle 
spilte musikken og Christian Smit var prest. Festen 
hadde vi hos min gudmor og tante, Botti.

Teksten er et utdrag Reidunn Hedetoft fortelling kalt 
«Helge og Reidunns forunderlige reise i Camphills ånd» 
som ble skrevet med tanke på Camphills 50-års jubileum 
i 2016. Hele fortellingen vil bli utgitt som et lite hefte på 
forsommeren 2018. Interesserte kan kontakte Hogganvik, 
hogganvik@camphill.no.

Reidunn og Helge Hedetoft giftet seg i Bragernes kirke i 
Drammen i 1956.
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To filmer
forteller om
livet på 
Granly i dag

TVØst har det siste året vært på Granly og laget 
to filmer: «Granly Stiftelse, for mennesker med 
utviklingshemming» og «Adventstid på Granly 
Stiftelse». Begge filmene er lagt ut på YouTube.
com, og de varer i 11-12 minutter. Liv Kjærnes, 
som er faglig leder på Granly, forteller om de 
ulike aktivitetene og bakgrunnen for disse mel-
lom filminnslagene. 

Granly ble etablert i 1938 = 80 år i 2018
Granly Stiftelse på Kapp på Toten gir i dag et bo-, 
aktivitets- og kulturtilbud til 24 voksne mennes-
ker med utviklingshemming. Stedet er basert på 
et antroposofisk helhetlig menneskesyn, for-
ankret i Rudolf Steiners tanker og ideer. Granly 
Stiftelse ble etablert i 1938 og har rik erfaring og 
lang tradisjon. Fellesskapet vektlegges, og det 
enkelte menneske står sentralt. Intensjonen er å 
gi mennesket en mulighet å utvikle seg gjennom 
hele livet, på tross av fysiske og sjelelige begrens-
ninger. 

Adventstid og de hellige tre konger
I adventsfilmen får vi være med i forberedelser til 
julemarkedet og på marksdagen. Selve advents-
tiden innledes med adventshagen der beboere og 
ansatte samles for en høytidelig markering. Alle 
får tenne sitt lys og Granlys lyreorkester spiller. 
Julehøytiden avsluttes vanligvis med «Hellig tre 
konger»-spill den 6. januar. Beboere og ansatte 
viser det tradisjonsrike spillet hvor de 3 kongene 
Melchior, Balthasar og Kaspar gir sine gaver til 
Maria og Josef. I år var det «Paradis»-spillet som 
ble vist, og som vi får se i filmen.

Bildene er hentet ut fra filmene til TVØst. 
TVØst er region-tv for Hedmark, Oppland, Bus-
kerud, Akershus og Oslo (www.tvost.no).
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Tekst: Birka Schmidt-Bäumler og Ingrid Braune

Konferenz 2017 foregikk som vanlig i begynnelsen av 
oktober, og representanter fra mange land møttes igjen 
i Schreinerei – en multifunksjonssal ved Goetheanum i 
Sveits. Målet er å danne en felles bevissthet om det som 
lever internasjonalt. Å se det helsepedagogiske/sosial-
terapeutiske arbeidet som en organisme som er i kon-
stant utvikling og forandres kontinuerlig, derfor ligger 
fokuset fremover i periferien – altså i medlemslandene.

Dette var det første møtet med de tre nye lederne; Jan 
Goeschel, Sonja Zausch og Bart Vanmechelen. Hver er 
kontaktperson for en verdensdel. I Norge har vi Bart 
som vår kontaktperson. Med ham kan vi diskutere 
spørsmål i forhold til arbeidet, etableringer, utdannings-
tilbud, antroposofi eller annet som er aktuelt å drøfte.

På konferansen 2016 ble det arbeidet frem 25 ulike tema, 
som deltakerne på konferansen 2017 stemte over, hvilke 
tema det skal jobbes videre med i årene som kommer:
1. Generasjonsbytte – med unge profesjonelle. Hvordan 
øke interessen for våre steder og holde kontakten med 
andre land?

Rapport fra Konferenz i Dornach

2. Den frie høyskole for åndsvitenskap. Hvordan kan 
man utvikle klassearbeid i hverdagen og hvordan inte-
grere meningsfulle og sakrale elementer i hverdagen.
3. Videreutdanning for management og daglig ledere 
– fokuset her ligger på videreutdannelse med antropo-
sofisk innhold.
4. Studier – f.eks. virksomhetsstudier/livskvalitetsstudier 
som viser antroposofiske arbeidsmetoder. Slike studier 
skal kunne vise kvaliteten i det vi gjør og bidra til at for-
eldre, offentlighet, studenter og andre kan få et fundert 
bilde av hva antroposofi er.
5. Faglitteratur, informasjonshefter for studenter, fag-
lærte og ufaglærte medarbeidere, offentlige instanser og 
pårørende.
6. Utvikle en utdannelse for faglærere – fokuset i en slik 
utdannelse skal ligge på egenutvikling.

Vi dannet seks grupper som arbeidet med hvert sitt 
tema. Det ble livlige diskusjoner og stort engasjement. 
Det er spennende å høre fra andre steder og hvordan de 
har løst lignende problemstillinger som vi strever med 
her i Norge. For eksempel har de i Sveits og Tyskland for 
mange år siden implementert et kvalitetssikringssystem 
«Wege zur Qualität» (Veier til kvalitet) som er uavhengig 
og kommer i tillegg til myndighetenes krav. Også Dan-
mark og Sverige har lignende kvalitetssikringssystemer 
som ivaretar det antroposofiske i arbeidet.

Når det gjelder utdannelse av ledere, er målet å få på 
plass et online-forum, webinare (seminar på nettet) og 
andre digitale verktøy for å kunne støtte hverandre over 
hele verden. Det arbeides med å få en oversikt over og 
etablere skriftlige ressurser om antroposofisk sosialterapi 
og helsepedagogikk for pårørende, myndigheter, studen-
ter og medarbeidere. I første omgang skal disse tekstene 
være på engelsk og tysk, men det er et stort behov for å 
oversette til flere språk, også norsk. Jan Goeschel skriver 
på en bok om grunnleggende innføring i antroposofisk 
sosialterapi. Den skal utgis på tysk og engelsk. De to 
tidsskriftene «Seelenpflege» og «Point and Circle» skal 
slås sammen og komme både på tysk og engelsk.

Neste års Konferenz er 8.-12. oktober 2018. Tema vil 
være: «Sosial – leke – plass. Steder for biografier som 
lykkes». Det vil også være fokus på nye/unge med-arbei-
dere. Se også nettsiden: www.khsdornach.org.

Det er etablert et Solidarfond for økonomisk 
støtte til mennesker som vil delta på 
Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie 
i Dornach, men som ikke har råd til dette. 

Bidrag til fondet kan betales til: 
Fonds für Heilpädagogik und Sozialtherapie
Raiffeisenbank Dornach, Bruggweg 129, 
CH-4143 Dornach
IBAN: CH40 8093 9000 0043 3571 8. 
BIC: RAIFCH22

Solidarfond
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Tekst: Tinken Laurantzon, koordinator Steineruka

I år vil vi se nærmere på forholdet menneske og tekno-
logi, og Nicanor Perlas kommer! Sist han var i Norge 
var i 2008. I 2003 mottok han Right Livelihood Award 
for sitt omfattende engasjement, på norsk ofte kjent som 
den alternative fredsprisen. 

Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) går lynraskt. 
Valgene vi nå tar bestemmer hvordan fremtiden skal se 
ut. Er dette vår tids viktigste samtale? Dette temaet vier 
nå Nicanor Perlas all sin tid. Under Steineruka 2018 
ønsker vi å tematisere dette på en rekke måter under 
spørsmålet: Hva er da et menneske? Det blir foredrag og 
symposium, seminarer, marked og kulturarrangement. 
Vi ønsker å gå bredt ut og komme i tale med en rekke 
ulike miljøer, arbeidsfeltfelt og fagdisipliner. Dette er 
målet, vår ambisjon og vårt ønske! 

I boken Shaping Globalization: Civil Society, Cultural 
Power and Threefolding (2003), som er oversatt til en 
rekke språk, redegjør Nicanor Perlas for sitt syn på tre-
greningens vilkår og muligheter i et moderne, globalisert 
samfunn. Han peker på hvordan verdens-begivenheter 
i stadig økende grad griper inn i den enkeltes liv og for-
mer ens tilværelse og tenkning. Dette kaller han kampen 
om hjerter og sinn. 

Perlas er opptatt av hvordan menneskets identitet påvir-
kes av den raske utviklingen innen felt som gentekno-
logi, nanoteknologi og kunstig intelligens, hvor et mål 
synes å være å skape en slags effektive og kontrollerbare 
halv-mennesker, gjerne kalt halvmaskinelle «silikon-
vesener». Perlas mener at mennesket befinner seg midt 
i en slik identitetskrise og har vanskelig for å skille mel-
lom markedsorienterte verdier og genuint menneskelige 

22. - 30. september 2018
Vi fortsetter med STEINERUKA og håper at den sprer seg utover det ganske land!

Se intervju med Nicanor Perlas, hvor han snakker om: 
‘What does it mean to be Human’? på New Zealand 4. 
nov. 2014. Se videoen og flere artikler fra hans virke, 
på www.dialogos.no/steineruka2018

verdier. Samtidig har han stor tiltro til enkeltmenneskets 
potensial som aktiv deltager i samfunnsutviklingen og 
menneskets mulighet til å gripe styrende inn i globali-
seringens krefter. Som motkraft trenger mennesket en 
dypere etisk og spirituell respondering og et grunnleg-
gende bevissthetsarbeid.

Arrangører av Steineruka er:
Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, 
Camphill Landsbystiftelse, Cultura Bank, Dialogos 
medie og ressurssenter, Kristensamfunnet i Oslo, 
Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen, Steiner-
skoleforbundet, Sosialterapeutisk Forbund. 

Les mer om Steineruka på www.steineruka.no. 
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Tekst: Rigmor Skålholt

Rettighetsutvalget, også kalt Kaldheimutvalget, leverte 
sin innstilling 3.10.2016, «NOU På lik linje. Åtte løft for 
å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming».

De åtte løftene er en god veiviser for fremtiden. Hoved-
tema er selvbestemmelse, likeverd og inkludering. Inne-
bygget i dette er idealene om en annen treklang «Frihet, 
Likhet og Brorskap». Disse tre idealene i samklang er 
forutsetningen for et samfunn hvor det er plass for alle.

Et samlet Storting vedtok våren 2014 å oppnevne et 
eget utvalg som blant annet skulle utrede og fremme 
forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende 
rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik 
at nasjonale og politiske mål til likestilling og likeverd, 
selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris, het 
det i utvalgets mandat. Vel to år senere, den 3. oktober 
2016 ble utredningen overlevert til Barne- og likestil-
lingsministeren. 

Utredningen ga nytt håp. Osmund Kaldheim som ledet 
utvalget, advarte mot for mye skryt. Han vet nok at det 
er en lang vei å gå. Også med utvalgets mange forslag til 
lovendringer. Et gjennomgående «refreng» i utred- 
ningens mange kapitler er: «Diskriminering over hele 
fjøla», som Torill Vadstad uttalte i et intervju med 
LandsByLiv (nr 43, 2017). Eller som utvalget gjentag-
ende ganger påpeker: Det er stor avstand mellom de 
politiske mål og dagens situasjon. 

Utvalget tok utgangspunkt i FN-konvensjonen om ret-
tighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det 
var også gode intensjoner bak ansvarsreformen som 
trådte i kraft i 1991. Siden har det langsomt blitt stille 
om rettighetene til personer med utviklingshemming. 
Leder for NFU, Jens Petter Gitlesen, skrev i desember 
2017 en artikkel med overskrift «Gjemt, glemt og 
ignorert». Han viser til Helsetilsynets påvisning av 
kommunenes lovbrudd overfor utviklingshemmede 
over flere tiår.

De 8 løft; gode løfter 
eller tomme ord?

Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) har i sin 
høringsuttalelse bedt om at det legges til et Løft 9 som 
omhandler ferie og fritid. 

Det er ennå ikke klart hvordan veien for utredningen 
går videre. Neste skritt er at Stortinget behandler den. 
Eventuelt ender det i en egen Stortingsmelding. I siste 
utgave av Samfunn for alle leser vi: «NFU verdsetter at 
videreføring av Kaldheimutvalget er tatt inn i regjerings-
erklæringen». Det betyr at disse åtte løft ikke er glemt! 

Her et kort sammendrag av 
Rettighetsutvalgets åtte løft:

Løft 1 – Selvbestemmelse og rettssikkerhet
For å sikre full ivaretakelse og gjennomføring av men-
neskerettighetene til personer med utviklingshemming 
i norsk rett, foreslår utvalget at norsk lovverk endres for 
å sikre samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene 
til personer med nedsatt funksjonsevne. (Convention on 
the rights of Persons with Disabilities. CRPD.) Utvalget 
foreslår å inkorporere CRPD i lov av 21. mai 1999 om 
styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 
For å sikre at utviklingshemmedes selvbestemmelse blir 
ivaretatt, foreslås at vergemål for voksne med rettslig 
handleevne erstattes av en rett til beslutningstøtte.

Løft 2 – Likeverdig og inkluderende opplæring
Utvalget foreslår endring av opplæringsloven for å sikre 
at undervisning skjer med kvalifiserte lærere. Assistenter 
skal ikke gjennomføre eller ha ansvar for opplæringen.
Utvalget foreslår at det skal lages en felles nasjonal 
standard (verktøy) for hvordan individuelle læringsmål 
og -planer for undervisningen skal utformes. Hvordan 
elevenes resultater kan kartlegges opp mot de individu-
elle læringsmålene.

Inkludering i nærskolen skal være et grunnleggende 
prinsipp. Utvalgets flertall er ikke imot spesialskoler og 
spesialklasser, men foreslår en ny godkjenningsordning 
for faste spesialskoler og spesialklasser. Ordningen skal 
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forvaltes av fylkesmannsembetene. 
Utvalget anbefaler at det innhentes informasjon om i 
hvilken grad utviklingshemmede har en reell tilgang til 
fem års videregående utdanning.

Løft 3 – Arbeid for alle
Utvalget foreslår økt yrkesdeltakelse for utviklingshem-
mede gjennom kommunalt ansvar. 
Utvalget mener ansvaret for å sørge for VTA (tilrettelagt 
arbeid) bør forankres lokalt. 
Arbeidsevnevurdering i regi av NAV må også gjelde for 
utviklingshemmede. Utvalget foreslår at det gjennom-
føres grundige arbeidsevnevurderinger for alle utvi-
klingshemmede. Det foreslås å utelate diagnosen psykisk 
utviklingshemming fra listen over eksempler på alvorlige 
sykdommer hvor det ikke stilles krav til arbeidsevne-
vurdering (jfr NAV-loven §14a).
Utvalget foreslår å tilby varig oppfølgingstiltak for per-
soner med utviklingshemming for å få/beholde arbeid i 
ordinære virksomheter. 

Løft 4 – God helse og omsorgstjeneste
Utvalget mener at tjenestene ikke er individuelt tilpasset. 
De mottar standardiserte «pakker» av tjenester.
Det foreslås å endre Helse- og Omsorgstjenestelovens § 
4-1 om forsvarlighet, bokstav b) den enkelte pasient eller 
bruker gis et individuelt tilrettelagt tjenestetilbud.
Videre foreslås å endre lovtekst i spesialisthelsetjeneste-
loven §2-2. Plikt til forsvarlighet. 
Helsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at per-
sonell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter slik at den enkelte pasient eller 
bruker gis et helhetlig, koordinert og individuelt tilret-
telagt tjenestetilbud.
I tillegg anbefaler utvalget at det utarbeides en veileder 
om hva som ligger i kravet til forsvarlige tjenester. 

Løft 5 – Eget hjem
Utvalget foreslår en lovfesting av det kommunale ansva-
ret for å skaffe bolig til vanskeligstilte. Husbanken gis i 
oppgave å gjennomføre et prosjekt for å bedre målfor-
muleringene i kommunenes boligsosiale handlingspla-
ner. Utviklingshemmede (og andre) skal ha selvbestem-

melse i boligspørsmål. Kommunens hovedstrategi skal 
være å hjelpe utviklingshemmede (og andre svakerestil-
te) til selv å kjøpe og eie bolig. Kommunen skal lage en 
plan for å sikre tilgang til utleieboliger til personer som 
ikke kan eller ønsker å kjøpe og eie.

Løft 6 – Kompetanse og kunnskap 
Utvalgets forslag skal sikre at alle som jobber i tjenestene 
til utviklingshemmede har forsvarlig kompetanse, slik 
at utviklingshemmede får likeverdige tjenester. Ansatte 
uten formell kompetanse har behov for å utvikle og opp-
datere sin kompetanse i tråd med den faglige, teknolo-
giske og politiske utviklingen på området. 
I tillegg er det behov for økt forskningsinnsats for utvi-
klingshemmede.

Løft 7 – Koordinerte tjenester
Det er gjennomgående dårlig koordinering mellom hel-
se- og omsorgssektoren og opplæringssektoren i kom-
munene om tilbudet til elever med utviklingshemming, 
mellom grunnskolen og VGS om spesialundervisning, 
mellom VGS og NAV om overgang til arbeid for elever 
med utviklingshemming, mellom NAV og kommunene 
om arbeid for personer med utviklingshemming.
Utvalget foreslår endring av Kommuneloven §4 a. Kom-
munene skal sikre koordinerte kommunale tjenester til 
personer med sammensatte og langvarige behov for vel-
ferdstjenester. Kommunene skal bidra til koordinering 
av statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester 
til personer med sammensatte og langvarige behov for 
velferdstjenester.

Løft 8 – Målrettet styring
Det er få eller ingen planer for hvordan FN-konven-
sjonen (CRPD) skal gjennomføres på alle relevante 
politikkområder. Utvalget mener det er behov for styrket 
statlig og kommunal innsats på politikkområdet.
Utvalget foreslår å opprette et eget fagorgan med 
primæroppgave å følge opp forpliktelsene i FN-konven-
sjonen. Dette fagorganet skal være pådriver for å styrke 
kunnskap og kompetanse om utviklingshemmede i sek-
tormyndigheter og i kommunesektoren. I dette arbeidet 
må fagorganet samarbeide med sektormyndigheter, sivil-
samfunn og fagmiljøer.
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Ljabruskolen er en steinerskole for elever med behov for 
særskilt tilrettelagt undervisning. Skolen tar imot barn 
og unge med utviklingshemning og andre lærevansker, 
og har per i dag 39 elever fordelt på grunnskole og vide-
regående trinn. Det er også knyttet en skolefritidsord-
ning (SFO/AKS) til skolen, som holder til på Hauketo i 
et tiltalende skoleanlegg bestående av nye og nyrestau-
rerte bygninger.  Se: www.ljabruskolen.no.

Til stillingen som daglig leder for Ljabruskolen 
hører følgende oppgaver:
• Ansvar for å lede den langsiktige pedagogiske og 

organisatoriske utviklingen i tråd med skolens 
overordnede profil. Daglig leder har også ansvar for 
skolens daglige drift i nært samarbeid med skolens 
kollegium. 

• Drive skolen i samsvar med friskoleloven og andre 
lover og forskrifter som regulerer driften. Leder har 
også personalansvar og er HMS-ansvarlig, og skal 
samarbeide tett med skolens øvrige organer. 

• Ansvar for at driften er i henhold til budsjett og 
skolens økonomiske situasjon.    

Ljabruskolen 
søker daglig leder fra 1. aug 2018 

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:
• Godkjent steinerpedagogisk utdanning og 

praksis eller annen relevant pedagogisk eller 
sosialfaglig utdanning i kombinasjon med stei-
nerpedagogisk erfaring, samt god kjennskap til 
elevgruppen som skolen retter seg mot.

• Søkere må ha kompetanse og erfaring innenfor 
pedagogisk ledelse og administrasjon. 

• Daglig leder må kunne holde et overblikk og 
handle i tråd med langsiktige planer, og samtidig 
kunne håndtere hverdagens små og store utforut-
sette hendelser. 

Vi tilbyr:
• En flott gruppe elever og aktive foreldre som er 

glade i skolen, og som bidrar til å skape et godt 
miljø. 

• En levende skoleorganisme i god utvikling med 
kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som 
samarbeider godt. 

• En veldrevet skole med en sunn økonomi og et 
oppgradert og funksjonelt skoleanlegg, så vel ute 
som inne. 

• Lønn etter avtale.

Ansettelse fra: 1. august 2018

Søknadsfrist: 20. mars 2018

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon, ta 
kontakt med daglig leder Ingrid Braune, tlf. 22 62 98 
93/90, epost ingrid.braune@steinerskolen.no.  

Søknaden sendes: 

Ljabruskolen
Ljabrubakken 50
1165 Oslo

v/daglig leder
ingrid.braune@steinerskolen.no
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BLI SOSIALPEDAGOG!
Steinerhøyskolen tilbyr en yrkesbasert deltids-utdanning over fire år  

som fører frem til bachelorgrad i sosialpedagogikk.

 

Utdanningen kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i steinerskolen, samt i  

sosialterapeutiske virksomheter som gir bo- og arbeidstilbud til unge  

og voksne med særskilte behov.

 

Steinerhøyskolens utdanninger vektlegger samspillet mellom akademiske 

studier, praksisnærhet og kunstfag.

Ø V R I G E  U T D A N N I N G S T I L B U D

Barnehagelærer – (Bachelorgrad)

Gunnskolelærer – (Bachelorgrad)

Waldorf Education – (Mastergrad)

Ø N S K E R  D U  Å  S Ø K E  P Å  D E T T E  S T U D I E T ?

Du kan søke studiet på våre nettsider: 

steinerhoyskolen.no/sosialpedagogikk

Søknadsfrist: 15. mars



28 aktuelt

LandsByLiv nr 44 • VÅREN 2018

Frode Wendelboe 
fortalte om Fremja 
på høstmøtet til 
Sosialterapeutisk 
Forbund 2017. 

Tekst: Sissel Jenseth 

Fremja AS er et nytt 
sosialterapeutisk 
initiativ i Norge for 
ungdom over 18 år 
og voksne med ut-
viklingshemming. 

Frode Wendelboe, 
en initiativtakerne, 
fortalte om tilbudet, 

ideene og visjonene som ligger bak, på høstmøtet til 
Sosialterapeutisk Forbund. Virksomheten startet opp i 
Sverige under navnet Främja AB i 2011, og Fremja AS er 
et datterselskap med virksomhet i Oslo, som forhåpent-
ligvis snart får knoppskyting flere steder i landet.

Fra Norge og Järna
Frode Wendelboe er fra Nesodden hvor han gikk på 
steinerskolen. På sommerleirene til Kristensamfunnet 
på Olsby møtte han vennene Joseph Lillo-Stenberg, 
Flemming Løstegaard Hagen og Erlend Løstegaard 
Hagen, som alle i dag er medansvarlige i Fremja AS. 
Dengang var de en aktiv gjeng, og de jobbet blant annet 
på Ljabruskolen som da var Helsepedagogisk Steiner-
skole på Hovseter. Frode hospiterete tre måneder på 
Glencraig Camphill Community i Irland, før han dro 
til Sverige hvor han arbeidet i 20 år med sosialterapi 
og helsepedagogikk i Järna, blant annet på Norrbyvälle 
Gård. Samtidig utdannet hans seg som sosionom, sosi-
alterapeut og helsepedagog. Han har også en tilleggsut-
dannelse innenfor autisme ved Stockholms universitet. 

I Järna kom det etter hvert til et generasjonsskifte, og 
Frode forteller at de var en liten gruppe som ønsket å 
starte noe nytt i urbane miljøer. I gruppen var blant an-
net to leger med anknytning til det antroposofiske mil-

Fremja: – Å fremme indre 
drivkraft og meningsfullhet

jøet i Järna. De var alle inspirert av det helsepedagogiske 
og sosialterapeutiske arbeidet, med ville arbeide i by-
miljøene der hvor yngre mennesker ønsker å bo. I 2011 
startet de Främja (www.framja.se) i Stockholmsområdet. 
Hovedformålet var å tilføre noe nytt, som ikke fantes, og 
de ville leve der hvor behovene og spørsmålene er. 

Å fremme hovedpersonen  
Den første personen som Främja fikk å ta hånd om var 
en ungdom som hadde fått en hjerneskade etter et slag i 
hodet da han var 16 år, og som kommunen ikke hadde 
klart å finne et godt botilbud til. Dette var jo ikke noe 
som de kunne noe særlig om, men spørsmålet var kom-
met og de påtok seg oppgaven. De spurte gutten, som 
var deres første «hovedperson», hva han ønsket i livet 
sitt? Han svarte at han ønsket å holde foredrag om kon-
sekvensen av vold og å få seg en kjæreste. I dag har han 
både kjæreste og holder foredrag om voldens virkninger. 

– Vi valgte bevisst ikke å bruke begreper som «beboer», 
«tjenestemottaker» eller «bruker», forteller Frode. – I 
stedet kaller vi de som vi hjelper for «hovedpersonen», 
for det er nettopp det de er. De står i sentrum for vår 
virksomhet og er også vårt eksistensgrunnlag. Dermed 
blir deres behov vårt utgangspunkt. Begrepet «hoved-
personen» hjelper også alle som arbeider i Främja til å 
ha rett fokus og aldri glemme hvem det dreier seg om. 

Navnet Främja kommer av «å fremme». Visjonen vår er 
å bidra til at hovedpersonens drømmer og mål kan reali-
seres. Tilbudet vårt skal være «håndsøm», og det bygges 
opp rundt denne personen. Vedkommende skal slippe å 
måtte tilpasse seg et allerede eksisterende tilbud. Mange 
ganger handler det også om å rydde vekk noe som står i 
veien. Det andre hovedfokuset til Främja er å skape me-
ningsfullhet, at alt man gjøre skal ha en mening og bety 
noe, jevnfør Rudolf Steiners sosiale grunnlov.

Trikk og bowling
Frode forteller om en annen hovedperson, en 18-åring 
som var kastet ut fra fire ulike botilbud i Stockholm, og 
som kommunen stod rådløs overfor. Ungdommen ble 
oppfattet både som aggressiv og uinteressert, og han var 
i tillegg ganske overvektig. Da Frode skulle møte gutten 
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og foreldrene hans første gang, valgte han ikke å virke 
påtrengende. I stedet ble han stående litt henslengt og 
spurte om det var noe som 18-åringen ønsket? Joda, 
han ville gjerne bo ved siden av en bowlingbane og ha 
mulighet til å kjøre med trikk! Vel, denne muligheten 
fantes jo ikke i Stockholm. Men i Göteborg er det trikk. 
Om han var villig til å flytte dit? Jo, det var han. Dermed 
ordnet de en midlertidig bolig for ham i Göteborg, før 
de fant en leilighet ved siden av en bowlingbane. I dag 
kjører hovedpersonen daglig med trikken rundt i Göte-
borg, og han har gått ned i vekt. 

Vekke den indre drivkraften
Frode understreker at det er viktig å være kreativ i 
prosessen for å kunne løse de oppgavene som de får. 
Og som kjent oppnås fremgang lettest gjennom lyst 
og glede. – Klarer vi å vekke hovedpersonens engasje-
ment og indre drivkraft, 
er mye gjort, sier han. 
Främja benytter seg også 
av de vanlige rehabilite-
ringstilbudene, og har en 
kunstnerisk og økologisk 
tilnærming til oppgaven. 
I tillegg legges det vekt 
på å bygge meningsfulle 
relasjoner, blant annet 
gjennom sosialt arbeid. 
– Vi kaller det «omhän-
dertänk» på svensk, sier 
Frode. Det gir et sosialt og 
økologisk perspektiv; og 
er en slags fusjon mel-
lom økologisk og sosialt 
ansvar. På den måten kan 
Främja bli en bro mellom 
den «isolerte øya» som en 
omsorgsituasjon ofte er 
og «verden» når hoved-
personen for eksempel får 
ansettelse i en jobb. Gjen-
nom arbeidstrening får 
personen den støtten som 
er nødvendig for å kunne 
iverksette livet sitt. 

Dermed har det også blitt 
et mål for Främja å skape 
meningsfylte arbeidsplas-

ser som gir tilknytning til verden der ute. De har satt 
i gang virksomheter hvor nettopp menneskekraft er nød-
vendig, både i Norge og Sverige. Dette er virksomheter 
som Pallá, Erstagatan Stadshandel og Retour.

Tung oppstart i Oslo
I dag har Främja AB i Sverige rundt 70 heldøgnsplas-
ser, cirka 250 ansatte og omsorgsboliger i mange byer. 
Dermed hadde de også opparbeidet seg den nødvendige 
finansielle styrken, for å kunne garantere en oppstart i 
Norge gjennom datterselskapet Fremja AS. 

– Men det var en tung start i Oslo, sier Frode. De møtte 
de mye motstand med sitt nye konsept og følte det var 
umulig å nå igjennom. Til slutt var det en elev ved Lja-
bruskolen som ble løsningen. Etter avsluttet skolegang 
ønsket han et tilbud med sosialterapi, noe som ble vekt-

Främjavirksomheter i Sverige og Norge

Pallá/Epleslang handler om å gå på lovlig 
«epleslang» hos private hageeiere og få 
eplene presset til eplemost. Her kommer 
de i kontakt med mennesker som donerer 
bort eplene sine og er takknemlig for at 
frukten kommer til nytt. Eplemosten er 
i Sverige blitt svært populær og selges nå 
til de hippeste restaurantene i Stockholm. 
Dermed kommer man også i kontakt med 
verden gjennom å levere eplemosten til 
restaurantene. Se Facebook: Epleslang

Retour er et sykkelverksted i Prinsen i 
Storgata i Oslo. Her gjenskapes sykler av 
gamle vrak i ny stram design og med nye 
deler som dekk, gir og skjermer. Designen 
er utvikle av Martin fra Vidaråsen som er 
industridesigner. Retoursyklene er blitt 
populære i bybildet. Også dette er et sted 
hvor omverdenen kommer til oss – både 
med de gamle vrakene og som kunder til 
de ferdige syklene. Se Facebook: Retour.no

Främja Erstagatan, butikk og Café i Stockholm. De leverer også økologisk mat til boli-
gene. Se www.framja.se/daglig-verksamheten og www.syftesfabriken.se
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lagt i søknaden til Oslo kommune. I denne prosessen la 
kommunen også vekt på foreldrenes vurdering. 

– Vi brukte utrolig mange timer på tilbudsdokumentet 
som vi skrev til kommunen, forteller Frode. – Men etter 
noen forhandlingsrunder, vant vi anbudet. Det var stort! 
Dermed var vi «innafor». Det var i 2015. Etter den første 
kontrakten med kommunen, gikk alt mye lettere. De 
leide det første huset, og fikk to hovedpersoner til, og 
etter hvert fikk det også mer trening i å skrive tilbuds-
dokumenter. I dag har Fremja i Oslo 13 hovedpersoner 
og cirka 35 ansatte.

Rammeavtale med Oslo kommune
Og de fortsetter å vokse, for i august 2017 klarte Fremja 
AS å få i havn en rammeavtale med Oslo kommune. Det 
skjedde etter mye nattarbeid for å få alle dokumentene 
klare. Kommunen er den første i landet med å etablere 
slike rammeavtaler. Det innebærer at hovedpersonen 
(brukeren) i Oslo nå kan velge sitt tilbud, fremfor at de 
«auksjoneres bort» i et anbudsmarked, som har vært 
vanlig hittil. Fremja står på listen over de som tilbyr hel-
døgnsbemannede omsorgsboliger for personer med ut-
viklingshemming over 18 år. Taket er 32 hovedpersoner 

innenfor kommunens grenser, og de er godkjent for alle 
tre nivåene. – Det betyr at det nå er opp til den enkelte å 
velge sosialterapi og bolig hos oss, sier Frode. 

Organisasjonsform
Fremja AS er etablert som et aksjeselskap. Dette er uvan-
lig blant antroposofiske virksomheter hvor de fleste er 
stiftelser. – Men stiftelseslovverket er lite fleksibelt og 
innebærer stor treghet hvis man trenger å gjøre forand-
ringer, sier Frode. – Et aksjeselskap er enkelt og smidig 
nok. Det viktigste for oss er å ha en transparent organi-
sasjon, og at ledelsen har mulighet til å ta raske avgjørel-
ser, for ikke å rote bort muligheter som dukker opp. 

– I dag er det kø av mennesker som vil jobbe i Fremja, 
forteller Frode. – I den forbindelse har vi arbeidet mye 
med å definere «hva vi er» og «hvem vi er». Sosialterapi 
og antroposofi er noe man må bruke tid på å komme inn 
i, både i tankene, holdninger og arbeidsform. For oss er 
det viktigste å bidra ved å «gjøre noe bra», i stedet for å 
hele tiden å passe på å «unngå å gjøre feil». 

– Når man tenker fritt og skapende, og våger å stole på 
at det er mulig å jobbe utfra en slik holdning, da vil man 
oppleve at løsningene kommer. Noe som nesten kan gi et 
positivt sjokk, sier Frode.

Kjerneverdier
– Vår identitet skal være umiddelbar og tydelig for alle; 
«slik tenker vi» og «derfor finnes vi». Altså først hvorfor; 
deretter hvordan; og så hva – i den rekkefølgen.  

Kjerneverdiene er ting vi er enige om. Hvorfor vi gjør 
tingene som vi gjør. Og hvordan vi gjør det. Deretter må 
man ha tillit til den enkelte medarbeiders vurderings-
evne i de ulike situasjonene. Eller som Rudolf Steiner 
skal ha sagt til lærerne. Du må være proaktiv og forbe-
rede deg. Så må du være rede til å legge til side det du 
har forberedt, hvis situasjonen krever det. 

Medarbeiderne må jobbe med seg selv og komme forbi 
holdningen «dette har ikke noe med meg å gjøre». De 
må orke å gå inn i det ubehagelige og erkjenne at «dette 
har med meg å gjøre». 

Joseph Lillo-Stenberg er hovedansvarlig for Fremja i 
Norge. Her i lokalene på Nordre Ammerud Gård.
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Som organisasjon skal Fremja være fleksibel, skape me-
ning, gjøre skreddersøm, være pålitelig og tenke nytt. 
De skal bidra til å rydde vei for den enkeltes ønsker og 
drømmer. Hvis man gjøre feil, er det bare å rette opp. I 
dette ligger en trygghet som alle kan dra nytte av. 

Fellesskapet i boligene 
I Oslo har vi foreløpig boliger i tre villaer. Det er for-
trinnsvis tre hovedpersoner i hver boenhet. Det sosiale 
fellesskapet er viktig, og den sosialterapeutiske arbeids-
metoden innebærer at medarbeiderne og hovedpersone-
ne lager maten og spiser sammen. Innkjøpene er – hvis 
mulig – økologiske. Vi besøker også hverandre mellom 
boligene, og i en av boligene er det søndagsmiddag. Å 
være med i Fremja er å ta del i et fellesskap – vi er en for-
sterkning til familien. Men ønsker noen å trekke seg litt 
tilbake, er det også greit. 

De fleste av hovedpersonene går til daglig på skole og 
arbeider på dagsenter. Hvis det ikke finnes et aktuelt 
tilbud, lager vi et. Utfra den enkeltes behov og ønsker. 

Et av målene er å gjøre verdenen til hovedpersonene litt 
større. Vi drar på turer, både ut i naturen og på besøk. 
Og da vi oppdaget at en av hovedpersonene i Norge var 
utrolig opptatt av Sverige, fikk han være med til Stock-
holm og Göteborg og møte folkene der. 

Søker investorer og boliger
Fremja AS (www.fremja.no) er åpen for vekst i Norge og 
tilbyr innsats der behovet og spørsmålene finnes. De kan 
også støtte andres initiativ som passer inn i helheten. 
Moderselskapet Främja AB i Sverige står som overbyg-
ning for alle virksomhetene. På den måten kan Fremja i 
Norge inngå i assosiasjon med andre partnere. Skulle det 
for eksempel finnes studenter ved Steinerhøyskolen som 
ønsker å starte opp noe for seg selv, kan Fremja være en 
aktuell samarbeidspartner. 

Samtidig understreker Frode at målsetningen alltid er å 
fremme og ikke å ekspandere for erobringens skyld. Men 
for å utvide i Norge trenger vi mer egenkapital, og vi ser 
etter nye investorer, eller eventuell langtidsleie av en pas-
sende eiendom. 

– Vi føler oss som en del av det antroposofiske miljøet, 
særlig gjennom tilknytningen til Ljabruskolen, som var 
vårt startpunkt, sier Frode. Fremja har i dag leid store 

deler av våningshuset på Nordre Ammerud Gård, der 
Tamino holder til. Mellom Främja i Sverige og Fremja i 
Norge foregår et utstrakt samarbeid med utveksling av 
erfaringer og aktuelle strategier når det gjelder sosialt 
arbeid bygget på et antroposofisk menneskebilde.

I november 2017 var Fremja Månedens kunde i Cultura 
bank og fikk omtale i bladet Pengevirke 4-2017. 



32 glimt fra verden

LandsByLiv nr 44 • VÅREN 2018

Tekst: Brigitte Deck
Foto fra kongressen

«Vi kan ikke se verden 
– men vi kan få 
verden til å se oss!» 
Disse ordene ble uttalt 
av en blind kvinne, en 
danselærer fra Nepal, 
under paneldebatten på 
den første verdenskon-
gressen for mennesker 
med spesielle behov 
og evner. Kongres-
sen fant sted 7.-10. 
september 2017 i den 
russiske universitets-
byen Jekaterinburg, i 
Sverdlovsk-regionen i 
Russland. Regionen er 
omtrent halvparten så 
stor som Tyskland, har 
4,3 millioner innbygge-
re og et eget regionalt 
styre, «Duma», med en 

Første verdenskongress for
mennesker med nedsatt funksjonsevne

Moskva-utnevnt guvernør, som talte under den festlige 
åpningsseremonien.

Det kom over 700 deltakere fra i alt 28 forskjellige land i 
verden. Gruppen fra New Zealand hadde reist lengst og 
ble mottatt med en ekstra applaus. Både Norge, Fin-
land og Danmark var på plass, men dessverre manglet 
Sverige! Til åpningsseremonien i det store sportspalasset 
Kosmos kom det til sammen 1300 besøkende. Det ble 
en festlig tilstelning med mange fantastiske kunstneriske 
innslag og med profesjonell russisk sang og dans.

Den som trodde at atmosfæren skulle være dempet og 
problemfylt – siden det var så mange mennesker med 
alle mulige slags funksjonshemminger – kunne ikke tatt 
mer feil. Fra start til slutt ble den gigantiske bygningen 
fylt med et enormt potensial for glede, kreativitet og 
sosialt engasjement. Allerede i åpningsseremonien viste 
deltakerne hvordan de overgikk seg selv. De kom opp på 
scenen med rullestoler og proteser og viste akrobatikk 
og dans i verdensklasse. Hver morgen presenterte ulike 
grupper kunstneriske forestillinger som musikk, dans, 
bilder, sang, skuespill med mer.

Under paneldebatter var det aldri snakk om hva sam-
funnet skulle gjøre for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne, men snarere hva de kan tilføre samfunnet: 
«Vi må slite med våre vansker, og vi har derfor utviklet 
evner det kan være bruk for i samfunnet. Vi må også få 
bidra, og kan ikke bare motta hjelp. Slik kan vi begynne 
å bidra til å forandre samfunnet. Vår vei tilhører oss. 
Selv om jeg har ingen ben, kan jeg stå opp for mine 
verdier og rettigheter.» Dette innlegget uttrykte tydelig 
at alle mennesker har et medansvar for hvordan samfun-
net utvikler seg, og at den enkelte kan bidra med sine 
spesielle evner.

Etter morgenpresentasjonen og kaffepausen, var det på 
tide å komme seg til de 40 forskjellige workshopene. 
Noen av disse foregikk i sportshaller eller andre steder i 
byen. Ca 30 store busser var innleid for å frakte delta-
kerne til stedene, og et utall av frivillige, politibetjen-
ter og andre hjalp til slik at alle kom til rett sted. Det 
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var workshops for musikk, dans, sport, film, kunst og 
håndverk, samt studie- og samtalegrupper av ulike slag. 
Workshoplederne kom fra alle verdens hjørner. 
Kongressen foregikk på tre offisielle språk: russisk, 
engelsk og tysk. 

Måltider, lunsj og middag ble servert i to store, fine 
matsaler i nabobygningen til Kosmos. På ettermiddagen 
var det guidede utflukter i byen, til blant annet museer, 
kirker, historiske steder. Om kvelden foregikk ulike 
kulturprogrammer. Et av høydepunktene var besøket i 
Filharmonien for å høre byens filharmoniske orkester. 
I bygningen fantes det ingen heiser, men en hel rekke 
unge, sterke menn stod på rad, klare til å løfte de rulle-
stolbesøkende opp to trapper! Det var en opplevelse 
å se disse hjelpende hendene overalt hvor vi kom! 
Takket være de frivillige, organisatorene, workshop-
lederne, oversetterne, teknikerne, og mange, mange flere 
var det mulig å gjennomføre dette gigantiske eventyret 
uten at det oppstod noe negativt av betydning. 
Kongressen fikk stor og positiv omtale i russiske medier, 
og både TV-stasjoner og aviser fulgte med på de ulike 
hendelsene.

Verdenskongressen ble avsluttet med et ekte russisk 
ball i stor stil i konsertsalen på Kosmos. Byens teatre 
hadde lånt ut ballklær, og en kleskode var sendt til alle 

deltakerne flere uker i forveien. Til sammen med alle 
de frivillige, delegatene og arrangører ble det over 1000 
mennesker som valset rundt i de flotteste lange kjolene, 
kostymer og folkedrakter. Det ble danset polka, masur-
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ka, og polonese til liflige toner fra 
orkesteret. Deretter gjaldt det å få 
et glimt av og tilgang til den store 
kongresskaken som ble rullet ut 
med glitrende lys. Mirakuløst nok 
var det plass til alt dette, også rulle-
stoldansing! Atmosfæren var topp 
og kvelden ble en uforglemmelig 
opplevelse. Mange nye venner fant 
hverandre, delte erfaringer og fikk
byttet kontaktadresser. 

Under den offisielle avslutnin-
gen uttrykte Sosialministeren at 
Sverdlovsk-regionen med dette 
har vist at de kan føre dialog 
med andre land om integrasjon. 
«Vi kan vise til fremgang, selv om 
vi bare er i begynnelsen av dette 
arbeidet hvis vi sammenligner med 
mange europeiske land. Men må-
ten vi har valgte å gjøre det, tror vi 
er den rette.» Deretter sang forsam-
lingen: We are the world... (av Mic-
hael Jackson), og duer ble sluppet 
til himmels som et tegn på fortsatt 
godt samarbeid mellom mennesker 
med spesielle behov og evner og 
deres organisasjoner i verden, for å 
skape og utvikle et inkluderende og 
rettferdig samfunn. 

«Når du kjenner varmen i hjertet, 
da husker du oss», sa en argentinsk 
venn ved avskjeden. 

Ja, det var mye varme som delta-
kerne brakte med seg hjem – til 
alle verdenshjørner, fra denne store 
manifestasjonen for kreativitet, 
fred og kjærlighet. 

Den syvende europeiske 
kongressen foregår i Beograd fra 
31. mai til 3. juni, 2018. Les om den 
her: www.socialartist.events.

Sissel Jenseth har oversatt teksten 
fra svensk til norsk. 

Se også i LandsByLiv 42: 
Som himmelen på jorden .... et sted i 
Ural, skrevet av Brigitte Deck.
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Tekst: Petter Holm. Foto fra kongressen.

Over 700 deltakere fra fem kontinenter, funks-
jonshemmede, ledsagere og aktivister, deltok i 
verdenskongressen som fant sted i millionbyen 
Jekaterinburg ved Uralfjellene, på grensen mel-
lom Europa og Asia. 

Initiativet ble tatt i 2012 av Vera Simakova, leder av det 
sosialterapeutiske dagsenteret ‘Blagoe Delo’ i Russland 
(www.delonablago.ru), Thomas Kraus i den interna-
sjonale kongressbevegelsen ‘Worldwide Congresses for 
Persons with Disabilities’ (www.socialartist.events) og 
Petter Holm, Institutt for Sosialterapi/Nordisk Forbund 
for Helsepedagogikk og Sosialterapi. Sammen med Oleg 
Kolpaschikov, president i den russiske organisasjonen 
for blinde ‘White Cane’ dannet vi en internasjonal 
organisasjonskomité i 2015 (www.kongress2017.ru).

Et utbredt samarbeid 
Etter flere år med forberedende møtevirksomhet, ak-
sjoner og prosjekter, lyktes det å få regjeringen i Sverd-
lovsk region med som samarbeidspartner, arrangør og 
ansvarlig for logistikken. Den internasjonale komiteen 
sto for konseptet og det sosial-kulturelle programmet. 
Et sekretariat ble etablert i ‘Blagoe Delo’, bestående av 
funksjonshemmede og medarbeidere.

Bakgrunnen har vært et samarbeid gjennom 15 år mel-
lom sosialterapeutiske virksomheter i Norden og en 
initiativrik gruppe mennesker i Ekaterinburg. Det be-
gynte med et 3-årig seminar for utdanning i pedagogisk 
og sosialt arbeid i 2001, et dagsenter – ‘Blagoe Delo’ – 
ble startet i 2005, og den videre utvikling har vært lokalt 
forankret i initiativgruppen, supplert med faglig og 
økonomisk støtte fra Nordisk Forbund for Helsepedago-
gikk og Sosialterapi.

Forberedelsene til kongressen og samarbeidet med 
den regionale regjeringen i årene 2012-2017 bidro til 
mobilisering av sivilsamfunnet gjennom en rekke sosiale 
og kulturelle aktiviteter, konferanser og festivaler, som 
skapte en betydelig oppmerksomhet i Russland. 
President Putin og den føderale regjeringen i Moskva 
ble orientert om tiltaket og lovet å bidra med informa-
sjon innad i Russland. 

Rapport fra verdenskongressen 

«Making Values Visible»
Målene for kongressen 
Å gjøre FN-konvensjonens prinsipper og verdier synlige 
og virksomme. Å fremme funksjonshemmedes rolle i å 
skape et inkluderende samfunn. Å vekke bevissthet om 
funksjonshemning som kilde til utvikling av kvaliteter i 
menneskemøter og sosialt liv. Å synliggjøre menneskets 
iboende verdighet gjennom kunstnerisk aktivitet og 
kreativ praksis.

En langsiktig strategi 
Visjonen har vært å bygge opp ‘Blagoe Delo’ som et 
kompetanse- og ressurssenter for sosialpedagogikk i 
sammenheng med drift av dagsenteret, for å kunne 
påvirke praksis og lovgivning på området. I et møte med 
en russisk forretningsmann på besøk i ‘Blagoe Delo’, 
hvor han ble informert om visjonen, utbrøt han: 
«Hvordan skal dere få til en slik forandring i Russland? 
Det vil ta en generasjon!» Ja, nettopp. En langsiktig 
strategi var nødvendig.

I 2007 gikk den bergenske stiftelsen Institutt for Sosi-
alterapi inn i et samarbeid med ‘Blagoe Delo’, i rollen 
som ‘Backbone’ organisasjon. Steinerhøyskolen i Oslo 
ble kontaktet i 2008 for å undersøke muligheten for et 
samarbeid mellom ‘Blagoe Delos seminarvirksomhet 
og høyskolen. Daværende rektor David Brierly foreslo 
at to eller tre medarbeidere fra ‘Blagoe Delo’ skulle ta 
masterutdanning ved Steinerhøyskolen, kombinert med 
gjensidige besøk over lengre tid for å knytte kontakt. 
Deretter kunne vi samarbeide om mindre prosjekter, 
praksisutveksling og lignende. Dette rådet ble fulgt opp. 

Fordeling av roller og ansvar
Så hvordan kunne det komme til et samarbeid om et 
slikt prosjekt mellom russiske og internasjonale aktører 
fra sivilsamfunnet og myndighetene i en russisk region? 
Fremdeles har Russland 150 000 funksjonshemmede 
samlet i lukkede sentralinstitusjoner, faget betegnes som 
defektologi (læren om defekter) og den politisk korrekte 
betegnelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
er «mennesker med begrensede muligheter». Svaret lig-
ger i det lange forarbeidet, og den tillit og gjensidige for-
ståelse som ble bygget opp mellom partene i disse årene. 
Ansvaret for konseptet og programmet måtte ligge hos 
partnerne fra sivilsamfunnet, logistikken hos myndig-
hetene, med næringslivet som støttespiller. 
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To komiteer ble dannet med ulike roller. En russisk orga-
nisasjonskomité ble nedsatt av regjeringen i Sverdlovsk 
– med 30 representanter fra regjering, det regionale 
folkekammeret (Sverdlovsk Civic Chamber) og ulike 
organisasjoner. Komiteens oppgave var å forberede alle 
praktiske oppgaver i forbindelse med selve gjennom-
føringen av kongressen og sikre finansiering av disse 
oppgavene. En internasjonal organisasjonskomité ble 
etablert, bestående av de fire initiativtakerne og deres 
organisasjoner. Komiteens oppgave var å informere 
internasjonalt, og sikre finansiering av et sekretariat som 
ble etablert i ‘Blagoe Delo’, samt eget arbeid med planleg-
ging og gjennomføring av programmet. Koordinering 
mellom de to komiteene ble ivaretatt av ‘Blagoe Delo’ 
(Vera Simakova) og ‘White Cane’ (Oleg Kolpaschikov).

Finansierte eget arbeid 
Den internasjonale komiteen måtte finansiere eget 
arbeid og egne reiser i perioden 2015-2017, i tillegg til 
sekretariatets driftsutgifter og reisestøtte til spesielt invi-
terte bidragsytere til programmet. Det ble ikke utbetalt 
lønn eller honorarer til medlemmer av komiteen eller 
andre medvirkende. Vi forsøkte å finne en eller flere 
hovedsponsorer, men lyktes ikke. På grunn av ‘Blagoe 
Delos helt sentrale rolle i prosjektet, både som initiator, 
koordinator mellom de to komiteene og sekretariat, 
måtte hoveddelen av de bidragene som kom fra ulike 
stiftelser/ organisasjoner gå til å sikre deres drift i de to 

årene. Arbeidet med kongressen var krevende og gikk på 
bekostning av produksjon, salg og andre inntektsgivende 
prosjekter. Kun 10-15% av årsbudsjettet for dagsenteret 
blir dekket av det regionale sosialdepartementet. 

Kongressen ble støttet av Nordisk Forbund for Helsepe-
dagogikk og Sosialterapi, Sosialterapeutisk Forbund og 
Camphill Landsbystiftelse i Norge, i tillegg til flere stif-
telser og organisasjoner i Tyskland, Sveits og Nederland.

Umiddelbare resultater 
Det var 723 deltakere hvorav cirka 300 fra Russland, 
200 fra Tyskland og 200 fra andre land. I alt 28 land 
var representert. Seks departementer i Sverdlovsk var 
involvert og det var deltakere fra 19 regioner i Russland. 
Det ble holdt 40 verksteder (workshop), 13 ekskursjoner. 
300 frivillige (i hovedsak studenter) bidro, sammen med 
70 organisasjoner i Ural-området som var involvert i 
kongressen. 1300 var tilstede på åpningsseremonien. 
Til åpningsseremonien ble det også opplest en kon-
gresshilsen fra president Putin. For mer informasjon om 
verdenskongressen, se: www.kongress2017.ru/home.

Det ble produsert cirka 200 artikler, intervjuer og re-
portasjer i russisk TV og presse, i tillegg til 203 publika-
sjoner, 10 videoer, og en dokumentarfilm (55 min) på 
tre språk. Filmen kan ses på ‘Blagoe Delos‘ hjemmeside: 
www.delonablago.ru.
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tema - fremme helse

Tema: Helse og sunnhetskrefter

Tekst: Sissel Jenseth
 
I denne utgaven av LandsByLiv fokuserer vi på helse og 
hva som bidrar til sunnhet. I den forbindelse bringer vi 
her et utdrag fra et foredrag Karl-Martin Dietz, Harden-
berg Institut (www.hardenberginstitut.de) holdt i Norge 
våren 2006. Temaet var «Jeget som kilde til sunnhet. 
Antroposofi som livskunst», hvor Dietz drøftet begrepet 
«salutogenese» og hva Rudolf Steiner uttalte om sunn-
hetsspørsmålet.
 
Det var Aaron Antonovsky (1923-1994), en amerikansk 
medisinsosiolog, som lanserte begrepet «salutogenese». 
Han emigrerte til Israel i 1960. I sin forskning var han 
spesielt interessert i de eldres helse, og han studerte indi-
viduelle forskjeller når det gjaldt stress-toleranse. Inter-
vjuobjektene var eldre kvinner som hadde innvandret til 
Israel etter den 2. verdenskrig. Han spurte dem om deres 
bakgrunn, og om de hadde sittet i konsentrasjonsleir un-
der krigen. Antonovsky forventet at de som svarte ja på 
dette spørsmålet, ville ha dårligere helse enn de andre. 
Men det stemte kun i noen få tilfeller. For de fleste var 
det stikk motsatt. Mange hadde utmerket helse, noe som 
berørte ham sterkt. Antonovsky gjorde disse kvinnenes 
helse til et hovedtema i sitt videre forskningsarbeid.
 
I studien kom han frem til at det er en «indre stem-
ning eller fornemmelse» som er avgjørende for hvordan 
mennesket møter livet og dets utfordringer. Denne indre 
holdningen eller fornemmelsen, valgte Antonovsky å 
kalle for «Sense of Coherence» (SOC) – det vil si en 
fornemmelse av «sammenheng i tilværelsen». Det viste 
det seg at alle kvinnene, som hadde god helse på tross av 
oppholdet i konsentrasjonsleirene, hadde en slik indre 
stemning, og denne var virksom i alt som de opplevde i 
livet. 

Gjennom sine undersøkelser kom Antonovsky frem til 
at det var tre faktorer som er avgjørende for denne indre 
holdningen:
1) En meningsfylde i livet. Forventningen til om vi tror 
at nye situasjoner er påvirkelige.
2) Verden er forståelig/gjennomskuelig. Forventningen 
til om vi tror at situasjonen er logisk og forutsigbar.
3) Livet er noe som kan håndteres. Forventningen til om 
vi tror det som kreves i nye situasjoner er overkommelig.
 

Med dette var Antonovsky kommet på sporet av hva 
som bidrar til mennesket sunnhet og som styrker men-
neskets motstandsevne. Han spurte de eldre kvinnene 
om deres oppvekst og hva som hadde preget dem. Ut fra 
det kunne det virke som om denne holdningen er noe 
som må utvikles og opparbeides i ungdommen, og at det 
er vanskeligere å den oppnå senere i livet. 

Antonovsky kalte læren om sunnhet for «salutogenese». 
Da han presenterte disse begrepene i 1979, innebar de 
en revolusjon. Til vanlig forholder medisinen seg til 
«patogenese», hva som gjør oss syke. Også begrepene 
om sunnhet er dannet ut fra tanken om en anti-sunnhet, 
og sunnhetsfremmende midler er basert på hva som skal 
hindre at sykdom oppstår.
 
Salutogenese (lat. Salus = sunn, frisk. Genesis = opphav)
Pathogenese (gresk Pathos = sykdom. Genesis = opphav)
 
I foredraget til Karl-Martin Dietz henviser han videre 
til Rudolf Steiner, og hva han har sagt angående sunn-
het. I Berlin 14. januar 1909, i et offentlig foredrag med 
tittelen «Sunnhetsspørsmålet i lys av åndsvitenskapen», 
uttaler Steiner at sunnhet henger sammen med hvordan 
vi tenker. Ikke hva vi tenker, men hvordan vi tenker. Han 
peker på at hver organisme er individuell. Dermed er 
hver sunnhet individuell. Kun enkeltmennesket selv kan 
finne en målestokk for sin egen sunnhet.
 
For Rudolf Steiner henger menneskets sunnhet sammen 
med det åndelige, og dets verdensanskuelse. Det vil si at 
tenkningen i seg selv har sunnhetsverdi. Denne tenk-
ningen beror på en indre produktivitet. Åndelig pro-
duktivitet er nødvendig for at tanker skal oppstå. Den 
frembringer indre bilder, som igjen beliver de åndelige 
bildekreftene som mennesket bærer i seg. En «gjennom-
skuelig og forståelig» verden avhenger av en evne i vårt 
indre – vår åndelige produktivitet i tankeverdenen.
 
Rudolf Steiner ga tre råd og kjennetegn på en slik pro-
duktiv tenkning:
1) Håndterbarheten – jeg-kraften. Å stå overfor verden 
på en slik måte at vi i enhver situasjon vet hva som skal 
gjøres. Jeg hjelper meg selv. Intuisjon.
2) Klarhet i tenkingen. At vi kan frembringe klare, lyse, 
åndelige tanker som knytter oss til den åndelige verden. 
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Christian Morgenstern i 1913.

medfølelse i forbindelse med hans sykdom. Morgenstern 
svarer henne:
 
«Riktignok har jeg hatt lidelsen i tyve år, hvilket nylig jo 
også står å lese i en offentlig almanakk, men så paradok-
salt det enn lyder: alt i meg stritter imot å bli oppfattet 
som syk. Hittil er jeg ikke blitt overmannet av noen 
følelse av virkelig sykdom, tross alt, bortsett fra naturlige 
depresjoner, og kommer forhåpentligvis heller aldri til 
å bli det. Man kan lide av alt mulig, men for å være ’syk’, 
må man betvinges av noe fremmed, være blitt slave av 
sin sykdom. Jeg vil hevde følgende: Intet virkelig fritt 
menneske kan være sykt.»
 
Sunnhet er altså et jeg-spørsmål, slik dikteren Christian 
Morgenstern sammenfatter det i denne setningen: «Intet 
virkelig fritt menneske kan være sykt.»
 
I boken Sykdom som skjebne, som bygger på foredrag 
Volker Fintelmann holdt i Oslo høsten 2005 («Sykdom 
som skjebne – Sykdom som en hjelper i livet»; «Helbre-
delse og uhelbredelighet ved sykdommer»), fremhever 
han Rudolf Steiners foredragsrekke, «Karmas åpenba-
ringsformer», som en inspirasjonskilde. Fintelmann 
behandler temaet sykdom og skjebne i lys av spørsmålet 
om menneskets frihet. I dette perspektivet åpnes også 
veien til en «gjennomkristning av medisinen». Dette 
temaet utdyper Fintelmann i boken Intuitiv medisin.
 
Rudolf Steiner sier: «Det menneskelige jeg er ursunt». 
Helbredelsen ligger i menneskets jeg. Legen/terapeuten 
er ikke den som helbreder. Helbrederen bor inni i hvert 
enkelt menneske. Legen/terapeuten er den som sammen 
med dette mennesket kanskje finner veien til hvordan 
det kan bli sin egen helbreder.
 
Volkel Fintelmann nevner også et av de mest gåtefulle, 
men også mest åpenbare, spørsmål som Jesus Kristus 
stiller til en syk som er kommet til ham: «Vil du bli 
frisk?» Dette kan virke helt opplagt, men betoningen lig-
ger på vil. For der jeget står inni i helbredelsesstrømmen, 
forbinder det seg med viljen.
 
Bøkene Sykdom som skjebne (2005) og Intuitiv medisin. 
Antroposofisk medisin i praksis (2017) er utgitt av Antro-
pos Forlag og kan kjøpes i Antropos bokhandel (www.
antropos.no). Prof. dr. Volker Fintelmann (født 1935) 
er lege og spesialist i indremedisin. Han var i mange år 
medisinsk direktør ved sykehuset DRK Krankenhaus i 
Hamburg og grunnla i 1997 Carl Gustav Carus Akade-
miet for helhetsmedisin i Hamburg.  

Tanker som kommer utenfra, gjennom sansningen, har 
ikke denne bildedannende og belivende kraften i seg. 
Inspirasjon.
3) Det høyeste uttrykk for meningsfullhet. Å gjen-
nomskue situasjonen og se den som en del av helheten. 
Imaginasjon.
 
Sunnhet er altså ikke noe som kan oppstå ut av bestemte 
forhåndsregler eller tiltak i ens tilværelse. Sunnhet har å 
gjøre med mennesket og dets forbindelse til det åndelige.
 
I boken Intuitiv medisin. Antroposofisk medisin i praksis, 
skriver Dr. Volker Fintelmann om dikteren Christian 
Morgenstern, som var antroposof og personlig elev av 
Rudolf Steiner. Morgenstern led av lungetuberkulose, 
og han døde 43 år gammel. Noen måneder før sin død 
fikk han et brev fra en ung kvinne som gir uttrykk for 
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Gianna Wedde

Erkeengel Rafael
Du er helbredelsens engel
se på meg, og alt som ikke er sunt i meg
se på meg og alt som er sykt og trett
Jeg føler meg maktløs og svak
Jeg er en skaper, men uten styrke
Jeg er et lys, dog uten å lyse
Jeg ber om hjelpen din
Lær meg å elske meg selv
i helse som i sykdom
å akseptere meg selv hver dag
å fornye meg selv med tillit til deg
og de himmelske krefter
Lær meg å gjenopprette min latter
selv om jeg gråter

Erkeengel Rafael: 
Bønn for helse i sykdom og nød

å styrke mitt håp
selv om jeg er redd
å heve mitt mot
selv om jeg tviler på det
Lær meg å omfavne livet
og omfavn sykdommen min 
som en venn
som forteller meg noe jeg trenger å vite
Gi meg visdom og innsikt
å gjenkjenne budskapet min sykdom 
bringer meg
Så lær meg å følge den
og la sykdommen gå
som en gammel venn 
som jeg har mye å takke for

Dekk meg i din mektige 
helbredende energi
i lys av fornyelse
og hjelp meg å gi slipp på alt 
som svekker meg
Du er fornyelses engel, 
jeg stoler på deg
Se min vilje til å forandre livet mitt
å akseptere meg selv
og stole på Gud
å godta hver dag som en gave
hvor kjærligheten lever

Gjendiktet til norsk ved 
Sven Åke Lorentsson
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Halleluja

Tekst: Simone G. Wantz. Eurytmi: Saskia Barnes.
Foto: Juliane Aurelia Evensen.

Halleluja
Vi møter det i Händels Messias.
Leonard Cohen synger det.
Og vi finner det nok mange andre steder: i det hebraiske 
språk og kulturområde, i musikkverden, i kirken . . .
 
Men hva betyr det egentlig? 

Halleluja er hebraisk og kan oversettes som: «Priset være 
Yah» (Jehova). Som et rop eller et kall, full av undring og 
glede, toner det. 

Jeg spurte Harel Gafni på Vidaråsen som snakker he-
braisk, hva han opplever ved ordet: 
– Brukt på hebraisk kan det utrykke glede og takknem-
lighet. Ordet virker oppmuntrende når vi sier det til 
hverandre. I Bibelen kommer Halleluja oftest i begynnel-
sen av en bønn, og man får en følelse av aksept, at ting 
faller på plass, når det blir brukt, svarte han.

Rudolf Steiners oversettelse av Halleluja er konkret og 
tydelig: «Jeg renser meg for å se det guddommelige 
(guddommens åsyn).»

Da Rudolf Steiner i samarbeid med Lory Maier-Smits 
– den første eurytmisten – skulle utvikle eurytmien; da 
bevegelser, gester for lyder ble funnet, var «Halleluja» 

det første ordet som Lory skulle bevege. Marie Steiner 
fortalte etterpå at hun ble veldig rørt da hun så det, og 
hun mente det måtte ha en stor helsebringende effekt. 
Etter det er ordet Halleluja blitt benyttet i eurytmiske 
terapeutiske sammenhenger for å gi en styrkende og 
oppbyggende virkning på den som utfører det, men også 
for omgivelsene, de døde, for naturen og verdens nød. 
Rudolf Steiner nevnte engang at hvis en eurytmist gjorde 
Halleluja daglig i en by, ville det ha en god virkning 
nettopp for livet i denne byen. 

Forleden introduserte jeg Halleluja for en venninne som 
ikke hadde gjort mye eurytmi. Hun tok det veldig fort 
og ga utrykk at det gjorde henne godt. Jeg tror hun gjør 
det ofte heretter. Jeg kjenner mennesker som nå er døde, 
som fortalte meg at de gjorde Halleluja hver dag. 
Jeg prøver også å gjøre det. Noen ganger opplever jeg det 
lite grann som om himmelen åpner seg. 

Vi berører «livet», eller vi tillater «livet» å berøre oss, når 
vi gjør Halleluja. Det blir lysere.
Det er vidunderlig vakkert når det toner i Händels Mes-
sias. Det rører oss når Leonard Cohen synger det. 

Å gjøre det i bevegelse, som en «besjelet» bevegelse, inn-
gir hjertets varme nettopp for «livet». I alle fall gjør det 
oss «lett» og «oppreist»; eller som Harel sier: «Tingene 
faller på plass». 

La oss gjøre det! La oss gjøre Halleluja!
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Professor Per Fugellis foredrag på  Holmenkollen 
Park hotell 1. oktober 2016 (noe forkortet).

Takk for æren å få tale til Camphill-flokken på 50-års-
dagen. Og hvorfor ære? Jo, fordi dere praktiserer de 
verdier som jeg tror vi alle burde bygge liv og samfunn 
på. Dere virkeliggjør livets grunnstoffer. Verdighet, 
handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og likevekt. 

Dere har fått en «huskelapp» for med den å løse livets 
likning. Der står at livet er et produkt av kropp x ånd 
x flokk, opphøyd i 2. potens. Jo, mine venner, dere vet 
dette mer enn de fleste, tror jeg: Fasiten er på en måte 
Camphill. 

Dere vet at vi er kropp, vi er celler, vi er organer og en 
del av det biologiske skaperverket. Og det skal vi ta vare 
på. Men så vet hver eneste en her i salen: Jeg er mer enn 
kropp! Ja takk, nam-nam, kropp. Men kroppen er først 
og fremst en container, en beholder fordi inne i disse 
kroppene bor det som gjør oss til mennesker på kloden. 
Og kall det sjel, kall det psyke hvis det skal være slik. 
Men ikke sant, vi vet jo at livet er mer enn biomassen. 
Det er mer enn en ansamling av celler. Inne i kroppen 
bor en sjel, og hvordan den har det, stolthet eller skam, 
trygghet eller frykt, tristhet eller glede, håp eller avmakt, 
det påvirker jo livet vårt. Helsen – om dere vil – like 
mye som kroppen. Og så flokk i Camphill i 2. potens. 
Hvorfor? Jo fordi det gode liv oppstår ikke i enerom. Det 
gode liv oppstår i et reagensrør med andre skapninger, 
først og fremst mennesker. Camphill-landsbyene er et 
slikt reagensrør. 

Periodisk system for sjelen og flokken
Vi skal dele nysgjerrighet på disse fem livets grunnstof-
fer. Og jeg har tenkt mye på hvordan. 

Camphill for meg; det er et håp, det er et hjerte, som 
jeg skulle ønske vi kunne transplantere til storsamfun-
net. Fordi disse grunnstoffer: Verdighet, handlingsrom,  
tilhørighet, mening og likevekt, de er der for mennesket 
som hellig individ. Men så må vi ikke glemme, - dere 
kan ikke glemme fordi dere lever midt i det til hverdags, 
at disse verdiene står i samspill med flokkens verdier. 
Det er der, ikke sant, vi har det periodiske system, 
grunnstoffene i fysikken, og i kjemien, zink og jern og 

Å virkeliggjøre livets grunnstoffer

gull og bly. Kanskje vi kan utvikle et periodisk system for 
sjelen og flokken. 

Vi kan tenke disse frem for sjelen: Verdighet, hand-
lingsrom, tilhørighet, mening og likevekt. Men la oss 
bygge bro til flokkens grunnstoffer. Altså et periodisk 
system som ser mennesket i samspill med samfunnet. 
Ettallet sammen med summen. Da tenker jeg verdighet 
for meg, ja, men også for at jeg skal få tilgang til dette 
grunnstoffet, dette personlige eksistensielle grunnstoffet 
verdighet. Da må vi holde oss til en flokk som bekjen-
ner seg til likeverd. Og som skaper og deler verdighet. 
For at vi skal få tilgang til dette personlige grunnstoffet 
selvstendighetsmot, handlingsrom i eget liv, må vi ha 
en flokk som byr på frihet. Og for at den enkelte skal få 
nyte godt av den personlige verdien, tilhørighet, må vi 
ha en flokk som står for samhold. Solidaritet. Og for at 
jeg skal kunne jakte med utbytte på mening i mitt liv, så 
må vi ha en flokk som bekjenner seg til mangfold. Ikke 
mennesker som sier: «du må ha min mening». Og for at 
jeg skal oppleve, erfare det femte grunnstoff, personlig 
likevekt så må vi ha en flokk som bekjenner seg til «godt 
nok-samfunnet». Så her ser vi på en måte at vi er på spor 
av et periodesystem for sjelen og flokken. Og det er det 
vi skal dele nysgjerrighet på. 

Per Fugelli under foredraget. Foto: Nils Langeland.
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Grunnstoff nr 1: Verdighet
Ja, hva er det for noe? Jeg kom i går fra Røst som er min 
Camphill på en måte. 10 mil ut i havet, 592 mennesker, 
ytterst i Lofoten. Presten spurte de tre konfirmantene på 
Røst forleden mai. – Hva er viktigst for at du skal ha det 
godt i livet? Og så svarer disse tre, nesten i kor: – Å bli 
sett og godtatt som meg! Nam-nam-nam. Ikke sant, det 
er verdighet. Det er tredelt: bli sett, bli godtatt, og - som 
avgjørende tredje del - som meg. Ikke som et glansbilde, 
ikke som en kloning av en mannekeng som samfunnet 
vil du skal ligne på. Nei, som meg, med flekker og feil, 
med styrker og svakhet, med pluss og minus. Det er 
verdig. Og hvorfor har jeg med vilje satt verdighet som 
nummer en i rekken av grunnstoffene?

Jeg hørte i radioen 11. mai om Camphill som fylte 50 år. 
De intervjuet en ung landsbyboer, en mann som gledet 
seg til at han skulle til Pennsylvania. Han hadde vært 
der på et slags forbesøk for å se om det var noe for ham. 
Han skulle dit på utveksling. Han gledet seg veldig. Ja, 
hvorfor det spurte radiomannen. Og så svarer han: fordi 
de vil ha meg. Det er en mektig setning. Fordi de vil ha 
meg! Hvis vi kunne gi hverandre den opplevelsen, dere! 
Både i Camphill-flokken, i familie-flokken, i barnehage-
flokken, i skoleflokken, arbeidsflokken. Fordi de vil ha 
meg! 

Grunnstoff nr 2: Handlingsrom i eget liv
Altså, vi vet det, hver eneste kjenner seg igjen. Den styk- 
ke tid vi er på jorden må mennesket kunne bevege seg 
mot egne mål. Du må på en måte ha eiendomsrett til 
deg selv. Et slags selvstendighetsmot. Jeg var i begra-
velse forleden og da gjenoppdaget jeg treffsikkerheten, 
klokskapen i denne salmen. Å leva det er å elska – og nå 
kommer det - det beste di sjel kan nå. Ikke noen andre 
sjeler, men det beste di sjel kan nå. Vær deg selv. Det er 
et av grunnstoffene. Anleggene dine må du selv virkelig-
gjøre på din måte: I do it my way!

Grunnstoff nr 3: Tilhørighet
Det er en banditt som heter Thomas Selzer i fjernsynet 
og som hadde et program som het Trygdekontoret. Jeg 
var der. Det er en del år siden. Jeg har kreft som har 
kommet og gått i 7 år. Akkurat da var jeg ganske syk. Så 
tror Thomas Selzer at jeg skal dø neste dag kl 12. Så han 
sa at nå må du gi ditt siste råd til det norske folk. Og jeg 
trodde jeg hadde et lykketreff og sa: Ikke vær et ett-tall 
på jorden, bry deg om flokken din. Det vakte begeist-
ring, men det er jo feil. Dere vet det i Camphill. Det har 
jeg og forstått nå og heller vil si: Vær et ett-tall på jorden 
og bry deg om flokken din. Vi må ha begge deler. Vi må 

ha flokken og tilhørighet. Men vi må også få lov til å 
være gåtefulle, underlige en-tall. 

Grunnstoff nr 4: Mening
I juni i fjor var jeg på Rivieraen i Nice. Helt alene. 
Det var vidunderlig. En dag dro jeg til Oceanografisk 
museum i Monaco. Det er et eventyrlig sted, det er et 
mektig sjøvannsakvarium. I mange etasjer. Med en utro-
lig samling av enestående skapninger fra havet. Og der 
var det en sal, seks meter lang. Og i den salen var det 
ett akvarium som var fire meter langt. I det akvariet var 
det en skapning. Bare én. Det var en blåmanet. Hun het 
Aurelia. Ufattelig vakker. Blå transparent med hvite prik-
ker. Og tenk dere hennes bevegelse. Kontraksjon, skyver 
fram, elegant grasiøst. Skyter fram som en pil omtrent 
tre meter. Drives tilbake av motstrøm. Ny sammentrek-
ning, fram som en pil, tilbake. Ny kontraksjon. Sånn var 
Aurelias liv. Er det noen som kjenner seg igjen? Dere 
forstår meg: Hva er et eksistensielt utfordrende syn? Og 
jeg satt på en benk og så lenge på Aurelia og når det ikke 
var noen vakter der, så spurte jeg henne: Hva er menin-
gen? Og det er bare innbilning, men jeg innbilte meg at 
hun svarte: Å være i live. I et øyeblikk, i den gitte situa-
sjon, så falt jeg for det svaret. Å være i live. Men nei, det 
er ikke nok! Det er ikke nok å være i live som biomasse. 
Det er ikke nok at cellenes fabrikk er i gang. Kanskje for 
en manet, men ikke for mennesket. Vi må ha grunner 
for å være i live. Fordi livets ligning sier vi er kropp, vi 
er ånd, vi er flokk. Noen finner meningen i kjærlighet, 
noen i samliv med naturen, mange i arbeid, å ta sine 
ever i bruk, være til nytte. Mange i frivillig innsats, gjøre 
noe for andre. Politikk, fagforening. De fleste av oss får 
enda litt her og litt der, de samler det opp. 

Jeg tenker at i jakten på mening er mennesket den en-
somme rytter. Vi kan ikke skrive ut mening på en slags 
nasjonal resept, rød eller blå eller grønn. Hver må søke, 
lete etter mening på sin måte. Og nettopp derfor må vi 
prøve å holde oss med flokker som byr på mangfold, 
som er rause. La mennesket jakte på mening etter sin 
smak. Det kan virke underlig på mange. 

Grunnstoff nr 5: Likevekt
Det er ikke min oppfinnelse. Gå til alle de urgamle 
reseptene og religioner. Gå til Buddhas skrifter, gå til de 

Fotoet er hentet fra filmen: «Per Fugelli – siste resept» 
(2018). Sentralt i filmen står det livslange forholdet 
mellom Charlotte og Per Fugelli. Se også omtale av 
boken «Per dør» og info om dokumentarfilmen, side 56-
57. Foto: Martin Otterbeck/Paradox Rettigheter AS.
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greske filosofene for to og et halvt tusen år siden. Gå til 
Bibelen, en klok bok. Gå til Koranen, en klok bok. Gå til 
alle disse visdomsskriftene som prøver å veilede men-
neskene. Det er et ord som ruller som et ekko gjennom 
disse tekstene. Det er ordet likevekt, harmoni, balanse, 
ekvilibrium. Så det de har prøvd å fortelle oss det er at 
for å ha det brukbart gjennom livet, så må mennesket 
finne likevekt mellom arbeid og hvile. Mellom plikt og 
lek. Ikke legg målene så langt borte at du aldri når dem. 
Ikke så langt borte at du bare løper og løper og blir 
veldig syk. Det forsurer våre liv i stedet for å være glad i 
nok, godt nok. 

Retten til egen sannhet 
Og så til slutt. Jeg har vært på Røst nå fra mai nesten 
hele tiden. Og lest Albert Camus og forberedte dette 
foredraget. Da slår det meg: Mye av det han står for har 
sitt ekko i Camphill. I 1957 får han nobelprisen i littera-
tur. Og de ringer fra Svenska akademiet i Stockholm og 
forteller dette. Øyeblikkelig setter han seg ned og skriver 
et brev til folkeskolelæreren sin i Alger, i det fattige  

havnekvarteret hvor han vokste opp og gikk på grunn-
skole. Læreren heter Louis Damain, og han skriver: 
«Jeg takker deg for at du gjorde meg verdig til å oppdage 
verden.» Læreren Damain svarer: «Jeg tror jeg som lærer 
har vært trofast mot det som er mest hellig for barnet. 
Retten til å finne sin egen sannhet.»

Albert Camus, en eksistensial filosof. Deres lære var på 
en måte grusom. Som sa, ja, takk, Camphill, kjærlighet 
og familie, men dypest sett – inni i knoklene dine – er 
du alene. Inn i cellenes psykoplasma er din kjerne, det 
er deg. Det er menneskets lodd å være ett. Og så lager 
Camus dette vakre bildet for Camphill, for menneskeliv 
og samfunn hvor han sammenligner å bli født med å gå 
utfor stupet. Livet er fallet og avgrunnen er døden. Så 
lager Camus dette mektige bildet hvor han sier: «Vi går 
sammen utfor stupet, vi faller mot avgrunnen, vi har 
bare ett å gjøre: Rekke hverandre hendene og bry oss 
om hverandre underveis.» 

Takk!
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Tekst:Rolf Kåre Håland. 
Foto: Vidarkliniken
 
Det finnes et helt unikt 
sted i Sverige som heter 
Vidarkliniken. Det ligger 
i Järna der det finnes et 
stort antall antroposofiske 
virksomheter. For to år 
siden feiret de 30-års-
jubileum, og det er ikke 
få syke, eldre og lidende 
mennesker som har fått 
et godt løft for kropp, sjel 
og ånd i disse terapeutiske 
omgivelser. Dette er det 
eneste sykehus i Norden 
hvor de tilbyr antroposo-
fisk legekunst, men også i 
kombinasjon med skole-
medisin. Jeg har vært så 
heldig å få oppleve dette 
magiske sted fra innsiden 

i to og en halv uke i april 2017, takket være Vidaråsens 
økonomiske fellesskap. 

Fra Vidaråsen til Vidarkliniken

Det var ganske spesielt fordi jeg hadde med meg en kjent 
diagnose, og i tillegg plagsomme smerter i bena, som 
hverken leger eller spesialister hittil hadde kunnet finne 
ut av. Allerede ved første møte med den norske legen, 
fikk jeg svar på mysteriet: Hun mente smertene hang 
sammen med den allerede kjente diagnose, og at det 
var der behandlingen skulle settes inn. Jeg må tilstå at 
jeg ikke hadde så store forventninger til særlig bedring, 
siden min tilstand bare var blitt verre det siste halve år. 
Likevel levde det et sterkt håp i meg, og jeg var veldig 
innstilt på å ta imot alle muligheter til helse som kom 
meg i møte. Her møtte jeg fantastiske, varme, omsorgs-
fulle og nærværende mennesker hver dag. Her kunne 
jeg vandre i en fint fargelagt arkitektur, hvor det henger 
flotte kunstverk på veggene. Til og med var det et galleri 
der. Utenfor er det et parkanlegg med blant annet en 
urtehage, hvor det så smått begynte å spire og blomstre.

Det var gangavstand til et mektig og imponerende 
kulturhus, en fargerik butikk, renseanlegg med dammer 
og park og sjø, pluss digre landområder drevet biodyna-
misk. Alt er gjennomtrengt og estetisk kultivert. Jeg har 
jo tidligere bodd et par mil fra dette området i ti år, men 
det var 23 år siden jeg flyttet fra Sverige, og veldig mye 
er blitt annerledes siden den gang. Nå måtte jeg igjen ta 
fram «svorsken» for å gjøre meg forstått. Ofte røres jeg 
til tårer av all godhet og skjønnhet som omgir og møter 
meg. Etter en uke merker jeg at smertene litt etter litt blir 
mindre påtrengende og plagsomme. Jeg kan begynne 
å bevege meg mer normalt, slutte med smertestillende 
og energinivået stiger. Nå kan jeg gå tur både en og to 
kilometer, og det er vanskelig å beskrive de følelser som 
forandringen utløser i meg. Livet vender tilbake i krop-
pen, og typisk meg blir jeg ekstatisk og overmodig! 

Hva har skjedd? Er det terapiene, medisinene, omsorgen 
eller bare placebo og våren? Det spiller ingen rolle hva 
det er, for det er kropp og sjel som «svarer» på totaliteten 
av det jeg får oppleve her. Og det beste av alt er at dette 
kunne oppnås helt uten negative bivirkninger. Det er 
ikke bare jeg som får oppleve dette. Jeg har snakket med 
medpasienter og ser hvordan de «retter» seg opp, legger 
bort gåstolen, og fryder seg over all hjelpen de får her på 
stedet. Undersøkelser viser at de aller fleste får et betyde-
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lig løft, og at de klarer seg med langt mindre 
kjemiske tabletter også et år etter oppholdet. 
Da kan man oppriktig undre seg over at 
Stockholms og andre landsting (fylker) sa opp 
avtalen med Vidarkliniken fra 31. mars 2017. 
Det har blitt fremsagt mye skepsis og regelrett 
motarbeiding fra myndigheter og politikere 
den siste tiden, som medfører at virksomhe-
ten må reduseres og personal sies opp!

Er de for flinke og lykkes de for godt med sine 
uvanlige terapier og bruk av naturmedisin? Er 
denne kunst ubegripelig sett med et materia-
listisk livssyn? Eller er den en trussel mot den 
gigantiske, mektige legemiddelindustrien? 
Det er ikke vanskelig å tenke seg hva det ville 
bety for salget av medisiner hvis slike behand-
lingsmåter ble tilbudt overalt? Det kunne bli 
litt som med den økologiske bølgen, som 
både lykkes og sprer seg.

Jeg assosierer litt med det Nye testamente 
der det fortelles at lamme går, blinde ser og 
spedalske blir rene. Men siden dette skjer på 
sabbaten, kan det ikke godkjennes av farise-
erne som annet enn ondt og syndig. Det kan 
ikke være sant, og derfor passer det ikke inn 
og må fjernes. Vi får krysse fingrene og håpe 
på at de som styrer våkner opp, for siste ord 
er ikke sagt i denne saken. En annen side er at 
de fleste pasienter som kommer til Vidarkli-
nikken, er uforberedt på det som møter dem. 
Det blir deres første berøring med en sterk, 
praktisk og sympatisk antroposofisk impuls. 
En ny verden åpner seg for mange, og man 
skal ikke undervurdere denne betydning. 

Avslutningsvis vil jeg si at det selvfølgelig er 
en utfordring vi møter når vi kommer hjem 
igjen. Fra å ha blitt båret og omhyllet av alle 
som passet på oss, må vi stå på egne ben og 
bære den sunnhets-befordrende livsstilen 
videre i hverdagen. Jeg er i alle fall både inspi-
rert og dypt takknemlig!
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Stiftelsen Vidarkliniken, SE-15391 Järna 
Organisasjonsnummer: 815600-6168 

Målgruppe:  
Stressrelatert utmattelse/utbrenthet,   
cancerrehabilitering, kroniske sykdommer. 

Målsetting for rehabiliteringen er å styrke egne 
helbredende krefter og få hjelp till mestring av sin sykdom. 

Opplegg: 
 Dagrehabilitering i 3 uker med overnatting. 
 Innskrivning og utskrivning med lege og sykepleier 

sammen. 
 2 ulike terapier om dagen (på hverdager).  

Terapier:  
- Rytmisk innsmøring/massasje utifra 

Wegman/Hauschka’s metoder 
- Maleterapi i gruppe med biografisk tema 
- Eurytmi i gruppe 
- Utvorstes behandlinger: innsmøring, omslag og 

kompresser 
 Sykepleier gir råd og undervisning i egenomsorg. 
 Annen lege kontakt etter avtale. 
 Kulturbidrag på ettermiddager og kvelder.  
 Store muligheter for turgåing/mosjon i det vakre 

närmiljøet. 
 Tilgang til styrketreningsrom. 
 Pasienttilfredshetsundersøkelse inngår før og etter         

– er frivillig. 
 

Spesialtilbud for deg som bor i Norge 
2-3 ukers opphold på Vidar Rehab (Vidarkliniken)  

med henvisning fra lege 
 

 

 

 

 

  

  

Pris:  
3 uker: 28.000 kroner (SEK) 
2 uker: 20.000 kroner (SEK) 
Det finnes muligheter å søke 
støtte til deler av oppholdet hos 
FALK Norge:  
Hjemmeside:  
www.antroposofisk-legekunst.no 

Tider våren 2018:  
Fra uke 5-7  
(29. januar – 16. februar)  
og fra uke 10-12  
(5. mars – 23. mars)  
Ankomst på søndagen er mulig. 

Praktisk informasjon:  
Overnatting i enkeltrom inngår. 
Ta med dine egne faste 
medisiner, samt privat tøy 
(tilgang til vaskemaskin på 
avdelingen). 
Måltider inngår: 
Frokost 08:00-08:45 
Lunch 12:00-13.00 
Kveldsmat 16:30-17:45  
I tidsrommet  08:00 til 16:00 
foregår alle terapier og ytre 
behandlinger.  
Fra 16:00 til 08:00 er sykepleier 
kun tilgjengelig ved akutt 
sykdom. 
Ingen ytre behandlinger eller 
terapier lørdag og søndag.  

Kontakt: 
Hjemmeside: 
www.vidarrehab.se 

Telefon:  
+46 8 551 509 00 
E-post: 
rps@vidarrehab.se 
 

Stiftelsen Vidarkliniken utfører 
rehabilitering under navnet Vidar Rehab. 
 

Henvisning fra lege 
sendes til: 
Adresse: 
Vidar Rehab 
Remiss- och patientservice 
Vidarkliniken 1 
SE-15391 Järna 
Sverige 
Faks: 
+46 8 551 509 06 
E-post: 
rps@vidarrehab.se 
Svar sendes innen en uke. 
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Tekst: Simone Wantz
Foto: Juliane Aurelia Evensen

Hva er helse? Kan vi ha helse samtidig som vi har en 
sykdom? Hvordan etablerer vi nye helsevaner i livet 
vårt? Og hva betyr jeg selv og min holdning i alt dette?

Å ha helse handler om en balansegang – da helsen er 
noe som aldri står stille så lenge vi lever. Balansen må 
stadig finnes og gjenskapes. Det handler om å pleie 
helsebringende tiltak som fører til en slik samklang eller 
samstemthet (koherens): «At det stemmer».

Det var Aaron Antonovsky som skapte uttrykket salu-
togenese i 1979. Salutogenese viser til helsens forutset-
ninger (se også side 37-38), og begrepet står i motset-
ning til patogenese som betyr sykdommens opprinnelse. 
Salutogenese dreier seg om en indre holdning i livet, 
hvordan vi mestrer livets utfordringer, om å ha en følelse 
av sammenheng og opplevd mening i tilværelsen. Helse 
er altså mer enn fravær av sykdom. Det er en indre 
prosess. I sin bok Helsens mysterium, beskriver Aaron 
Antonovsky salutogenese som «å lære å svømme i livets 
vann».

Et senter for salutogenese
Kurstedet Eridanos på Tenerife (www.centro-eridanos.
com) ble grunnlagt 2007 og kaller seg for et senter for 
salutogenese. Her utvikles og øves metoder for den 
enkeltes helse, å lære å stå i livets alle utfordringer i hver-
dagen og i sosiale sammenhenger. 

Eridanos-teamet består av Dr. med. Fritz H. Hemme-
rich, Dr. Solveig Hoffmann og Annette Hemmerich, 
samt flere gode hjelpere. De er skapende og kunnskaps-
rike mennesker som står våkent ute i verden og er opp-
tatt av den nyeste forskning rundt helsespørsmål.

Gjestene kan delta i forskjellige aktiviteter i grupper, og 
de får individuelle terapier med øvelser. Det handler om 
å forvandle gamle mønster og etablere nye ferdigheter. 
Det vesentlige er å komme inn i en prosess som inne-
bærer å bli et øvende menneske i hverdagen, å skape nye 
helsevaner.

Å bli et øvende menneske – 
fra et opphold på Eridanos – senter for Salutogenese

Det felles tilbudet på Eridanos består av en morgen-be-
vegelse ved soloppgangen, meditasjon (hjerte-kraftfelt-
meditasjonen) som holdes av Fritz Hemmerich gjennom 
det talte ord, og er en innføring i en pust- og stemme-
terapi (kalt «Anaphonesis»), som A og F. Hemmerich 
har utviklet, Cantienica-metoden samt andre terapier. I 
tillegg foregår seminarer og samtaler i løpet av opphol-
det. Det gis individuelle terapier og samtaler hvor det 
lekende mennesket blir tiltalt – gjennom originale og 
ofte morsomme øvelser. Å skape en ny begynnelse! 

Hjerteøvelse
En av terapiene er den såkalte hjerteøvelsen, «Cardiosep-
tion». En sunn hjerterytme har en viss variasjon. Med en 
enkel øvelse der hånd, hjerte og åndedrettet er involvert, 
får vi kontakt med hjertet vårt. Vi blir var hjertet. Klarer 
vi i tillegg – i samklang med åndedrettet – å kjenne på 
gode følelser, for eksempel undring, kan vi gjøre noe for 
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å styrke en slik god hjerterytme med en sunn variabilitet. 
En god rytme vil ha positiv innvirkning på en del fysiske 
plager og psykiske vansker. Spesielt ved stressrelaterte 
problemer, for mennesker som er «utbrent», men også i 
mange andre tilfelle vil Cardioseption kunne hjelpe. Den 
virker inn i det autogene nervesystemet. Øvelsene kan 

gjøres med «biofeedback» som støtter motivasjonen til å 
øve. Det betyr at man på en skjerm ser hvordan det skjer 
en forandring i hjerterytmens variasjon, og også i den 
indre samstemthet (koherens). Under øvelsen oppstår en 
stillhet både i og rundt oss, som gir åpenhet og nærvær. 

Kroppsform og holdning
Cantienica-metoden inngår i hverdagen på Eridanos og 
øves tre ganger i uken. Mange av gjestene har i tillegg 
enkelttimer i cantienica. Gynekolog Solveig Hoffmann, 
som også er cantienica-lærer, har skrevet en bok om sine 
erfaringer. Hun kaller det «oppriktig-oppreist», noe man 
opplever når man begynner å øve metoden.

Metoden har sin opprinnelse i Sveits. Benita Cantieni, en 
journalist som hadde helseproblemer og lang erfaring i 
forskjellige bevegelsesmetoder og manuelle terapiformer, 
begynte gjennom egne iakttagelser og erfaringer å gå nye 
veier. Sammen med venner, fagpersoner og medarbeider 
utviklet hun en ny metode, kalt CANTIENICA® meto-
den for kroppsform og -holdning. Metoden ble registrert 
og godkjent i 1997, og den brukes i dag mange steder 

For å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss 
selv, trenger vi å opparbeide en forståelse for det 
usynlige mennesket i oss. Kathrin Studer-Senn 
(Sveits) har utgitt boken «Det usynlige menneske 
i os – studier og øvelser» (dansk utgave, Jupiter 
forlag). Her gjennomgår hun trinn for trinn Ru-
dolf Steiners foredrag med samme tittel fra 1923 
(GA 221). Boken kan kjøpes i Antropos bokhan-
del. Kurset understøttes og suppleres med ulike 
øvelser og felleseurytmi. Foredragene holdes på 
tysk med oversettelse til norsk

Fredag 18/5 kl. 17.00-20.00. Lørdag 19/5 kl. 
11.30-20.00. Søndag 20/5 kl. 11.30-16.30.

Kurset er av interesse for alle som vil forstå de 
åndelige kreftene som lever i mennesket, ikke 
minst gjelder dette leger, terapeuter, helsepe-

Det usynlige mennesket i oss
Pinsen 18.-20. mai 2018, Josefines gt 12 og Oscars gt 10
Kurs med lege Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer

dagoger, eurytmister og steinerpedagoger.  Det 
anbefales å følge kurset i sin helhet. 
Alle er hjertelig velkommen!

Deltakeravgift: 1200/800 kr inkl pauseserve-
ring. Lunsj/middag ordnes på egenhånd. 
Påmeldingfrist: 14.5. til Ellen Spørck Gabriel, 
m 97602114, epost: ellen.s.gabriel@gmail.com. 
For mer info: kontakt Bergljot Sanden, mobil 
478 50 824, bergljotsanden@gmail.com.

Se hele programmet på 
www.dialogos.no/kalender

Arrangører: Oslogruppen, Vidargruppen, 
Eurytmistforbundet, Norske Legers Forening 
for Antroposofisk Medisin (NLFAM) og 
Høyskolekretsen for medisin, terapi og landbruk. 

Foto hentet fra nettsiden til Eridanos på Tenerife.
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i Mellom-Europa. Både fysioterapeuter, jordmødre, 
sykepleiere, eurytmister og yogalærerer og andre har 
utdannet seg og gir kurs.

Cantienica-metoden styrker bekkebunn- og kjerne-
muskulaturen. Det handler om å gi god posisjon til alle 
knoklene, som innebærer en frigjøring av leddene. Når 
den indre muskulaturen blir tatt i bruk og gjennomvar-
met, kan også skjelettet og de enkelte knoklene «rette 
seg ut». Det er anstrengende, men særdeles styrkende og 
velgjørende for hele mennesket når kjernemuskulaturen 
er i «tonus» og man kjenner hvordan bekkenbunnen 
bærer. Man blir rett og slett glad. Metoden hjelper også 
mot inkontinens og problemer med prostata. 

Et vendepunkt, også terapeutisk
Den øvende atmosfæren på Eridanos gjorde et stort inn-
trykk på meg da jeg kom dit første gang. Oppholdet ble 
til et vendepunkt i livet, der også terapeuten i meg ble 
interessert. Hjerte-kraftfelt-meditasjonen, hjerteøvelse 
og Cantienica-metoden arbeider jeg nå videre med, også 
som terapeut. Jeg har tidligere tenkt at min virksomhet 

med terapeutisk eurytmi var mer enn nok, men da jeg 
ble kjent med virkningen til Cantienica-metoden ble 
jeg så begeistret. Den er mer virkningsfull enn andre 
metoder jeg har prøvd, og den supplerer arbeidet med 
helseeurytmi på en god og naturlig måte. Jeg opplever 
den som en bevisst og tidsmessig bevegelsesmetode. 
En slik «oppriktig-oppreist»-trening ser jeg på som et 
viktig salutogenetisk tiltak. Derfor tok jeg utdannelse og 
er foreløpig den eneste godkjente Cantienica-læreren i 
Norge. 

Cantienica-kurs i april og august
Det vil holdes Cantienica-kurs på Vidaråsen lørdag 
7. april kl 10.00-16.00 og i helgen 4.-5. august 2018. 
Interesserte i kurset eller om metoden generelt, kan 
kontakte: Simone Wantz, simonewantz@gmail.com

Kilder: 
Wendepunkt BURNOUT, av Fritz Helmut Hemmerich, 
Maro Verlag.
Aufrichtig aufrecht, Solveig Hoffmann, Hogrefe Verlag,
Bøker og video fra Benita Cantieni finnes på «Tiger-
feeling» hos SüdwestVerlag.
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Tekst og foto: 
Astrid Bjønness 

Det kalles for «livsstil-
sykdommer», og det 
er mange forskjellige 
av dem. En av de mest 
vanlige er for høyt 
langtidsblodsukker, 
eller diabetes 2 som 
det også heter. Det er 
nå omtrent 200 000 
her i landet som har 
fått denne diagnosen, 
og det har vært stor 
økning de siste åra. 

Men det som er verre er at man regner med at så mange 
som 3-400 000 går rundt med for høyt blodsukker uten 
å vite det!

Det er en eksplosjonsaktig økning som gir god grunn til 
bekymring.

Inntil for et år siden var jeg selv en av disse uvitende. Da 
bestemte jeg meg for å gjøre en sjekk. Ikke at jeg følte 
meg dårlig, men jeg var blitt tyngre og mindre bevegelig 
de siste 3-5 årene. Dessuten kommer alderen på, og det 
er greit å finne ut. Det var bare en blodprøve på fastende 
hjerte. Den skulle sendes til analyse, og jeg skulle få 
beskjed om det var noe.

Det gikk ei uke. Man skvetter litt når det kommer en 
melding en sen kveld med innkalling til legetime. De 
verste tanker går gjennom hodet ditt. Nok en blodprøve 
viste for høyt blodsukker, og kolesterolet var også høyt. 
Jaha, jeg så for meg en begredelig fremtid, om noen i 
det hele tatt . . . Dette kunne jo føre til både hjerneslag, 
hjerteinfarkt og avhengighet av medisiner.

Heldigvis hadde jeg nylig lest om folk som hadde spist 
seg friske av nettopp for høyt blodsukker. Jeg bestemte 
meg der og da for å prøve ut alt det jeg visste og mere 
til. Ingen piller takk. Her prøver vi med kostholdet. 
Om legen hadde noen tips? Hun skrev raskt ut en liste 

Kosthold og mosjon som 
motvekt til for høyt blodsukker

med anbefalte matvarer. Og mosjon. Minst en halv time 
aktivitet hver dag.

Og: man skal spise ofte og lite. Jeg har heller spist sjelden 
og mye. Det skal man ikke. For å holde forbrenningen 
i gang skal man spise noe hver 3. eller i alle fall hver 
4. time. Da jeg gikk hjem, var jeg ganske bestemt. Her 
skulle det leses, handles og undersøkes ved siden av 
turene som skulle bli daglige, og butikkene tråles for den 
rette maten.

Jeg begynte med en bok: Frisk av mat. Der kan man lese 
om matvarene, hva de inneholder og hva de er gode for. 
Ved siden av listen jeg fikk av legen og mine søk på goo-
gle, begynte jeg å se tegninga. Først skulle sukker bort. 
Jeg hadde allerede tatt bort sukker i kaffen og i dres-
singen, men på grøten? Så var det syltetøy og alle slags 
søte kaker og bakervarer. Det var nå greit, men så kom 
noe annet. Frukt inneholder også sukker, så det måtte 
jeg kutte ned på, men det skal man ha for kolesterolen! 
Her kolliderte det. Da måtte jeg finne en middelvei og 
hvilken frukt som er mer akseptabel enn annen: druer 
og bananer er verstinger, appelsiner går bedre og grape-
frukt. Jo, jeg skulle nok klare det.

Så var det hvitt mel, pasta og hvit ris, for ikke å snakke 
om poteter! Det inneholder stivelse og er ikke ønske-
lig. Hva kunne jeg bruke isteden? Kokt torsk må liksom 
ha smør og poteter! Her var en utfordring. Og brød? 
Da valgte jeg Havbakeriets rugbrød. Helt greit og godt. 
Men å gå på kafé og få seg noe til kaffen, kan man bare 
glemme! I diskene fins det ikke noe uten hvitt mel el-
ler sukker! Kunne de ikke ha ei skive med rugbrød og 
pålegg?

Så var det middagsmaten. Her er anbefalt belgfrukter, 
så da ble det innkjøp av bønner av forskjellige slag, gryn 
av bygg og havre, bokhvete og quinoa. Skapene mine 
fyltes opp av varer jeg måtte lære meg å bruke. Det var 
her min søster kom med den beste trøsten: «Ikke tenk så 
mye på alt du må kutte ut, tenk heller på alt det nye du 
kan prøve!» Det var løsenet. 

Jeg begynte å lese oppskrifter, og fant ut at mye av den 
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indiske maten passer ypperlig. Særlig er grunningredi-
ensene med hvitløk, ingefær og chili veldig bra, og så 
kommer krydderne til det med Garam masala, gurke-
meie, kanel og karri. Jo, her er mye. Det var også fire 
essensielle ingredienser i det daglige kostholdet som jeg 
så flere steder: kanel, epleeddik, blåbær og hvitløk. Der 
hadde vi morgeninntaket: først en spiseskje epleeddik i 
et glass vann, så bygg og havregrøt med blåbær og kanel. 
Ikke salt og ikke sukker på noe. Som eget tillegg til dette 
lagde jeg saft av aroniabær uten sukker og drakk et lite 
eggeglass av det hver morgen. Mmmm. Også tran da 
selvfølgelig. 

Til lunsj ble det et fullkorn knekkebrød/kjeks med en 
boks makrell i tomat eller kokt skinke med agurk og 
tomat, noen nøtter og ingefærte. Som en ekstra liten 
ingrediens kunne jeg ta en bit mørk sjokolade.

Så var det middagen. Mye fisk, gjerne feit fisk, dvs. 
makrell, sild og ørret/laks, men det siste vil jeg ikke ha 
av andre grunner. Men torsk og lange, kveite og lysing, 
sei og brosme. Alle disse er prøvd ut med forskjellige 
oppskrifter. Fennikel er blitt en yndet ingrediens til 
fisk, og lager du den i form i ovnen med løk og hvitløk, 
litt olje og balsamico, så blir det skikkelig godt. Med 
en daglig grønnsalat med olje- og eddikdressing har vi 
en god middag. For å variere har jeg laget forskjellige 
indiske kyllinggryter, kjøttkaker av kyllingkjøttdeig med 
kokosmelk og hakkede tomater. Her kan vi variere med 
krydder også. Da kan man også ha en raita til (oppskår-
ne agurker med hvitløk i yoghurt). Jeg lærte meg mange 
nye oppskrifter, fant nye og kraftige smaker og ble en 
mye bedre kokk.

Hvordan gikk så dette med blodsukkeret og kolesterolet? 
Jeg kom til kontroll tre måneder etter. Verdiene var gått 
betraktelig ned. Legen så på meg og spurte: – Hva har 
du gjort? Og jeg fortalte. – Imponerende, mente hun. 
Neste kontroll viste enda mer reduksjon. Nå var jeg nede 
i normale verdier, hadde blitt 15 kilo lettere og følte meg 
i svært god form. Legen min mener at jeg kan begynne 
å holde kurs! I tillegg til denne omleggingen, gikk jeg 
mine daglige turer på minimum 30 minutter og opptil 
halvannen time. Det ga meg bedre farge i kinna også. Nå 

er det gått ett år siden jeg begynte med alt dette, og det 
går veldig bra. Har ikke følt meg så bra på mange år.

Det hører med til historien at jeg gjerne avslutter dagen 
med en dessert: friske bær, solbær, tyttebær, bringebær 
eller blåbær blandet med youghurt og cottage cheese. Jeg 
har fått høre at det gjør Johannes Høsflot Klæbo også, 
og han er jo satt sammen av et ganske spesielt stoff. Ikke 
rart jeg blir sprek når jeg følger hans diett!

Lykke til!
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Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland

I Camphill Landsbystiftelses vedtekter står det at lands-
byene skal «utvikle sosiale samarbeids- og samlivsfor-
mer hvor mennesker får et liv i verdighet og respekt, 
med egenutvikling og utfoldelse tilpasset den enkeltes 
iboende evner.» 

Sosialterapeutisk versus helsepedagogisk 
Camphill Landsbyene i Norge gir omsorg til voksne og 
unge voksne og kalles derfor sosialterapeutisk i mot-
setning til helsepedagogisk virksomhet som retter seg 
mot barn. 

I kurset for helsepedagoger setter Rudolf Steiner fram 
en pedagogisk grunnlov. Han viser der at pedagogen 
virker på barnet på en slik måte at pedagogens jeg virker 
på barnets astrallegeme, pedagogens astrallegeme virker 
på barnets eterlegeme, pedagogens eterlegeme virker på 
barnets fysiske legeme. Med andre ord: pedagogen virker 
direkte på det enkelte barn fra sitt høyere vesensledd. 

Når det gjelder voksne, får vi ikke lengre virke som pe-
dagoger på denne måten. Camphillbevegelsens grunn-
legger, legen Karl König, sier som det aller første i sin 
foredragsrekke til medarbeiderne i landsbyene: 

«Vi kan ikke, slik psykologer og leger gjør, obser-
vere og bedømme en voksen person som vi lever 
sammen med, som vi arbeider sammen med, som 
vi deler vårt liv og vår skjebne med. Det ville 
virkelig være fatalt om vi falt i denne moderne 
livs felle. For straks ville vi bli fangevoktere og de 
ville bli våre fanger. Vi ville miste den umiddel-
bare samhørighet med dem».

I Camphill landsbyene står beboere og medarbeidere 
sammen rundt en felles oppgave, å skape et samfunn. 
Vi driver landbruk og verksteder, lager mat, skaper 
kultur og feiringer. Hver enkelt bidrar med de evner og 
muligheter han/hun har. Landsbyene blir med andre ord 
et fellesprosjekt mellom beboere og medarbeidere, hvor 

Andakt for de små ting
En lovmessighet i det sosialterapeutiske arbeidet

samlivs- og samarbeidsformene, altså samfunnet/ lands-
byen virker på det enkelte mennesket og den enkelte er 
med på å skape samfunnet.

Et sosial-etiske motto 
Rudolf Steiner formulerte i 1920 et sosial-etiske motto 
(oversatt av Marie-Luise og Paul Smit): 

Først da blir det sosiale liv sunt,
når hele fellesskapet oppstår
i menneskesjelens speilbilde,
og når i fellesskapet samtidig
den enkelte sjels kraft lever.

Med utgangspunkt i dette mottoet kan vi spørre: Hvor-
dan kan vi forme landsbyfellesskapet slik at det blir et 
speilbilde av menneskets sjel? Hva må vi gjøre for at den 
enkelte kan ha et liv i verdighet, hvor den egne utvikling 
og utfoldelse blir en kraft i landsbyen? 

Slik som vi kan beskrive mennesket bestående av flere 
vesensledd, kan vi også beskrive tilsvarende områder i et 
fellesskap: et fysisk, et eterisk, et astralt og et jeg-område. 
Disse områdene virker gjensidig på hverandre og den 
enkelte på fellesskapet og fellesskapet på den enkelte.

Det fysiske området
Slik som menneskets fysiske legeme trenger pleie og om-
sorg, har også et fellesskap et fysisk område som trenger 
å bli tatt vare på og sørget for. Det gjelder jorden og 
marken samfunnet er ansvarlig for, det gjelder bygnin-
gene, redskapene, kort sagt alle tingene vi omgir oss med 
inne og ute. 

Solveig, en landsbyboer, elsket å stryke skjorter. Når vi 
spurte hvorfor, svarte hun: «Fordi skjortene liker at jeg 
stryker dem.» Et litt uvanlig svar, kan vi si, men utfra 
tanken om at enhver ting må behandles med omsorg slik 
at den framstår slik den er mente å være, er Solveigs svar 
unikt. En fin hvit skjorte er ikke slik den er ment å være 
om den ikke er strøket. Hvis tingene kunne tale, ville vi 
også behandle dem slik Solveig gjorde med skjortene.
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I det fysiske området må vi lære å observere, legge mer-
ke til, det som trengs å pleies, tas vare på og gis omsorg 
og så møte det med en handling. Har vi ryddet tingene 
på sin plass? Har vi gjort noe med kranen som drypper 
og skapdøren som henger og slenger? Har vi tørket smu-
lene fra bordet etter siste måltid? Er bordduken strøket, 
de visne blomstene tatt bort? Ser vi de fysiske behov hos 
dem som ikke klarer å stelle seg selv? Er vedkommende 
kledd for vær og anledning, er føttene stelt, er rommet i 
orden? 

Andakt for de minste ting 
Det kunne skrives en endeløs liste av alt som vi må sørge 
for i det fysiske området. Vi skal ikke bli som «tante 
Sofie», men det er finnes en øvelse i å lære å se hva som 
trengs i det fysiske område, den heter «Andakt for de 
minste ting». Vi må gjøre den mange ganger om dagen, 
hver dag, hele tiden. Andakt overfor de minste ting i vår 
omgivelse, skaper en kvalitet i hverdagen som gir oss 
nye livskrefter. Den som våkner opp om morgenen til 
oppvasken fra i går og verktøyet som er blitt ubrukelige å 
grunn av skjødesløs behandling, er sliten før hun har be-
gynt på den nye dagens oppgaver. Om et menneske blir 
utsatt for manglende omsorg, vet vi at det går på helsen 
løs. Andakt for det minste, pleie, omsorg og kvalitet i det 
fysiske området, virker velgjørende og helsebringende på 
den enkelte. 

Måten vi behandler det fysiske området i fellesskapet på, 
virker direkte inn på den enkeltes livslegeme. Slik vi føler 
oss vel når kroppen har fått pleie og omsorg, slik føler 
alle seg vel i et fellesskap hvor de fysiske omgivelsene er 
tatt vare på og stelt. At arkitektur, farger og kunst virker 
på oss og kan være med å virke helbredende på den 
enkelte, har man i lang tid brukt bevisst i antroposofiske 
klinikker og terapeutiske institusjoner for øvrig. 

Det eteriske området
Det neste området handler om livsområdet hvor vi opp-
lever tidselementene, rytmene og vanene. I menneske-
kroppen har hjertet en rytme, pusten en annen, leveren 
en tredje. Hvert organ har en rytme for sin virksomhet, 

men står samtidig inne i en helhet. Når disse rytmene 
ikke fungerer som de skal, blir vi syke og kroppen kom-
mer ut av likevekt. 

I landsbyfellesskapet har vi mange rytmer. Arbeidet be-
gynner til en bestemt tid og alle vet hvor de skal arbeide 
og hva de skal gjøre. Vi venter med å begynne måltidet 
til alle er kommet og avslutter det sammen. Alle er kjent 
med hvilken dag det er landsbymøte eller huskveld, 
spilløvelse eller svømming. Etterhvert kjenner alle til 
årstidene og de ulike oppgavene som følger med i land-
bruket. Høytidsfeiringene står som fyrlykter i årsløpet og 
blir forberedt og feiret utfra sin egenart til forventning 
og glede. I landsbymøter og i hus- og verkstedsfelleska-
pene gjør vi avtaler og forteller hverandre om det som 
skal gjøres og det som skal skje. 

Når alle kjenner og er innforstått med dette, gir det sik-
kerhet, trygghet og forutsigbarhet i den enkeltes liv. Når 
tidspunkt og rytmer blir forandret uten at vi har snakket 
om det og laget en avtale, settes følelsene i sving. Vi blir 
irritert når noen kommer for sent, vi blir sint når et møte 
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blir avlyst uten at vi har fått beskjed eller er blitt flyttet til 
et annet sted. I landsbyen er det mange som ikke tåler at 
middagsmaten er forsinket eller som blir hjelpeløse når 
daglige rutiner blir forandret f.eks. i ferien. 

Vi ser at avtalte rytmer og vaner i felles anliggender 
skaper likevekt i følelsene til den enkelte og fred mellom 
menneskene. Da kan enhver utføre arbeidet sitt og ellers 
også gjøre det han har satt seg fore på en god og verdig 
måte.

Følelsesområdet
Det tredje området har å gjøre med det som skaper 
stemning i fellesskapet. Det lunefulle i sjelen svinger hele 
tiden mellom sympati og antipati. Dette skaper ufor-
utsigbarhet i menneskemøtene og i kommunikasjonen 
mellom oss. Hverken sympati eller antipati kan skape en 
stemning som bærer og verner oss over lang tid. 

Det må skapes en stemning som lager en grunn for gode 

møteplasser mellom menneskene slik at hver enkelt kan 
få den sjelelige omhylling som gjør at hun/han kan vokse 
og utvikle seg. Derfor er det viktig å skape situasjoner 
i fellesskapet hvor tanker, følelser og viljesimpulser 
kommer til ro et øyeblikk og det kan bli en åpning for 
et møte, en samtale, en opplevelse som ikke er styrt av 
sympati eller antipati. 

Vi begynner ofte dagen i landsbyen med en morgen-
samling, med et vers og en sang. Ved måltidet signer og 
takker vi for maten, vi starter et møte med et vers eller 
sitter stille et øyeblikk. Vi setter så og si an en tone når 
noe begynner eller skal avsluttes, vi samler tankene og 
følelsene. Vi tenner lys før noe høytidelig begynner og 
slukker det til slutt, vi pynter til søndager og høytider. 
Med andre ord, vi har mange hverdags- og høytidsritua-
ler som skaper stemning. Dette kan vi kalle det sosial-
religiøse området i landsbyen. 

Et eksempel på et slikt sosialt område er lørdagens 
bibelaften. Det er en ukeavslutning med et måltid hvor 
vi samtaler om det vi har opplevd i uken eller om noe 
som har skjedd i verden. Deretter lar vi evangelieord 
klinge, og forsøker en samtale utfra disse. Kan de si oss 
noe om å være menneske i dag? Bibelaften er konfe-
sjonsløs og ikke et område for misjonering, men tanker 
og følelser kan møte innhold som kan løfte sjelen. Det 
er menneskemøtet gjennom måltidet og samtalen som 
er det viktigste. Vi prøver å befri oss fra det hverdagslige 
som enda er fylt av sympati og antipati og møtes i en 
stemning av undring og spørsmål. Det kan bli et øvelses-
felt, en slags skoleringsvei for å kunne møte den andre 
slik at både han og jeg kan finne det i oss som er større 
enn det vi umiddelbart kan se. 

Når vi gjennom en i vid forstand sosial-religiøse be-
strebelse kan skape rom og et undrende utgangspunkt 
for menneskemøtene, blir det skapt et hjem hvor den 
enkeltes jeg kan utvikle seg og erkjennes. Jeget kan finne 
et indre hjem skapt av menneskemøtene i en stemning 
hvor vi er blitt løftet ut over den materielle hverdagen og 
ut over kaosskapende følelser.
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Jegets område
Motiv og visjoner i et fellesskap gir det et individualisert 
preg. Fellesskapet får et jeg. Når et fellesskaps åndelige 
visjoner og målsetninger blir pleiet og arbeidet med, 
kan den enkelte våkne opp til sin oppgave. Han/hun vil 
da måtte stille seg spørsmålet: Vil jeg arbeide for disse 
målsetninger eller går min vei i en annen retning? For 
at fellesskapets åndelige målsetninger skal bli virkelig-
het, kan jeg ikke forbli slik jeg er, jeg må være villig til å 
forandre meg selv. Her kan en skoleringsvei begynne. 

Om den enkelte finner sitt indre ståsted i fellesskapets 
jeg-område, vil hun/han anende også kunne finne og 
godta sin skjebnesoppgave. Vi kan komme i nærheten av 
manas.

En sosialterapeutisk lovmessighet
Vi aner en slags lovmessighet i et sosialterapeutisk virke: 
Fellesskapets vesensområder virker nedenfra og opp på 
den enkeltes vesensledd:
• Andakt for det minste i fellesskapets fysiske område 

skaper velbefinnende og sunnhet i den enkeltes 
livslegeme.

• Fellesskapets avtalte rytmer og vaner skaper fred og 
likevekt i hver enkelts følelsesområde.

• En sosial-religiøs stemning i fellesskapet gir den 
enkeltes jeg et indre hjem.

• Fellesskapets åndelige visjon kan føre den enkelte på 
en skoleringsveg slik at han/hun anende kan finne 
sin skjebne.

Ser vi det hele i et fugleperspektiv, ser vi at andakt for 
det minste fører til ærbødighet overfor det største, og at 
ærbødighet for åndelige målsetninger vil lære oss å bøye 
kne og slik se det minste.

Motkrefter som kan oppstå
Den ovennevnte lovmessighet er ikke et regelverk. Vi 
må nærme oss den med indre takt og forståelse, ellers vil 
vi komme til å invitere motkrefter inn i fellesskapet. 
Det er som Knappestøperen sier til Peer Gynt: «I anel-
sens mangel har fyren med hoven sin beste angel.»

Kort oppsummert kan motkreftene skisseres som følger:
• I stedet for andakt for det minste og omsorg utfra 

det hver ting og hvert menneske trenger, kommer 
pedanteri som gjør alt stivt og ubevegelig, eller 
skjødesløshet som vil erstatte kvalitet.

• I stedet for rytmer som skaper en melodi i felles-
skapet, vil rutiner overta og låse alt fast i en takt  
alle må marsjere etter. I stedet for avtaler vil kaos- 
skapende egenrådighet overta.

• Et uberettiget hierarki eller falsk demokrati i felles-
skapet vil føre til sentimentalitet og lunefullhet. I 
stedet for en stemning av undring og anelse av noe 
større, vil den enkelte vanskelig kunne finne et indre 
hjem, men bli en kasteball for vekslende meninger.

• Hvis fellesskapets åndelige visjon blir utgangspunkt 
for fanatisme, eller åndelig nysgjerrighet overtar for 
ærbødighet, vil den enkelte bli hindret i å se sitt eget 
livsmotiv og finne sin skjebnevei.

Disse motbildene er det viktig å se. De overtar når vi blir 
trette eller fanget av våre begrensninger. 

I landsbyene har vi en oppgave, den at vi forsøker å løfte 
hverandre ut av våre begrensninger og slik gi hverandre 
verdighet. I denne sammenheng har ikke begrensning 
noe å gjøre med diagnose, men må forstås som begrens-
ning i forhold til ikke å kunne se hverandre som noe 
større enn det som viser seg for de ytre sansene. Bare i 
ærbødighet overfor den enkeltes høyere vesen og fel-
lesskapets åndelige visjon, kan vi hjelpe hverandre til å 
se våre skjebner i et større lys. Da kan fellesskapet bli et 
speilbilde av den enkeltes sjel og den enkelte en kraft for 
helheten.

Teksten er en bearbeiding av et innlegg holdt på Landsby-
stiftelsens Representantskapsmøte på Camphill Rotvoll i 
mai 2017. Artikkelen har også vært publisert i Antroposofi 
i Norge 4-2017.
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Cappelen Damm, 
2017
Omtale ved 
Anne Langeland

I høst, like etter at 
han var død, kom 
boken som Per 
Fugelli hadde 
skrevet på de siste 
årene av sitt liv. 
Han valgte tittelen 
med omhu: «Per 
dør». Den handler 
om å leve og finne 
meningen med 
livet helt til det 
siste og samtidig 
ta imot døden som 
det mest naturlige 
av alt; for alle og 
alt som lever skal 
og må dø. 

Fugelli vil gjenreise forståelsen for døden i livet. Vi har 
fått et samfunn og en medisinsk utvikling som vil ha 
mer vekst, større produksjon, mer effektivitet, bedre 
helse, langt liv, og vi vil være et samfunn uten avvik. 
Fugelli konstaterer at legene ser på døden som et neder-
lag i sin profesjon, de ser på den som en «medfødt feil». 
Men døden hører med til menneskets og jordens helse. 
Hvis det levende ikke dør, blir det ikke bli plass til nytt 
liv, vi får en økologisk katastrofe.

Per Fugelli begynte å skrive boken i juni 2015, den ble 
avsluttet i juli 2017 da han på grunn av sykdommen ikke 
lengre var i stand til å finne de riktige ordene. Et par 
måneder senere døde han. 

Boken er skrevet som en slags dagbok med små avsnitt, 
tanker han har gjort seg enten han var på Røst i Lofoten 
hvor han var lege i mange år, på Jæren i nærheten av 

«PER DØR»

der han vokste opp som barn, eller mens han vandret på 
Tøyen i Oslo hvor han bodde midt blant våre nye lands-
menn og var en god nabo. 

Han vil være Per som vet at han bare har en kort tid 
igjen, men som gleder seg over naturen og flokken sin, 
som undrer seg over livet og menneskene. Selv er han 
lege og kan med en vitenskapsmanns objektivitet følge 
kreftens og kroppens utvikling mot en endelige slutt. 
Men han vil ikke la legene og vitenskapen umyndiggjøre 
han til pasient eller kasus. Hvert menneske har en indi-
viduell vei å gå, og også en individuell død. Per Fugelli 
har ønsket å knuse alle sekkebegreper som pasient, lege, 
døende. Han vil at individualiteten skal kunne skinne 
fram helt til slutt. Ingen er bare kreftpasient eller syk. 
Det at han har kreft, gjør bare at han puster litt tyngre 
og trenger å hvile seg mer. Det er sjelen det gjelder – den 
er ikke syk. Samværet med flokken (de nærmeste rundt 
ham), opplevelsen av naturen, tankene omkring individ 
og samfunn er like sterke som alltid, dette er ikke sykt, 
men livgivende. 

Det er mennesket det gjelder og møtet mellom men-
nesker. Fugelli har skrevet om det gode møtet mellom to 
mennesker som blir til når vi møter hverandre som gåte-
fulle enkeltmennesker, ikke som standardiserte klisjeer. 
Det gode møte har tre grunnstoffer sier han: Å ville den 
andre vel, å dele makt, å være ærlig. Disse tre har vi plikt 
til å få til å skinne som diamanter i hvert eneste møte. 

Per Fugellis hverdagsbetraktninger er tankevekkende, 
med overraskende synsvinkler og med humor og snert. 
En av hans resepter til oss er: Elsk deg selv som medfødt 
feilvare! Han skriver også om Camphill Landsbyene hvor 
et menneske er et menneske er et menneske og hvor de 
er glad i døden, fordi de er glad i livet (se sitatet under).

I et foredrag for leger på universitetet summerte han 
opp sitt livsmotto: «Gjør det gode. Vær rettferdig. Ha 
ærefrykt for naturen.»

«Per dør» er en bok å glede seg over. 
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Mai 2016
I radioen i dag er det en reportasje om Camphill 
Norge i forbindelse med at de er 50 år. Camphill 
er en antroposofisk inspirert bevegelse som driver 
«landsbyer» hvor beboerne ser på hverandre som 
enestående og likeverdige, uavhengig av storsam-
funnets sortering i «avvikende», «utviklingshem-
met», «normal». I Camphill-landsbyen deler friske 
og syke, vanlige og sjeldne arbeid, trøbbel, fest og 
verdighet på en onsdag.
I radioen intervjuer de en ung mann som skal på 
utveksling til en landsby i Pennsylvania. Han gleder 
seg som et barn.
«Hvorfor det?» spør radioverten.
«Fordi de vil ha meg!»
Det er en mektig setning.
Jeg drar til 011 og åpner mappen verdighet, som 
inneholder gaven konfirmantene på Røst ønsket 
seg forleden år. Presten spurte de tre: «Hva er vik-
tigst for at du skal få det godt i livet?» De tre svarte, 
nesten i kor: «Å bli sett og godtatt som meg.»

Oktober 2016
Jeg har forlatt reagensrøret Lyngvær og mine 
eksperimenter med naturen, for å tale til Camphill 
Norge i Oslo. Camphill-stiftelsen driver fem lands-
byer hvor folk deler verdighet og onsdagsliv uten 
grenser av diagnoser og begreper om normalt og 
unormalt. I landsbyen er et menneske, et men-
neske, et menneske. En ung landsbyboer kommer 
bort til meg etter foredraget.
«Jeg bor i himmelen», sier han.
«Å, hvordan da?»
«Fordi jeg får være feil.»
Mange som har Gud eller Allah, svarer det samme 
når jeg spør hvorfor de gleder seg til å komme til 
Himmelen. Jo takk, det kan være noen jomfruer og 
softis, men lengsel nummer 1 er å komme til et sted 
hvor der rår total godtakning, ingen kamp – du 
bare er i fred.
I talen min forteller jeg om Aurelia og hennes 
tåpelige svar på spørsmålet om mening: «Å være i 
live.» Etterpå kommer en landsbyboer med Downs 
syndrom og setter en støkk i meg: «Er du sikker på 
at Aurelia ikke sa: Å være i livet.»
De er glade i døden i landsbyene, fordi de er glade 
i det ekte livet. Når en landsbyboer dør, våker de 

Utdrag fra boken «Per dør» om Camphill

over den døde i tre døgn. Kanskje er de med på å 
smugle sjelen ut av kroppen?
For noen år siden besøkte Ivan Illich Vidaråsen 
landsby. Ivan Illich, stjernetyder med planeten 
Tellus som objekt. Han var en hard kritiker av pro-
fesjonenes kolonialisering av menneskelivet. Han 
ville at mennesket skulle eie seg selv i liv og død og 
drive sine små flokker uten for mye innblanding 
av ekspertsystemer. Moderne medisin er en tyv, sa 
Illich. Legene stjeler sykdom og død fra mennes-
kene og gjør oss til slaver av diagnoser og legemid-
delindustrien. Ivan Illich satt i det grønne graset på 
Vidaråsen og la fram sitt syn med hodet på skakke. 
I tjue år hadde en kreftsvulst vokst ut fra ansiktet 
på venstre side. Nå var den stor som en appelsin. På 
et tidlig trinn gikk Illich til lege. «Vi kan operere, 
men da vil du miste taleevnen», skal legen ha sagt. 
For Illich ville det være å leve etter selvmord. «Det 
er min kreft, jeg døper deg min dødelighet, den 
skal ingen ta fra meg», vedtok Illich. Han behandlet 
seg selv med tankekraft. De siste årene røykte han 
regelmessig opium for å døyve smertene.

I filmen sier Fugelli: «Å dø er den sanne personlig-
hetstest. Det er bare en måte å bli trygg på. Det er 
å inngå samliv med fare. Vi må vaksinere oss mot 
frykten, rive ned de falske farlige fiendebildene. 
Vi lever i det tryggeste tidspunkt i historien og på 
det tryggeste sted på kloden. Nyt det! Vi må godta 
at det forferdelige kan skje. Hvis vi forventer null 
risiko, blir vi evig redde.» 

Filmskaper Erik Poppe fulgte Fugelli i halvannet år, 
fra det tidspunktet han valgte å avslutte kreft-be-
handlingen. I et intervju med NRK forteller sønnen 
Aksel Fugelli at det var Poppe som spurte om å få 
lage filmen. Foreldrene Per og Charlotte var først 
skeptiske, men ble overtalt, og sønnen sier arbeidet 
med filmen ga Fugelli mye mot slutten av livet. «Far 
syntes det var kjempegøy, hadde mange ideer og 
innspill og ble veldig glad og fornøyd da han fikk se 
en tidlig versjon.» 

Dokumentarfilmen: 
«Per Fugelli – siste resept»
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Et bearbeidet utdrag fra Frederike Lingners 
bacheloroppgave i sosialpedagogikk 2016, 
Steinerhøyskolen i Oslo. 
Foto: Ruben Khachatryan. 
 
Siden 2009 har jeg arbeidet innen antroposofisk so-
sialterapi. Der har jeg blitt kjent med mange voksne 
mennesker med utviklingshemming. Mange av dem har 
rukket å bli over 60 år, og har ofte levd hele sitt liv på et 
antroposofisk hjem.

Økt levealder
I løpet av det siste århundret har levealderen økt. Dette 
gjelder også for mennesker med utviklingshemming. I 
året 1920 lå gjennomsnittlig levealder hos personer med 
Downs syndrom på 9 år, i 1950 på 18,3 år, og i 1999 på 
55,8 år. Tallene viser behovet for kunnskap om temaet 
utviklingshemming og aldring. En kan si at det har opp-
stått et nytt fagfelt, men det er lite fokus på dette. 

Hos eldre personer med utviklingshemming er det ikke 
uvanlig at det kan oppstå både psykiske lidelser, og/eller 
at de kan rammes av demens. Min interesse for denne 
problemstillingen har blitt vekket gjennom møter med 
eldre utviklingshemmede som har fått demens, eller som 
har vært i en tilstand som likner på denne sykdommen. 
Det er ikke alltid like lett å oppdage når sykdommen 
begynner å snike seg inn. Beboerne er ofte avhengig av 
at personalet som jobber for dem, ser de små forandrin-
gene som tyder på sykdommen. 

Bortsett fra en spesiell kobling mellom Downs syndrom 
og Alzheimer sykdom, har det ikke blitt funnet noen 
direkte årsaker eller sammenhenger mellom utvi-
klingshemming og demens. Demens kan ytre seg hos 
utviklingshemmede på andre måter enn hos normalbe-
folkning. Noen områder som hos normalbefolkningen 
ville blitt ansett som symptomer på demens, er nor-
maltilstand hos utviklingshemmede. Sammenligner vi 
kunnskap vi har om diagnosen utviklingshemming med 

Hva er demens? 
Hvordan tilrettelegge for mennesker 
med utviklingshemming og demens?

symptomene ved demens, blir det tydelig hvor mange 
områder innen diagnosene som ligner på hverandre. 
Innenfor grupperingen utviklingshemming finnes det 
også store forskjeller. Utviklingshemmede passer derfor 
ofte ikke til en standardisert utredning. 

Noe evig i seg hinsides frisk eller syk
Rudolf Steiner (1861-1925) og antroposofien har for-
skjellige modeller for å betrakte et menneske og men-
neskeheten på. For å få et inntrykk av hva han mente 
om mennesker med utviklingshemming, er det nød-
vendig å bli kjent med hvordan han generelt så på det å 
være menneske. I «Heilpädagogischer Kurs» er det 12 
foredrag som Steiner holdt for leger og spesialpedagoger 
i 1924. Steiner påpeker at alle mennesker, også utvi-
klingshemmede, har noe evig i seg hinsides frisk eller 
syk. Samtidig hevdet han at ingen av oss er helt friske 
eller normale. I følge Steiner har alle noe i seg i retning 
av det han kalte for abnormt, en mening som var uvanlig 
for den tiden. Han tydeliggjorde at normalitetsbegrepet 
er avhengig av det verdisynet som et samfunn har. Han 
sa at man i grunnen ikke hadde rett til å bedømme et 
sjeleliv ut i fra et småborgerlig gjennomsnittlig syn på 
normalitet. 
 
I boken Kulturøyer refererer Bente Edlund til Steiners 
diagnoselære og hevder at han la vekt på at utviklings-
hemming ikke nødvendigvis hadde å gjøre med mangel 
på intelligens. Hos Steiner hadde organer som hjernen 
og nervesystemet en annen funksjon. Han tilordnet 
disse organene en funksjon, som dreide seg om å speile, 
koordinere og reflektere det personen sanser. Om disse 
funksjonene var nedsatt hos et menneske, satt han det 
i sammenheng med viljes-defekter. Det vil si at det å 
tenke, ifølge Steiner, hadde å gjøre med at en må knytte 
forestillinger til hverandre med viljeskraft. Edlund hev-
der at en nå til dags kanskje ville ha brukt ordet konsen-
trasjon i denne sammenhengen. 
 
I «Heilpädagogischer Kurs» fremhever Steiner sin forstå-
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else om diagnosen utviklingshemming ved å beskrive 
og analysere to barn med nedsatt tempo; at evnen til å 
omsette tanker til handling er nedsatt. Det vil si at om 
den utviklingshemmede blir bedt om å gjøre noe, kan 
det godt hende at personen mottar beskjeden, men ikke 
klarer å overføre den i handling. Det vil si at det egent-
lig ikke var noe galt med forståelsen, men utfordringen 
ligger, slik jeg tolker Steiner, i vurdering, planlegging og 
utføring av en handling. Dette kan se ut som et initia-
tivløst utrykk, passivitet og langsomhet hos utviklings-
hemmede. Steiners diagnosebeskrivelse berører også 
ferdigheter som språk og motorikk, som han mener er 
forsinket hos utviklingshemmede. 

Dement, deprimert eller en kroppslig smerte?
Det er ikke alltid lett å skille mellom diagnosen utvik-
lingshemming og demens. I tillegg til denne utfordingen 
kan atferdsendringer også skylles fysisk smerte som den 
utviklingshemmede ikke klarer å sette ord på, og/eller 
det kan være psykisk ubalanse som depresjon, uro, angst 
og tvangslidelser. 

Ordet dement kommer fra latin (de: uten, ment: sinn), 
og det kan oversettes med å være borte fra sitt sinn. Det 
er 9 000 til 10 000 mennesker per år i Norge som får 
demens. De fleste er over 65 år. Demens er en sykdom 
som man per i dag ikke kan bli frisk fra. Demens er 
en samlebetegnelse for ulike sykdommer og skader i 
hjernen. Demensforsker Knut Engedal tydeliggjør dette 
ved å si at demens ikke bare er en type sykdom, men at 
det er mange ulike hjernesykdommer eller hjerneskader 
som forårsaker ulike former for demens. Dette medfører 
at et menneske taper ulike funksjoner, avhengig av hvil-
ken del i hjernen som har blitt rammet. Noen demens-
former rammer i hovedsak kognitive funksjoner, mens 
andre rammer emosjoner, atferd eller fører til endringer 
i personligheten. Hovedsymptomene for demens er 
svekket hukommelse, å miste kontroll over emosjoner og 
generelt tap av funksjonsevner, som gjør at en etterhvert 
ikke mestrer hverdagen som før. 

Demens, ut i fra et antroposofisk perspektiv
Det hadde vært interessant å vite hva Steiner hadde sagt 
om temaet demens, men etter mye leting har jeg ikke 
funnet noen utsagn av ham. Men det finnes antroposofer 
som har ytret seg rundt temaet demens fra et perspektiv 
som er inspirert av en mer sjelelig og åndelig tankegang. 

Jan Pieter van der Steen har skrevet boken «Demenz und 
Altersverwirrtheit». Han er lege innen sosialpsykiatri og 
geriatri, bor i Nederland og er antroposof. Hovedsake-
lig jobber han med demente og eldre mennesker med 
psykiske lidelser. Boken er oversatt til tysk. I Tyskland 
finnes et antroposofisk fagmiljø innenfor geriatri, og det 
finnes flere institusjoner for eldre med egne demensav-
delinger. 

Jan Pieter van der Steen skriver om hukommelsen i 
forbindelse med demens, og han mener at det ut i fra 
beretninger om organtransplantasjon og nærdøden-opp-
levelser er blitt synlig at erindringer ikke bare er knyttet 
til hjernen, men også til andre organer i kroppen. Han 
mener at hele menneskets kropp er med på å lagre 
erindringer. Steen refererer til Steiner som i 1921 holdt 
et foredrag hvor han fortalte om at hjernen er et organ 
som har som funksjon å bevisstgjøre, og at selve hukom-
melsen ikke oppbevares der. Hukommelsen knytter han 
til andre organer i et menneske, noe som er interessant 
med tanke på personer med demens. Steen skriver at 
det er tydelig at mennesker med demens mister grep om 
verden. Selv om dette skjer, kan en nå inn til den syke 
ved å appellere til sjelelige områder; sinn, følelser, viljen. 
Han skriver at ved å miste evnen til å tenke, får person-
en kontakt med andre sjelelige områder som ellers blir 
blokkert av menneskets forstand. En demenssykdom 
medfører at en ikke lenger kan begripe verden med be-
greper. Derfor mener han at verden bak begrepene blir 
mer synlig for personen med demens. Om den demente 
blir møtt på en riktig måte, kan vedkommende komme 
videre i sin utvikling. Kunstneriske midler kan være 
spesielt fruktbart i denne sammenhengen. 

Fem vesentlige tiltak 
Jeg vil her synliggjøre fem tiltak som kan bidra til å 
fremme en verdig alderdom for utviklingshemmede 
med demens og personer med lett/moderat utviklings-
hemming og demens. 

Livshistorie – den røde tråden. Et hvert menneske 
bærer i seg en historie som er helt unik. Livshistorien 
kalles for biografi. Den er preget av ulike faser, ulike 
steder en har vært, mennesker en har møtt, egne utvik-
lingstrinn en har gått gjennom og ulike roller, kultur-
elle endringer og mye mer. Livshistorien er knyttet til 
personens identitet, det vil si hvem mennesket er og dets 
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selvbilde. Mennesker med utviklingshemming har ikke 
alltid mulighet til å formidle det de har vært med på, og 
det kan bli spesielt utfordrende når vedkommende er 
rammet av demens. Den demente husker dårlig, og det 
å beskjeftige seg med dennes livshistorie og å drive med 
erindringsarbeid, bidrar til å skape knagger for hukom-
melsen. Både for personen selv og for menneskene rundt 
er dette verdifullt. 

Sanseopplevelser. Gode sanseopplevelser gir næring til 
kropp og sjel. Personalet har et visst ansvar for sanse-
inntrykkene. I sin bok om Menneskets sanser fremhever 
Willi Aeppli at vårt sjelsliv er preget og avhengig av san-
seinntrykkene. Alle sanseiakttakelser fremkaller følelser 
– både positive og/eller negative. På den ene siden er det 
mulig å stimulere sansene i vanlige hverdagssituasjoner, 
som f.eks. i stellesituasjoner. Et eksempel på dette kan 
være at en bruker rosmarin blandet i lunket vann om 
morgenen, og steller beboeren med lavendel om kvel-
den. De ulike luktene markerer tider på døgnet. Dette 
kan være til hjelp for mennesker som har mistet oversik-
ten over tid og rom. En helt annen måte å stimulere og 
vekke sansene på er å være ute i en sansehage, der det er 
mulig å se, lukte, kjenne varmen eller kulden. Lukt er en 
viktig sans med tanke på erindringer og den knyttes også 
til menneskets følelsesliv. 

Mat og måltider innebærer mange sanseopplevelser. En 
smaker, lukter og ser maten. Duften av kaffen peker på 
faste tidspunkter i løpet av dagen, og den nystekte vaf-
felen forteller at «nå er det fredag». Gjenkjennelsene ska-
per mening og trygghet. Måltider kan legges til rette slik 
at de har en slik gjenkjennelighet. Ritualer som bordvers, 
å tenne et lys og at menneskene har fast sitteplass, bidrar 
til stabilitet og en god stemning. Personalet har en av- 
gjørende rolle under måltidene og hjelper til å holde i 
gang samtalen, som kan dreie seg om maten på bordet 
eller temaer som berører beboernes liv. 

Musikk, rytme og bevegelse. Det finnes stadig mer 
kunnskap om bruk av musikk i demensomsorgen. Det 
har blitt kjent at musikk når inn til mennesker med de-
mens på en annen måte enn språk. Lege Audun Myskja 
mener at menneskets musikalske minne ligger dypere i 
hjernen enn intellektuell kunnskap. Personer med Alz-
heimer husker musikk bedre enn språk. Musikk appelle-
rer til den friske delen av et menneske med demens; det 

følelsesmessige. Sanger og melodier vekker minner, den 
kan virke beroligende og avslappende, eller det motsatte. 
Det vil si at musikken river med, den har en kraft i seg 
som vekker og aktiviserer til å synge med, klappe, og 
kanskje til og med danse. 

Kunst og maling. Demente personer kan kanskje nåes 
med kunstneriske opplevelser. Å beskjeftige seg med far-
ger, former, abstrakte eller figurative motiver, kan være 
en fin mulighet for å forbedre tilværelsen på en kvalitativ 
måte. Kunst appellerer til følelser. Et bilde kan kanskje 
vekke noen erindringer, spontane tanker, eller vekke en 
klang i sjelen. Å betrakte et bilde kan gjøres sammen 
med andre, og dermed bidra til sosialt samvær. Maling 
kan erstatte/supplere tale som kommunikasjons- og ut-
trykksmåte. Aktiviteten skal være lystbetont. Personens 
spontane og kreative kvaliteter skal støttes og stimuleres. 
Det er nødvendig med god tilrettelegging for at aktivite-
ten oppleves som oversiktlig. 

Livskvalitet i en verdig alderdom 
I mange av de antroposofiske miljøene har fokuset vært 
på at beboerne skal lære, trene og bli selvstendige. 
Alderdommen innebærer en ny livsfase, og menneskets 
behov endrer seg, spesielt når personen rammes av 
demens. Forandringene må aksepteres. Personen trenger 
sannsynligvis mer ro, samtidig skal man få lov til å ta 
imot gode tiltak som fremmer livskvaliteten de siste 
leveårene. 

De antroposofiske hjemmene har gode forutsetninger 
for å kunne ivareta de eldre med utviklingshemming 
og demens, men det finnes fremdeles for lite kunnskap 
om dette fagfeltet. For å sikre livskvalitet til de eldste 
beboerne, trengs det bevisstgjøring og kunnskap om hva 
som skjer når et menneske får demens eller en psykisk 
sykdom. Blant annet å kunne bo på en mer skjermet 
måte, men uten å fjernes fra kjente omgivelser. 

Hele oppgaven til Frederike Lingner kan lastes ned fra 
Steinerhøyskolens nettside, se under Sosialpedagogikk og 
nederst under Arkiv: Bacheloroppgaver.
www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/sosialpedagogikk

Her finner du også Silje Winthers bacheloroppgave: 
«Jeg og du – Autisme sett fra et sanseperspektiv», 
og Lauri Alms oppgave: «Det livsviktiga bandet».
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Fortalt av Jean Ringenwald

Det var engang en gammel, men mektig og rik konge 
som ble veldig syk. Ingen og ingenting kunne hjelpe 
ham. Da kunngjorde kongen i hele kongeriket at den 
som kunne helbrede ham, skulle bli rikt belønnet. Man-
ge lærde, rådgivere, leger og vismenn kom til kongen, 
men ingen visste råd.

En dag banket en gammel mann på slottets port og 
sa at han ville hjelpe kongen. Han ble sluppet inn, og 
han stod lenge og så på kongen og så sa han stille: «Du 
trenger kun en eneste ting for å bli helbredet. Finn den 
lykkeliges skjorte og ta det på deg hver dag, så skal du bli 
helbredet.» Den gamle mannen nikket og forsvant.

Dette var et underlig råd, men kongen var villig å prøve 
alt og han sendte sendebud ut i hele sitt kongerike. Deres 
oppgave var å finne denne spesielle skjorten. Men etter 
tre uker kom de alle tilbake til slottet og ingen hadde 
funnet noe. Da sendte kongen sine ministre for å finne 
skjorten, men også de kom etter syv uker tomhendte 
hjem. Nå visste kongen ikke lenger hva han skulle gjøre, 
men da kom hans elskede sønn og ba faren om lov til å 
dra ut for å finne den lykkeliges skjorte. Og kongen ga 
ham lov.

Nå dro kongssønnen lenge gjennom hele riket og lette 
iherdig etter den lykkeliges skjorte. Men de fleste men-
nesker som han traff var ulykkelige og misfornøyde 
med sitt liv: Den ene var rik, men plaget av sykdom og 
smerte. En annen var frisk, men fattig. Enda en annen 
levde i sus og dus, men hjemme ventet en slem kone 
som kjeftet på ham. Andre igjen hadde uoppdragne og 
grådige barn. Overalt traff kongssønnen bare mennesker 
som klaget over det ene eller det andre i livet sitt og som 
syntes de hadde en hard og urettferdig skjebne.

Kongssønnen var nær ved å fortvile og gi opp alt håp om 
å hjelpe sin elskede far. 

Etter mange måneder red han en dag gjennom et ensomt 
område i kongeriket, der det stod en eneste fattig hytte. 
I hytten så han skinnet av et levende lys og han hørte en 
gammel stemme synge stille og forsiktig:

Åh lykkelige liv,
Jeg gir meg hen til deg!
Alt arbeid er fullbrakt
Og natten er på vei.
La mitt hjertes lykke
Forvandle all min smerte!
Dag og natt, glede og sorg
Vær alltid velsignet.
Lykke i mitt hjerte 
Opplys mitt liv!

Kongssønnen ble stående fylt av undring da han hørte 
denne sangen og full av håp banket han på døren, for her 
måtte det sannelig bo et lykkelig menneske. Døren åpnet 
seg og en gammel mann ønsket ham velkommen og bød 
ham mat og drikke og nattely.

Kongssønnen takket av hele sitt hjerte og fortalte den 
gamle mannen at han så etter den lykkeliges skjorte som 
kunne helbrede hans far, kongen. Og så tilføyde han at 
han nå hadde funnet den i denne enkle hytten. 

Den gamle mannen så forbauset på ham og sa stille: «Vel 
er jeg lykkelig, det er sant, men skjorten min kan du ikke 
få.»

Kongssønnen ba og tagg igjen, men mannen svarte: «Jeg 
skulle gjerne gi deg skjorten min, men jeg eier ingen.» 
Da ble kongssønnen trist og lei seg, men den gamle 
mannen fortsatte: «Rådet til den vise mannen er nok 
riktig, gå tilbake til din far og minn ham på de vise ord: 
Finn den lykkeliges skjorte og ta den på deg hver dag!»

Neste dag takket kongssønnen for alt han fikk oppleve 
hos den gamle mannen, og så red han så fort han kunne 

Den lykkeliges skjorte
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tilbake til farens slott. Da han kom frem og gikk til sin 
far, ble han forskrekket: Kongen hadde blitt enda sykere i 
de tolv månedene kongssønnen hadde vært på leting, og 
han lå svak og avkreftet i sengen. Han smilte matt da han 
så sønnen sin.

Nå berettet kongssønnen om hvordan hans reise og hans 
leting etter skjorten hadde gått, og til slutt fortalte han 
om det enkle, men inderlige møtet med den gamle og 
lykkelige mannen. Kongen lyttet til sønnen sin og ville 

høre igjen og igjen om den lykkelige mannen. Og langt 
om lenge så modnet en erkjennelse i hans hjerte, og 
kongen ble friskere for hver dag inntil han var helt frisk 
igjen.

Men fra den dagen av var den gamle kongen ofte å 
se i den vakre slottshagen. Der satt han drømmende, 
smilende og nynnende. Og hvis noen spurte hans tjenere 
hva kongen gjorde i det øyeblikket, smilte de og svarte: 
«Kongen holder på å ta på seg den lykkeliges skjorte!»

Illustrasjon Soria Moria slott er hentet fra en serie av tolv eventyrtegninger av Theodor Kittelsen (1857-1914) laget 
og utstilt i 1900. 
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Bok av Frits Hendrik Julius. 
Oversatt og bearbeidet til 
norsk av Borgny og Svein 
Berglund. Antropos Forlag, 
2017.

Bokomtale: 
Rigmor Skålholt

Boken ble første gang utgitt i 
Nederland i 1952. Denne norske 
oversettelsen baserer seg på den 
tyske utgaven som kom i 1956. 
Borgny og Svein Berglund skriver 

at de for omtrent 50 år siden startet et studiearbeid med 
boka sammen med ungdommer. De oversatte underveis 
og nå har de avsluttet et livslangt arbeid med denne 
norske utgivelsen. De mener at boka har gitt og fortsatt 
vil gi et viktig bidrag til selverkjennelsen som «har så 
mange veier i vår tid». Videre skriver Borgny og Svein i 
etterordet at «Frits Julius viser oss en unik vei til forstå-
else av oss selv og andre i en større sammenheng».

Frits Hendrik Julius (1902-1970), født i Holland, var 
naturforsker, biolog og pedagog. I den tyske utgaven 
skriver han i forordet at han har forsøkt å formidle 
dyrekretsbildene for å «understøtte leserens interesse for 
helheten, og ikke bare speile seg selv ... det er av betyd-
ning å ikke bare bli stående ved seg og sitt, men å se seg 
selv og medmenneskene som del av den store helhet – 
menneskefellesskapet».

Gjennom følgende kapitler viser Frits Julius kreftene 
som virker mellom mikrokosmos (mennesket) og 
makrokosmos: 

De tolv urbilder
Mennesket mellom himmel og jord

Dyrekretsens bilder og menneskets bevissthet. 
Forskjellen mellom menneske og dyr. 
Sol – Jord – konstellasjonen i årsløpet. 
Dyrekretsen og tegnenes vesen. 
Dyrekretsen som bakgrunn for menneskelivet. 
Dyrekrets og livskunst. 

Julius skriver at de tolv typer han har utviklet, er inspi-
rert av et antroposofisk menneskesyn, og han forsøker 
gjennom dette å karakterisere virksomme krefter i men-
nesket. Dyrekretsen som helhet er en henvisning til de 
samlede krefter som er virksomme både i naturen og i 
mennesket.

Beskrivelsene er billedrike, levende og objektive. Her er 
ikke mat for sensasjonslystne ukehoroskop-lesere, men 
det er tankevekkende og inspirerende undringsmotiver. 
I kapitlet om dyrekretsen og livskunst skriver Frits Julius 
at vi gjennom astrologien lærer at livet for hvert enkelt 
menneske i stor grad er påvirket av kosmiske konstel-
lasjoner ved fødselen, «men, jo mer vi er oss bevisst at 
det finnes en skjebne i livet – desto mer er vi kallet til å 
finne fram til det området hvor vi i frihet kan forme vår 
skjebne».

Borgny og Svein Berglund har gjort et stort og viktig 
arbeid med denne oversettelsen. Jeg vil kalle boka en 
gjenskapelse av Frits Julius originalutgave. De har skaffet 
til veie et godt utvalg av billedmateriale som illustrerer 
innholdet. Her finner vi også noen av Borgny Berglunds 
egne foto (som hun i alle år har beriket LandsByLivs 
med sine gode foto). Oversetternes mange fotnoter gir 
utdypende kommentarer til teksten.

Anbefales! 
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Tung Tids Tale

Roman av Olaug Nilssen
Det Norske Samlaget, 
2017

Bokomtale: 
Henriette Collett

Boken vant Brageprisen 
2017 i klassen Skjønnlit-
teratur. Brageprisen deles 
ut av stiftelsen Den norske 
bokprisen. Stiftelsen har til 
formål å utbre interessen 
for god skriftkultur, blant 
annet ved årlig utdeling av Brageprisen. Alle norske 
forlag kan melde på bøker til Brageprisen.

I Juryens uttalelse om vinneren i klassen skjønnlitte-
ratur 2017 heter det: «Olaug Nilssens roman er et 
rørende brev til en elsket sønn, en fortvilet rapport fra 
en utmattende hverdag og et virkningsfullt kampskrift 
mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati».

Tittelen på boken «Tung Tids Tale» har forfatteren hen-
tet fra Halldis Moren Vesaas kjente dikt fra 1945, som 
begynner slik:

Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.

Noen husker kan hende diktet fra norsktimene på  
skolen, men hvordan gikk det diktet videre? Deler av 
fortsettelsen, går slik:

Alt du kan løfte av børa til bror din,
Må du ta på deg.

Før det konkluderes med:
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!

«Tung Tids Tale» er en selvbiografi om det å være mor 
til en sønn som har regressiv autisme. En type autisme 
der barnets utvikling i en periode går tilbake. Daniel, 
som sønnen heter, utviklet seg normalt de første årene 
av livet sitt, men har siden blitt gradvis dårligere. Han 
fikk diagnosen som fireåring, og har gått fra å kunne 
snakke i hele setninger, til å være nesten uten talespråk.

Selve boken er liten av format – rent fysisk sett – men 
har en stor, sterk, sår og egenopplevet beretning å fortel-
le. En Mor, en Far og to yngre brødre; en familie i kamp. 
Sønn mot Mor. Mor mot systemet utenfor familien. 

Det blir for vanskelig å ha Daniel – den nå ni år gamle 
autistiske eldstegutten – hjemme hos familien på perma-
nent basis, de må be om hjelp – plass i avlastningsbolig. 
Olaug Nilssen beskriver følelsen av skam, skyld og det 
store nederlaget ved ikke å klare å være der for sønnen 
sin – han er for stor, sterk og utagerende. Det er et ned-
erlag, men ting er vanskelige også på utsiden av familie-
sirkelen. De ønsker å søke om plass i avlastningsbolig, 
men i den saken har systemet i kommunen meninger.
Vedtak skal gjøres, men på hvilket grunnlag? Er diagno-
sen viktig? I så fall for hvem?

Det skildres en klar ubalanse mellom en Mor, som kjem-
per for sin sønn og sin familie – og et byråkratisk System 
som ikke evner å se den unge gutten alle papirene og 
rapportene og observasjonene faktisk handler om, og 
familien som står rundt ham. 

Romanen er personlig – og det personlige er politisk.

Men der hvor Brageprisens jury kaller boken «en rap-
port fra en utmattende hverdag . . .», vil jeg heller se den 
som en erkjennelsesreise. Her er beretninger om levde 
hverdager – som ikke er gjenkjennelige for de fleste av 
Olaug Nilssens lesere. Men der hvor andre blir sjokkert 
av sitt møte med denne teksten, opplever jeg gjenkjen-
nelse. Jeg har opplevd det meste av det hun forteller om, 
bortsett fra å bli slått eller bitt av min egen sønn.

Språket i boken er knapt, men veldig treffende – jeg 
tenker at ordene er Olaug Nilssens form for utagering! 
Hun slår og biter med sine ord.

For meg ble møtet med romanen «Tung Tids Tale» et 
møte med en bok som omhandler kjærlighet og varme 
og det å måtte bære en tung bør – hver dag. For det er 
i beskrivelsene av kommunikasjonen mellom mor og 
sønn, at Olaug Nilssen så klart belyser hvorfor man 
finner den ekstra kampviljen – man stundom så sårt 
behøver – når man må gå i kamp mot et tungrodd og 
byråkratisk hjelpeapparat.

Olaug Nilssen
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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

to
: 

Bo
rg

ny
 B

er
gl

un
d

Ljabruskolen – Steinerskole for 
elever med spesielle behov

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

Henvendelser:

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

Frenningvegen 102
2344 ILSENG
Tlf: +47 481 60 541
E-post: post@grobunn.no
www.grobunn.no
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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

Fo
to

: 
G

ra
nl

y 
ar

ki
v

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

Fo
to

: 
W

ill
 B

ro
w

ne



Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

MILJØMERKET
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