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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-sko-
len, 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 stein-
erskolene, 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. 
Framskolen er et toårig tilbud for ungdom og ligger på Val-
lersund i Trøndelag. Landsbyene har husfellesskap samt selv-
stendige boformer, der mennesker med ulike behov for bistand 
lever side om side med medarbeidere.



Leder
Vi kan se tilbake på et år med flere jubileer og feiringer i 
Sosialterapeutisk Forbund. Granly Stiftelse feiret 80 år! 
Jøssåsen Landsby, halvparten så gammel med sine 40 år. 
Begge rikelig omtalt i bladet med foto og artikler.
Forbundets fagdager på Sundvollen i april var godt besøkt, 
og vi bringer flere interessante artikler fra dagene. Særs 
givende var Kirsti Hills-Johnes fortelling om kultur og 
hvordan det spiller inn i hele vår tilværelse.
Tema for dette nummeret er utdanning og arbeid. Her 
be-skrives gleden ved arbeidet og ikke minst nødvendig-
heten av å lære å arbeide. Helenas bidrag fra Vallersund 
gjør inntrykk. Likeledes Dag Balavoines engasjement og 
innsats for utdannelse til unge voksne med utviklings-
hemming. I en artikkel henviser han til forsker Christian 
Wendelborgs beskrivelse av dagens situasjon. Her ser vi 
nødvendige framtidsoppgaver. 
Kultur, utdannelse og arbeid er alle viktige byggesteiner 
for fellesskapene våre i skolene, på stedene og i landsby-
ene. Gjennom LandsByLiv søker vi i bilder og artikler å 
vise alt som ytes av slik ekstra innsats. Dette «ekstra» er 
limet i fellesskapsbyggingen og gir framtidshåp.
Dette limet gjør det også mulig å leve sammen med våre 
svakheter. LandsByLiv søker å være en formidler av både 
hverdag og fest. For hverdagslivet kan være strevsomt. 
Solveig Nagell, som startet Granly Stiftelse og bar impul-
sen i mange år, fortalte i et intervju at hennes oppgave var 
«å løfte barna mot høyere mål». 
Til sist ønsker vi alle våre lesere en forventningsfull ad-
vent og gledelig julehelg. Julespillet i Vallersund er en fin 
påminnelse om dette.

Rigmor Skålholt
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med utsikt mot Rondane.
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Innhold

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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Ja, nå nærmer
julen seg tilbake
igjen snart.
Julelys.
Julestjerne.
Adventstid.
Jule duker.
Pepperkake.
Juletre.
Julekalender.
Marsipangris.
Spise mye
god julemat.
Gå rundt juletreet.
Pakke ut julegaver.
Spise risengrøt.
Herlig juletid.
Velkommen tilbake,
julen.

Hanne Kveli

Juledikt
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hva skjer?

Granly – en av Europas eldste 
– er blitt 80 

Tekst: Geir Legreid, styreleder 
Sosialterapeutisk Forbund

Landets og en av Europas eldste sosial-terapeutiske 
virksomheter er blitt 80 år. Jubileet ble behørig markert 
over to dager som jeg gledelig nok fikk mulighet å være 
med på. Etter storm, regn og skikkelig møkkavær, skinte 
det plutselig opp og Kapp badet i sollys da Granly invi-
terte til festivitas og med påfølgende fagdag.
 
Granly har utviklet seg i rykk og napp siden 1938, og 
er et sted å bli glad i. Da jeg kom dit formiddagen 12. 
september, vaiet vimpler og flagg i mild høstbris, og 

beboere og medarbeidere fremførte en kabaret basert 
på Hedmarkens store dikter, Vidar Sandbeck. Flotte 
kostymer, høy sjarmfaktor og fine scenearrangementer, 
tok oss strake veien inn i Sandbecks univers. Her var 
både humor og en tanke livsens alvor. En skikkelig 
vitamininnsprøytning som flere skulle hatt glede av å se! 
Hva med en tur til Maidagene i Järna i 2019? Det kunne 
vært noe!

Selve festen ble holdt på legendariske Kapp Melke-
fabrikk. Den gamle fabrikken er for lengst blitt områ-
dets kulturhus og et passende sted for Granly-folket og 
deres venner. Middagen var i sin helhet kokkelert ferdig 

Jubileet ble feieret med en kabaret basert på Hedmarkens store dikter, Vidar Sandbeck. Foto: Geir Legreid.
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av virksomhetens egne medarbeidere 
og ble servert på høytidelig dekkede 
langbord. Etter et deilig måltid og et 
digert kakebord, entret kveldens hoved-
attraksjon scenen, og da ble det raskt 
kok på «gølvet». Selveste Ole Ivars 
danseband var hyret inn for anledningen 
og de sviktet ikke sine hard-core fans på 
Granly. En kjempekveld!

Dagen etter var det fagdag, og først ut 
var Rakel Norrøne som fortalte Granly 
sin historie med utgangspunkt i gründe-
ren Solveig Nagells betraktninger. Les 

om Solveigs biografi på side 8.

Lederutvikler Jan Spurkeland hadde to innlegg hvor 
han understreket at gode relasjoner mellom menneskene 
i organisasjonen er nødvendig for å bygge et godt ar-
beidsmiljø i virksomheten, og her er lederen sentral som 
drivkraft. Spurkelands ideer er på mange måter sam-
menfallende med de verdiene våre egne sosialpedago-
giske virksomheter bygger på. Senere på dagen fikk vi 
på ny oppleve Vidar Sandbecks verden, da teatertruppen 
fremførte spillet for nye tilreisende. Da Kirsti Hills-Joh-
nes startet sitt foredrag  om «Kultur», måtte dessverre 
jeg reise tilbake til Bergen, men hennes innlegg ble også 
holdt under Fagdagene på Sundvolden, og kan leses på 
side 25 i bladet. 

Alt i alt en varm og fin markering av en åttiåring som 
ikke har bruk for rullator! På vegne av forbundet er det 
bare å ønske Granly lykke til videre.

Ida Christensen og Evald Fredholm ledet 
allsangen med mange kjente sanger.

Flotte 80-års-vimpler prydet Granly.
Begge foto: Granly
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Kristin Lindberget, daglig leder Granly stiftelse

Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten kommune 
er Norges eldste hjem i Norge som baserer seg på 
antroposofisk sosialpedagogikk i arbeidet med psy-
kisk utviklingshemming. Vi gir et bo-, aktivitets- og 
kulturtilbud til 24 voksne mennesker med psykisk 
utviklingshemming, og har cirka 100 medarbei-
dere og 50 årsverk. Vi tar imot beboere fra 18 år og 
oppover. Visjonen er «Hele mennesket hele livet». 
Beboerne skal kunne bo og leve et meningsfylt liv 
på Granly, livet ut.  

Sletta gård og Granly
Granly ble etablert på Sletta gård i Østre Toten kom-
mune i 1938 av Solveig Nagell. Det startet opp som 
et barnehjem og ble drevet etter helsepedagogiske 
prinsipper som Solveig Nagell hadde lært under sine 
opphold på antroposofiske institusjoner i utlandet. 
Etter å ha vært på Sletta gård i noen år, var det et 
ønske om å utvide, og i 1953 kjøpte Solveig Nagell 
Villa Granly, den tidligere direktørboligen for Kapp 
Melkefabrikk. Huset var stort og romslig, omringet 
av en stor hage, og lå på en høyde i Kapp med flott 
utsikt over Mjøsa. 

I 1956 ble stiftelsesdokumentet satt opp og Granly 
Stiftelse ble etablert. Men alt har ikke bare vært 
rosenrødt siden den tid. Det har det vært mange ut-
fordringer og motstand. På begynnelsen av 1990-tal-
let overlevde Granly Stiftelse innføringen av HVPU-
reformen, mange beboere flyttet ut, og det ble bygget 
nye boenheter som ble tilpasset målene i reformen. 
Det har gjennom årene vært mange dyktige mennes-
ker som har kjempet for Granly sin eksistens, noe vi 
er takknemlig for i dag. 

Tre grupper
Beboerne på Granly er i dag delt inn i tre grupper, 
kalt ung-voksen-gruppen, voksengruppen og eldre-
gruppen. Hensikten er at de med noenlunde samme 

«Hele mennesket hele livet» 
Granly feiret sine 80 år 

Ole Ivars underholdt på festen på Kapp Melke-
fabrikk. Foto: Granly Stiftelse.
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Tekst: Terje Christensen 

Teksten er hentet fra boken: «Mot strømmen. Norske 
antroposofer i biografiske skisser», Terje Christensen, 
Oddvar Granly (red), Antropos 2011.

Solveig Nagell ble født i Kristiania 20. november 1902. 
Faren, Vilhelm Nagell, var hovedbokholder ved jern-
banen og politisk engasjert, således ble han innvalgt 
til Stortinget som en av de første representanter for 
Arbeiderpartiet. Moren, Solveig Hansen, døde kort etter 
datterens fødsel. Barnet fikk da stemor i toårsalderen, 
og hun hadde ingen erindring om sin biologiske mor. Et 
annet slag traff henne, idet hun som barn ble angrepet 
av poliomyelitt som medførte lammelse av høyre hånd. 

Solveig Nagell startet 
et lite barnehjem på Kapp

Likeså ble høyre fot svekket, noe som i mange år van-
skeliggjorde hennes gange. Med sin litt eldre bror, som 
hun hele livet hadde et nært forhold til, vokste hun opp, 
uten utsikt til noen gang å kunne få et yrke – det anså 
familien som umulig på grunn av hennes fysiske handi-
kap. Men hun var kunstnerisk interessert og beskjeftiget 
seg med maling, plastisering og vevning. 

Det vanket mange interessante mennesker i hjemmet, 
deriblant også noen antroposofer, og det de kunne for-
telle om Rudolf Steiner og hans verk, vakte Solveig 
Nagells interesse. Da hun var 26 år, besøkte hun 
Goetheanum, hvor hun de følgende årene fikk utdan-
nelse i språkforming og eurytmi. Hun studerte også 
skulptur, dels ved en skole i Paris, dels i Dornach. 

funksjonsnivå kan være sammen om felles aktiviteter 
og ha glede av hverandre også på fritiden. Beboerne går 
på arbeid på Granly, vi har et aktivitetshus og mange 
oppgaver som må gjøres daglig. 

Strålende festdag 
Forberedelsene til 80-årsjubileet foregikk over lang 
tid både for beboere og ansatte. Festdagen startet med 
dramaforestilling av våre beboere – en fortelling og 
sanger av Vidar Sandbeck. Det var mange rosende ord 
fra tilhørerne etterpå. En stor suksess!

Frilansmusikerne Ida Christensen og Evald Fredholm 
tok oss videre gjennom beboerdagen med allsang og 
kjente sanger fra blant annet Prøysen. Etter en god lunsj 
som ble laget på vårt eget nyetablerte kjøkken, kom 
klovnen Silja på besøk og vartet opp med tryllekunster 
og sang, og med stor innsats blant tilhørerne. Til kvel-
dens festmiddag og dans med Ole Ivars på Kapp Melke-
fabrikk hadde beboerne invitert med seg gjester. Vi var 
nesten 100 tilstede. Bandet Ole Ivars var prikken over 

i-en for en vellykket dag for våre beboere. De danset 
hele kvelden. I tillegg hadde de fått servert favorittmid-
dagen; medisterkaker, poteter og hjemmelaget surkål, 
med semulepudding og rød saus til dessert. 

Fagdag for ansatte
Dagen etter var det fagdag for ansatte, inviterte gjester 
og samarbeidspartnere. Rakel Norrøne som har job-
bet på Granly i mange år, tok oss med på reisen gjen-
nom Granly sine 80 år. Solveig Nagell, som startet det 
hele, var ei modig, uredd og sterk kvinne. Etter denne 
interessante «historietimen», fortsatte vi med relasjons-
kompetanse. Jan Spurkelands foredrag passet godt med 
vårt verdigrunnlag, å se, kjenne og forstå mennesker for 
å lykkes i relasjoner og utvikling. Beboerne fremførte 
Sandbeck-forestillingen med stor suksess. Vi fikk høre 
om kulturens betydning av Kirsti Hills-Johnes, ja og den 
har stor betydning for mennesker. Fagdagen ble avslut-
tet med foredrag av Edel Urstad, inspirasjon til felles 
innsats, bruke seg selv og alt vi har i oss. En fin dag med 
mye godt påfyll for «indre omsorg». 
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De årene hun var i Dornach og Arlesheim, fikk hun na-
turlig nok kjennskap til Rudolf Steiners og Ita Wegmans 
impulser på det medisinske område, og hun kom nok 
også noe i berøring med «tilbakestående» barn. Men det 
var først da hun reiste til Island og besøkte Sesselja 
Sigmundsdóttir på Solheimar, det første helsepedago-
giske hjemmet i Norden, at hun tok sin beslutning om å 
gjøre en slik virksomhet til sin livsoppgave. 

Egentlig hadde hun reist dit for å arbeide på en Steiner-
skole, men grunnleggelsen av en slik skole lyktes ikke. 
En tid underviste hun en liten gruppe med normale 
barn, og dessuten et par psykisk tilbakestående. Det var 
et utfordrende, men lærerikt arbeide, og hun følte at 
hun hadde anlegg og evner til å arbeide med handikap-
pede barn. Denne erfaringen førte til beslutningen om å 
grunnlegge et hjem for slike barn i Norge. 

For å gjøre seg kvalifisert for denne oppgaven reiste hun 
til Tyskland og utdannet seg videre ved det helsepedago-
giske hjemmet Lauenstein. Deretter arbeidet hun to år 
ved Mikaelgården i Sverige, hvor det helsepedagogiske 
arbeidet i 1935 var tatt opp av Gustav Ritter. Her traff 
hun Ivar Johannes Hellström, som hun noen år senere 
giftet seg med. De dro sammen til Norge med planene 
klare for en pionérinnsats. Om dette fortalte hun litt 
nærmere ved et besøk på Østfold Folkehøyskole i sep-
tember 1938, referert av Olaf Funderud i hans dagbok: 
Hun «ville begynne med skole og hjem for åndssvake 
barn! Storartet! Nå har hun funnet sitt virke, og glad var 
hun!» Mens Solveig var på Island, hadde hun en sterk 
opplevelse ved dødsleiet til en slik åndssvak pike på 17 
år, gjort at hun tok den endelige avgjørelsen. 

Begynnelsen ble gjort dette året (1938) med et lite 
barnehjem på Kapp, Østre Toten, den første helsepeda-
gogiske institusjon i Norge på antroposofisk grunnlag. 
Huset som var ervervet til dette formålet, ble snart solgt, 
og et nytt og rommeligere kunne tas i bruk. Etter en tids 
forløp åpnet muligheten seg for en enda bedre egnet 
bolig, og «Villa Granly» ble kjøpt. Dermed hadde insti-
tusjonen omsider fått et blivende sted. Solveig Nagell 
ledet arbeidet til 1959, da hun etter eget ønske trakk 
seg tilbake. Ekteskapet med Hellström var da forlengst 
oppløst. 

På et tidligere tidspunkt var hjemmet omdannet til en 
stiftelse, med navnet «Granly Stiftelse». Solveig Nagell 
hadde imidlertid ikke i sinne å nyte sitt otium. Hun 
arbeidet videre, men nå mer i sosialterapeutisk retning. 
På Sletten, en gård ikke langt fra Granly, tok hun seg 
av unge, voksne og eldre som trengte pleie og omsorg 

Solveig Nagell (1902-1992). 

i hjemlige omgivelser. Enkelte var også psykiatriske 
grensetilfeller. Slik gav hun varme og pleiende krefter til 
andre, fram til hun selv ble for syk til å arbeide mer. De 
siste syv år av sitt liv var hun fullstendig pleietrengende. 
Solveig Nagell døde 28. desember 1992, 90 år gammel. 

Kilder
Bente Edlund, Forpliktende idealisme under skiftende 
betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 
1924-1990. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo 
2008. Utgitt i bearbeidet form som bok med tittelen 
Kulturøyer. Antropos Forlag 2010. 
Rakel Norrøne: Granly Stiftelse, et initiativ. Årsoppgave 
2001, 3. studieår ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. 
Vidargruppens forhandlingsprotokoll for vedkommende 
år. Vidargruppens bibliotek og arkiv. 
Beretning i Meddelelser fra Oslogruppen, mai 1965. 
Antroposofisk Selskaps arkiv.
Fra Olaf Funderuds dagbøker. 
Opplysninger, muntlige og skriftlige fra Ivar Svare.
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Ungdomsseminar på Grobunn

Tekst: Astrid Weum Abrahamsen, Solborg 
Foto: Dag Balavoine.

Marte, Maria, Pauline, Dani og jeg fra Solborg 
var på Grobunn på ungdomsseminar. Da vi kom 
frem, kjørte vi først til Fokhol Gård og satte fra 
oss bagasjen, før vi fortsatte til Grobunn. 

Vi begynte med et lite musikkinnslag fra ung-
dommene på Grobunn. Så skulle vi presentere 
oss for de andre og si hvor vi kom fra. Før det 
hele startet, skulle vi også velge hvilken gruppe 
vi ville være på. Det var teatergruppe, musikk-
gruppe, kjerringrådsgruppe, førstehjelpsgruppe, 
og treningsgruppe. Jeg var med på musikkgrup-
pen. Temaet for i år var første og andre-hjelp. 

Det var to sykepleiere fra Vidaråsen som holdt 
seminaret for oss. På tirsdagen hadde vi disko 
og quiz, og det morsomste var at alle var vin-
nere av Grobunn-quizen. På onsdagen var det 
konsert med Mangobandet. Så på torsdag hadde 
vi fremvisning av det vi hadde holdt på med i 
gruppene. Til slutt var det avduking av Gro-
bunns egen totempel som skulle være et tegn på 
vennskap og samarbeid. Etter det spiste vi en 
rask lunsj og sa ha det til hverandre. 

Jeg fikk mange gode venner denne gangen også.
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Tekst og foto: Geir Legreid, Helgeseter

Helgeseter sine tradisjonsrike festspill ble i år arrangert 
fra 21.-29. september. Det var første gang i festivalens 
11 år lange historie at den ble lagt til høsten. Temaet i år 
var miljøvern og klima, og tittelen «Jorden synger» var 
inspirert av Yoko Ono sitt kunstprosjekt i Lofoten.

Ketil Kvam var årets kunstutstiller. Han har tidligere 
arbeidet ved Helgeseter, men de siste 20 årene livnært 
seg som kunstner på fulltid. Utstillingen «Engler iblant 
oss» passet godt inn i Mikael-tiden, og den forente på en 
fin måte den materielle og den immaterielle verden. 

Den musikalske åpningen av årets festival tok Helge-
seter og Hogganvik Blanda Kor og Orkester seg av. 
Det oste av spilleglede og det ble sågar også plass til en 
Michael Jackson-låt. Av andre musikalske innslag må 

Setersprell 2018 på Helgeseter

Trio Melbøe.

vi nevne den britiske sangeren og komponisten Hanna 
White. Hun leverte en solid konsert der applausen ingen 
ende ville ta. Det er trolig duket for en returkonsert i 
fremtiden, for her var det kjærlighet ved første blikk 
både for publikum og artist. Den klassiske konserten 
foregikk i Helgeseter sin storstue. Vi hadde koblet 
sammen to musikere vi liker veldig godt, Gabriella 
Eszter Szabo (klaver) og Tor Jaran Apold (fiolin), som 
holdt en flott konsert med nye tolkninger av blant annet 
Grieg, Bull og Bach. 

Resten av festivalen inneholdt visekveld, jazzkafé, fore-
drag med Kurt Oddekalv under Åpen Økologisk Gårds-
dag, vi hadde et flott Mikaelspill, og som avslutning på 
selveste Mikaeli-kvelden var det festmiddag etterfulgt 
av Klovnen Silja, og til slutt svingende live-musikk så 
vi kunne danse fra oss siste rest av krefter før vi takket 
av årets Setersprell.



13

LandsByLiv nr 45 • HØSTEN 2018

Christian Wilbers har siden august i år 
jobbet som lektor og medarbeider ved 
bachelorprogrammet i sosialpedago-
gikk på Steinerhøyskolen sammen med 
førsteamanuensis og studieleder Bente 
Edlund. Christian er praksisansvar-
lig for sosialpedagogikkstudentene og 
studenter som går på lærerlinjen. Hans 
fagområder er musikk, forskningsme-
todikk og traumesensitivt flerkulturelt 
miljøarbeid med barn og ungdommer. 

Christian er opprinnelig fra Nederland, 
og hans foreldre har vært tilknyttet 
Camphill-bevegelsen. Han flyttet til 
Norge i 1992 og har bodd på Hogganvik 
og Solborg som barn og ungdom. Han 
har gått på steinerskolen på Ringerike 
og i Oslo. Christian har en bachelorgrad 
i steinerpedagogikk samt en mastergrad 
innen internasjonal utdanningsfors-
kning fra Universitetet i Oslo. Han har 
vært lærer på steinerskolen, og han har 
mange års erfaring som miljøterapeut 
med enslige mindreårige asylsøkere 
fra både barnevern og den humanitære 
sektoren.

På Steinerhøyskolen er Christian også 
koordinator for et større samarbeids-
prosjekt som er inngått med høyskoler, 
universiteter og sosialterapeutiske 
virksomheter i Kirgisistan, Georgia, 
Armenia og Russland, i samarbeid med 
Petter Holm ved Institutt for sosialterapi 
i Bergen.

Christian Wilbers kan kontaktes på e-post
christian.wilbers@steinerhoyskolen.no 
eller telefon 977 53 705.

Christian Wilbers,
høyskolelektor ved Steinerhøyskolen

Christian Wilbers foran Kristofferhallen 
på Vidaråsen. Foto: Sissel Jenseth.
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Jøssåsen Landsby feirer 40 år 
– Vi har det veldig bra!

Tekst: Dorine van der Linden, Jøssåsen. 
Foto: Eric de Haan og Nils Langeland.

«40 år Jøssåsen» ble markert 25. mai 2018. Ukene før 
var det utrolig flott vær i Trøndelag, noe som ga oss 
masse energi og glede til å forberede den store dagen. 
Malvik Lionsklubb kom på dugnad og sammen gruset vi 
stiene i Løveparken på nytt. Benker ble malt og plas-
sert rundt om i Løveparken. Blomsterbedene blir stelt, 
parasoller innkjøpt og gresset klippet. Et nytt Jøssåsen-
skilt kom på plass, og vi fant et fint sted til «Vindspillet» 
rett ved dammen i parken. Et skuespill var blitt innøvd, 
de som skulle bidra til markeringen forberedte seg godt. 
Hele landsbyen gledet seg til feiringen. 

På selve dagen var det strålende vær og rundt klokka ti 
kom de første gjestene. Etter mange hilsninger til både 
pårørende og venner og representanter fra det offentlig, 
ble dagen åpnet med et innlegg skrevet av Rigmor Skål-
holt som ble fremlagt av Anne Langeland om hvordan 
Jøssåsen ble til. (Les Rigmors artikkel side 19). Det var 
et inspirerende og en til dels rørende historie om vår 
fortid. Så var det Bjørn Mortens sin tur å fortelle om sitt 
liv. Mens Frank Schmiemann intervjuet ham, ble bilder 
fra Bjørns liv vist på storskjerm. 

Til slutt var det tid for taler. Vi fikk høre mange fine 
ord og fikk gratulasjoner fra varaordføreren i Malvik 
kommune, Malvik Lionsklubb, Malvik Helsesportslag, 
pårørende, og ikke minst fra representanter fra de andre 
landsbyene. Gaven fra de andre landsbyer ble offisielt 
overrukket, det tidligere nevnte Vindspillet.

Etter fremføring av teaterstykket Keiserens nye klær 
var det tid for lunsj og kaker. Så reiste noen hjem, mens 
noen ble til kveldsprogrammet. Alle kunne slappe av, 
prate litt med hverandre og kose seg i sola. Ved seksti-
den serverte grillmesterne god mat og denne store dagen 
ble avsluttet med lek og disko. Dette var først begynnel-
se av 40-årsfeiringen på Jøssåsen. Senere på sommeren 
arrangerte Jøssåsen sommerfestivalen «ILD» 2.-6. juli, 
se de neste sidene.

Bjørn Morten Øyangen var en av de første beboerne på 
Jøssåsen. Her intervjuet av Frank Schmiemann.

Birgit Hammer og Bjørn Øyangen avbildet i Stjørdalens blad.



15

LandsByLiv nr 45 • HØSTEN 2018

Over: Fra teaterstykket Keiserens nye klær som ble spilt under jubileet på Jøssåsen.
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Ild-tema på sommerfestivalen

Tekst: Dorine van der Linden, Jøssåsen
Foto begge sider: Eric de Haan og Dag Balavoine

Fra 2.-6. juli organiserte Jøssåsen en sommerfestival 
med temaet «ILD». 

Sammen med gjester fra Russland, Latvia, Finland, 
Sverige og Norge ble vi i alt 155 deltagere! Program-
met var variert med sang, foredrag om tematikken og 
arbeidsgrupper på formiddagene. Om ettermiddagen var 
det uteprogram med «olympiske leker» i nordisk region, 
gåtur langs Trondheimsfjorden og en natursti rundt 
Jøssåsen. Første kveld ble det folkedans der Camphill 
Rotvoll stilte med musikken. Onsdag kveld hadde vi et 
trylleshow hvor også noen fra arbeidsgruppen Fokus 
Pokus viste sine triks. Festivalen ble avsluttet med en 
konsert av SKA-frika.

Sommerfestival ble en stor suksess takket været alle 
gode hjelpere. Vi 
fikk god hjelp fra 
tidligere praktikan-
ter fra Tyskland og 
Georgia som hjalp 
til med matlaging. 

Arbeidsgruppeledere 
og foredragsholdere 
stilte opp, og ikke 
minst alle deltagere 
som hjalp hvor de så 
at det trengtes hjelp. 

Vi takker alle hjel-
pere og deltagere 
for uforglemmelige 
opplevelser!

Korsang på stranda. 
Rotvoll spilte opp til 
folkedans i teltet.
Dag Blakkisrud, leder 
biologisk-dynamisk 
forening.
Bålpanne med liflig 
ild på tunet. 
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Tekst: Lill-Melissa Ottesen 

I sommer var jeg på ferie på 
Jøssåsen som feiret 40 år, 
sammen med Sabine, Bjørg, 
Sven og Constanze.

På veien opp overnattet vi på 
Kvila i en campinghytte. Der 
traff vi en liten grå hund som het 
Diva, som vi også koste med. 
Ellers koste Constanze og jeg oss 
i sola med potetgull. 

Om kvelden fikk vi karbonader 
med speilegg og pommes frites. 
Det var fint vær på reisen til 
Jøssåsen. Der møtte vi Tommy, 
Cecilie, Inger Elisabeth og Roy 
Victor. Vi bodde på Peder Morset 
hus.

Vi hadde sanger hver morgen og 
foredrag. Alle hadde forskjellige 
grupper. Noen tegnet, og andre 
var på smed-gruppe.

Sabine og jeg og flere andre 
var på eurytmi ledet av Inga fra 
Latvia som bor på Jøssåsen og en 
svensk dame.
Maten var god. Vi hadde felles 
kaffepause og spiste både ute og 
inne.

Det var fint vær, så vi badet i 
Hommelvika. Vi spiste wraps 
med laks og spekeskinke, 
Rotvoll-saft og is, alle sammen.
Vi hadde også potetløp, kastet 
basketball og sprang på matte. 
Bjørg hoppet lengst.
Vi gikk natursti og lekte at vi gikk over en elv. 
Vi spiste grillmat og annen mat.

Jeg besøkte vevstua en dag sammen med Inger 
Elisabeth. Den var fin.

Min ferie på Jøssåsen

Jeg besøkte Trine i løpet av oppholdet og hun spilte 
musikk på rommet sitt.

Siste kvelden var det trylleshow og konsert med 
Ska Frika. 
Jeg synes det var en fin reise og et bra opphold.
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Da Camphill kom til Jøsås lille 
i Mostadmarka i Trøndelag

Tekst: Rigmor Skålholt.
Collage festivaldeltagere Jøssåsen: Janos Szabadi. 
Foto collage: Eric de Haan. 

Hvor begynner historien om Jøssåsen og Camphill i 
Trøndelag? I bladet «Mennesket» som utkom i septem-
ber, fortalte vi om et brev fra daværende statens over-
lege i psykiatri, Otto Steenfeldt-Foss. Dette brevet ble 
sendt til alle landets fylkesleger med en anmodning om 
å starte landsbyer i hvert fylke. Og nettopp dette brevet 
fra Steenfeldt-Foss skulle bli avgjørende for Jøssåsens 
«fødsel».  

Et faglig og visjonært løft 
Otto Steenfeldt-Foss hadde besøkt Vidaråsen på våren 
1976 sammen med journalist Gerd Benneche og Tordis 
Ørjaseter, som var leder for autismeforeningen. Gerd 
Benneche skrev en utmerket reportasje i Dagbladet etter 
besøket. Otto Steenfeldt-Foss arbeidet med nyorgani-
sering av psykiatrien. Han var opptatt av å støtte og 
finne en faglig begrunnelse for å ta vare på små felles-
skap hvor pasienter og medarbeidere levde som likever-
dige. Steenfeldt-Foss var inspirert av L’archebevegelsen 
i Frankrike. I Norge arbeidet han for at Mariahuset i 
Oslo, Daleløkken og landsbyene skulle få en faglig 
forankring som trygget videre drift og økonomisk støtte. 
Han arrangerte blant annet et seminar hvor Jean Vanier, 
grunnlegger av L’Arche, Nils Christie, Margit Engel og 
Pater Rieber-Mohn holdt foredrag. Dette var et faglig 
og visjonært løft. I denne prosessen skrev han et brev til 
alle landets fylkesleger med oppfordring om å opprette 
landsbylignende tilbud i landets fylker (se intervjuet 
med Otto Steenfeldt-Foss i «Mennesket 2018», side 31).

To brev
I Trondheim satt fylkeslege Willumsen sammen med 
sine kollegaer på dagens morgenmøte da brevet ble lest 
opp. De tilstedeværende forstod ikke hva dette betydde, 
bortsett fra Randi Normann Waage, fylkeslegens konsu-
lent. Hun visste hva det dreide seg om og kunne fortelle 
om oppstarten av Vidaråsen hvor hun hadde vært invol-
vert. Dette førte til et brev til Vidaråsen. 

I tillegg fikk Vidaråsen høsten 1976 et brev som var 
skrevet på vegne av 800 foreldre og medlemmer av 

Øverst: Jøsaas, Mostadmark, Malvik. Flyfoto Widerøe 1965.

Faksimile Malvikbladet 28. januar 2018: Birgit Hammer og 
familien på fem flyttet inn på gården i 1979. 
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NFPU i Sør- og Nord-Trøndelag. De ønsket landsby
i cmØTrøndelag! Det var et direkte og tydelig spørsmål. 
Og svaret fra Vidaråsen var like tydelig: «Vi kommer 
hvis dere finner et egnet sted!» De to brevene må ha 
kommet «synkront» og til riktig tid.

Utvalg
I Trøndelag ble det dannet et utvalg bestående av Randi 
Normann Waage, fra fylkeslegens kontor, og Kjell Mox-
ness, en representant for de pårørende. De reiste rundt 
i de fleste kommunene i Sør-Trøndelag og fortalte om 
Vidaråsen og viste Kjell Billings film om Vidaråsen. 
Det pågikk i måneder uten at de fikk napp. Til slutt kom 
de til Malvik kommune med sitt budskap og spørsmål. 
Ola Venn, kommunepolitiker og drosjesjåfør bosatt på 
Sneisen i Mostadmarka, sa at han visste om et sted som 
kanskje kunne egne seg. Så viste han vei til Jøsås lille, 
som lå innerst i Mostadmarka. Ei lita grend med ned-
lagte småbruk. Eieren, Jakob Nilsdal som var alvorlig 
syk, hadde vurdert å selge gården. 

Nå som stedet var funnet, gjaldt det å overbevise folket 
på Vidaråsen. Randi Normann Waage og Kjell Moxness 
kom og viste bilder og talte begeistret, og den første 
befaringen av Jøsåsgården ble planlagt. Arild og Anna 
Rosa Smeby dro dit, sammen med Rigmor sine foreldre, 
Dagrun og Rasmus Skålholt. De fikk oppgaven å finne 
ut om dette kunne være et sted som egnet seg for en 
framtidig landsby. 

Det første besøket
Arild Smeby forteller fra opplevelsen: «Jo, vi reiste til 
Trondheim med fly på frigjøringsdagen 8. mai 1977. Da 
vi steg ut av flyet, ble vi møtt med fotografering og et 
utrop om at Camphill har kommet til Trøndelag! Det var 
Randi Normann Waage og Kjell Moxness som tok imot 
oss på rullebanen. Derpå ble vi kjørt gjennom skoger 
og svinger i det uendelige. Nede i Hommelvik hadde 

våren så vidt begynt, men jo høyere opp og lenger inn i 
landet vi kom, desto mer vinterlig ble det. Noen steder 
var det gårder som virket fraflyttet, og et sted var det en 
butikk og noen hus. Endelig tok vi av fra hovedvegen 
og fortsatte langt innover i skogen og kom til slutt fram 
til noen gårdshus. Det som gjorde størst inntrykk på 
meg, var en enorm snøfonn som lå foran stuelånet og 
stengte utsikten ned mot den tilfrosne sjøen. Litt senere 
kom eieren og låste opp dører og viste oss rundt. Det 
var jo ryddig og fint. Bare på stabburet unnskyldte han 
seg med at ‘det va no itj flidd hen sjø’. 

Litt senere på dagen kom Dagrun og Rasmus Skålholt. 
Rasmus var nok litt skeptisk, og fikk med meg opp på 
låven mens de andre ble stående igjen nede ved låve-
brua. Jeg spurte hva han syntes. Han gjorde et hopp og 
landet på hælene med en skikkelig eurytmisk K. Hele 
låven rista, og han var ikke særlig imponert. ‘De kjæm 
no an på prisen da sjø.’ Vel nede på bakken igjen gikk 
han rett bort til eieren og spurte ‘ka hain skoil ha før de 
hen’. Nei, det var ikke så urimelig. Det var noe med ‘ei 
høtt og litt sånt’. Dagrun kom bort til oss og sa ‘vi mått 
itj gløm tå å sei åt ho Rigmor at det var enståkkå oppi 
her’.

Så reiste herr og fru Skålholt og eieren, og vi fire fort-
satte å titte litt rundt. Jeg var usikker på hva jeg skulle 
melde tilbake til Vidaråsen. ... Randi ble med oss opp 
dagen etter også. Nå var jeg forberedt. For meg ble det 
klart at hvis det fantes noen som var villige til å forløse 
en forødet kultur og bygge opp noe nytt på et sted som 
ingen andre ville ha, så kunne jeg se en mulighet. Det 
var det jeg sa da vi kom tilbake til Vidaråsen.»

Møtte pårørende 
Kjøpekontrakten ble undertegnet av Jakob Nilsdal julen 
1977. Dette er noe av det siste Nilsdal gjorde før han 
døde 29. desember noen dager senere. Neste skritt var 

å informere og møte pårørende. Randi Nor-
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mann inviterte Margit til å holde foredrag på Misjonsho-
tellet i Trondheim. Folk kom langveis fra for å høre om 
arbeidet i landsbyene. Flere av de pårørende hadde sine 
«barn» på sentralinstitusjonen Hallsetheimen i Klæbu. 
Det var en åpen tilhørerskare som fattet nytt håp.

Samme dag på Misjonshotellet kom det i stand en 
samtale som jeg tror ble avgjørende for Margits senere 
engasjement i Russland. Peter Normann Waage, Randis 
sønn, og Astrid Bjønness var på besøk hos Randi i 
Trondheim. Begge studerte den gang i Leningrad, og 
de fortalte om arbeidet med antroposofi bak jerntep-
pet. Dette ble starten på flere togreiser Margit gjorde 
sammen med medarbeidere over grensen fra Finland til 
Leningrad med bøker av Rudolf Steiner gjemt i kof-
ferten. I møte med Peter og Astrid ble gnisten tent for 
Margits begeistring og arbeid i øst. Ja, kanskje var det 
der at spiren til landsbyen Svetlana utenfor St Peters-
burg ble lagt.

Landsbypionerene i Trøndelag 
Det ble planlagt at Birgit og Terje Hammer skulle dra 
til Jøssåsen. De befant seg i Föhrenbühl, Camphill ved 
Bodensjøen, sammen med barna Karl og Markus. Terje 
tok helsepedagogisk utdannelse der. Planen var å starte 
livet på Jøssåsen sommeren 1978. Men det ville seg 
annerledes. Birgit ble gravid og lille Henrik var ventet 
i oktober. Margit mente det ble for risikabelt med en 
fødsel midt i pionerlivet, og hun ba familien vente med 
flyttingen til året etter. Men landsbystarten kunne ikke 
utsettes lenge. Terje og eldstemann Karl kom i begyn-
nelsen av mai 1979 og Birgit med de to minste i juni. 
Birgit og Terje Hammer ble pilarene for utviklingen av 
Jøssåsen sammen med medarbeidere og landsbyboere 
som har knyttet seg til landsbyen i årenes løp.

Nødløsning
I påvente av familien Hammer gjaldt det å finne en 
«nødløsning». I løpet av noen uker kom følgende beslut-

ning: «Rigmor var en grei kandidat.» «Dette tror 
jeg ikke jeg klarer, Margit», sa jeg. Og fikk følgende 
svar tilbake: «Det er ikke interessant hva du tror om det, 
men at du er stiller deg til rådighet. Vi skal hjelpe deg.»

Margit rådet meg til å lese Rudolf Steiners Grunnstens-
mantram for elementarvesenene i skogen, og å lese for 
de døde. Jeg hadde forstått at ingen sosiale impulser er 
mulig uten hjelp fra de avdøde. Så på den måten opp-
levde jeg denne utsendelsen som noe jeg ikke kunne si 
nei til... Men hvem skulle bli med dit opp for å hjelpe? 
Terje Hammer foreslo Dag Gunnerød, en ung snekker 
fra Oslo og tidligere medarbeider på Vidaråsen. Og Dag 
takket ja. Sammen kjørte vi to utvalgte nordover med 
en minibuss med det aller nødvendigste, bl.a. en sjekk 
på 20 000 kroner, og vi ankom Jøsås lille den 28. mai 
1978 midt på natta. Vi to kjente ikke hverandre fra før, 
og vi hadde begge fått en stor oppgave som vi stilte oss 
til rådighet for. 

Den første sommeren
På Vidaråsen ble det spurt på landsbymøtet om noen av 
landsbyboerne ville melde seg til å flytte til Trøndelag. 
Petter Johnsen og Tom Enger meldte seg. Petter ble 
boende på Jøssåsen i mange år, og han ble en talsperson 
og ambassadør for Camphill i Trøndelag. Tom kom som 
feriehjelper og reiste hjem til Vidaråsen etter noen uker. 

I løpet av sommeren kom det mye hjelp fra flere frivil-
lige. Torild Larsen, Karen Marie Grønberg med flere. 
Eli Hartmann kom sammen med sine foreldre fra Oslo 
i august. Hun sto i høyvogna mens foreldrene Hjalmar 
og Berit Hartmann vinket farvel på tur hjem igjen til 
Oslo. Dag med sin praktiske sans og gode humør skapte 
trygghet og glede. Jeg som trønder og med Skålholt-
navnet, som var kjent i Trøndelag, innga tillit. Vi ble 
et fint team. Sammen med landsbyboerne og de yngre 
medarbeiderne som kom til, skapte vi et godt utgangs-
punkt og hjem for dette nye Camphill-«barnet».

Jøssåsen fra vannet. Foto: Dag Balavoine.
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Julespillet i Vallersund – 
en gammel europeisk tradisjon

Før i tiden, jeg mener for lenge, lenge siden, forberedte 
folket i bygdene seg til jul, enkelte steder gjør de det 
faktisk ennå, – med julebakst, julerengjøring, og alt 
som «skulle i hus». Det var ei julestri med brygging av 
juleøl, slakting av julegris, henting av juletre, laging av 
julepresanger, og alle juleselskapene som måtte forbe-
redes. Julesangene ble pugget utenat, og bibelhistorien 
var daglig kost på skolen. Ja, den gang, flere århundrer 
tilbake i Europa, var evangelienes billedrikdom det 
viktigste og kanskje det eneste kulturelle innholdet som 
folk flest forholdt seg til, både til hverdags og fest. 

Det var den hellige Frans av Assisi som første gang 
viste julekrybben fram for folket i byen Greccio i 1223 
med levende dyr. Og senere, når menneskene klarte å 
frigjøre evangeliets innhold fra kirkens grep, oppstod et 
intenst behov for å synliggjøre disse bildene fra evan-
geliene i et mer livsnært og folkelig uttrykk, – i en form 
som kunne knytte juleevangeliet til den hverdagen som 
folk flest opplevde. 

Fra denne tiden oppstod en tradisjon med evangeliespill 
rundt om i Europa, ja også i Norge. Det årlige julespillet 
var en stor begivenhet, og det var en stor ære å få være 

Tekst og foto: Dag Balavoine

«Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad ...»

Det er ikke lett for et moderne menneske med beina 
godt plantet på jorda å synge med i de gode gamle jule-
sangene eller å tillate seg å bli beveget av julas verdier. 
Men heldigvis får vi drahjelp av barna som fortsatt kan 
leve seg inn i disse julefølelsene helt naturlig, hvis vi 
makter å formidle juletradisjonen til dem. 
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med. Først var det kun unge gutter som deltok, men 
etter hvert fikk også jenter lov å delta. Om vinteren var 
det gjerne snø og kaldt, og hyrdene på marken satt ved 
bålet for å holde varmen og passet saueflokken for ulver 
og andre ville dyr. Hotellvertene som nektet Josef og 
Maria husly, var kledd og oppførte seg slik som men-
neskene de kjente fra hjembygda. Stallen så ut slik som 
en stall gjorde på stedet. 

I Vallersund har vi tatt opp igjen noe av denne tradi-
sjonen. I førjulstida inviterer vi bygdefolket med på en 
lanternevandring inne i skogen der det elektriske lyset 
ikke når fram. Der inne viser vi disse gamle, tidløse bil-
dene; jomfruens bebudelse og Maria og Josefs vandring 
gjennom ulendt terreng, den store omsorgen for den 
høygravide og det ufødte barnet, men også avvisnin-
gen når de ber om husly, mennesker som kun tenker på 
egen vinning. Men også barmhjertigheten hos den gode 

husverten som lar dem ta bolig i stallen; en enkeltperson 
som tar ansvar og skaper et hjerterom for de trengende. 
Så krybben med det nyfødte barnet, som ligger der til-
litsfullt mellom dyrene og de omsorgsfulle menneskene. 

Kan vi gjenkjenne disse følelsene i oss selv? Alle tren-
ger vi hjerterom. Slik den danske dikteren Hans Adolph 
Brorson skrev i salmen i 1732 over Lukas 2,12.

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderum,
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt,
Jeg kan dig aldri glemme,
Velsignet Julenatt!
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Kultur – er det viktig 
for trivsel og helse?

For å skape et slikt gartneri, trengs kunnskap om jorden, 
klimaet, vekstvilkår. Hele stedet er blitt kultivert, er 
menneskeliggjort. 

I de ulike verkstedene på Vidaråsen foregår en annen 
kultur. Her skjer det en foredling av råmaterialene. Ull 
blir tovet og blir til vakre tøfler og sitteunderlag. Urter 
tørkes og pakkes til te og andre produkter. Trematerialer 
blir formet til leker og andre vakre og nyttige gjenstan-
der. I alle verksteder blir naturråvarene foredlet og men-
neskeliggjort til kulturgjenstander.  

Dyra på gården inngår i dette samspillet. Husdyrene er 
forbundet med oss mennesker. Grisene ordner opp på 
jordene om våren, sauene holder krattet nede og pleier 
kulturlandskapet. Samspillet er avgjørende for hele det 
kulturelle livet.

Vi mennesker kan uttrykke oss gjennom våre kunstne-
riske aktiviteter. Ved øvelse og gjentagelse kan vi oppnå 
ferdigheter som gir oss mulighet til å formidle noe av 
vårt indre. Når vi øver sammen i musikk, dans, maling, 
modellering osv. kan vi bli skapende.  

Vi har fått med oss et legeme da vi kom til jorden og 
ble født. Som vi har arvet av våre foreldre. Det er vår 
legemlige natur. Det følger oss helt fra begynnelsen av. 
Jeg må forholde meg til dette legemet. Jeg kan øve meg 
til ulike ferdigheter gjennom legemet. Jeg kan lære noe 
nytt hele livet. Å ta vare på dette legemet, er mitt ansvar, 
å passe på kroppen. Det er også kultur. 

I dette legemet er det rytmer som understøtter naturen. 
Når vi tilbereder maten, foregår en matforedling hvor vi 
på best mulig måte søker å bevare livskreftene i maten. 
Måltidene inngår også i dagens rytmer. Det samme 
gjelder søvn og de ulike gjøremålene. 

Følelser og drifter er også en del av vår natur. Mitt 
temperament er ikke alltid hjelpsomt. Det ligger en stor 
oppgave i å lære «å styre seg», spesielt i samarbeid med 
andre mennesker. Avtaler kommer inn i livene våre. Vi 
sitter sammen og samtaler om hvordan vi vil ha det. 
Hva liker jeg. Det er ikke lenger kun den husansvarlige 

Kirsti Hills-Johnes, mangeårig 
medarbeider på Vidaråsen

Kultur er noe veldig stort. Jeg velger her å begynne 
med natur. «Ut på tur – aldri sur», heter det. Naturen, 
skaperverket, det opprinnelige – som er en gave til oss 
mennesker. Der vi blir født inn i verden. Vi som nå bor 
her i Norge har en stor kjærlighet til naturen. Mange av 
oss elsker å gå på tur. Vi sier vi får «påfyll» fra naturen. 
Det uttrykker seg veldig sterkt i Norge. Som en mektig 
form i de store årstidsskiftene. Noen venter på våren. 
Andre liker vinteren. Eldre kan finner seg til rette i 
høstens farger. Årstidene kommer og går – helt uten at 
jeg gjør noe. Dette har også noe å gjøre med fødsel og 
det opprinnelige.

Hva er kultur egentlig? Hva er opprinnelsen til dette 
begrepet? Kultus har vært en del av menneskenes liv til 
alle tider. Mennesket tar noe verdifullt, grøde, dyr, til 
tider til og med mennesker, som det ofrer til gudene i 
en kultisk handling, for å få gudenes gunst i et liv hvor 
mennesket følte seg liten og prisgitt naturens mektig 
krefter. Vi kan kanskje se ur-gesten i kultus som det 
å heve noe opp, å gi noe verdifullt tilbake til høyere 
makter. 

Kultur kommer til uttrykk på mange plan, for eksempel 
i kulturlandskap. På Vidaråsen bor en vis bonde som 
sammen med mange spesielle hjelpere (ofte språkløse, 
ofte med overskudd på energi og store krefter) pleier 
skog og marker. De betrakter landskapet, hugger trær, 
fjerner kratt, slipper lyset til der det trengs, osv. Når 
jeg går i dette landskapet, føler jeg en inderlig glede og 
takknemlighet til dem som har satt sine spor og skapt 
dette kulturlandskapet. Dyrene har også hjulpet til, der 
de beiter hele sommerhalvåret. Trivselsfaktoren i dette 
er svært høy!  

Så går jeg videre til gartneriet. Se for dere dette område 
en sensommerdag: Lange rader med mørk lilla kål, så én 
rad med grønnkål, så én rad med oransje ringblomster 
osv. Og hele vegger med erteblomster som dufter så vid-
underlig! Blomster, bærbusker, frukttrær. Alt er dyrket 
frem for å pleie jorden og gi råvarer til næringsrik kost. 
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Å leke er å lære!

Johan Ahlbom, Steinerskolen på Skjold  

Noen har sagt at «å leke er å lære». Det er en sannhet uten modifikasjoner. Lek må ikke 
«nedgraderes» til hygge, tidsfordriv eller underholdning. Det er heller ikke noe man skal 
slutte med når man blir voksen. Leken skaper våre sanser og fremmer vår oppmerksom-
het.

Vi voksne holder gjerne på med Sudoku, kryssord og andre intelligente sysler som 
samtidig holder hodet vårt i gang. Det er bra og morsomt, men noe ensidig. Vi trener 
muskler og styrker vår kondisjon, men vi glemmer ofte å øve kroppskontroll, tilstede-
værelse og årvåkenhet. Når vi leker, forsøker vi å gjøre noe med det.

I steinerpedagogikken får vi vite at «barnet» er vår læreplan, at vi først må lære å «lese» 
barnet. Å øve intuitiv lek vil være en god begynnelse. Gjennom den får vi innblikk i 
hvordan det er å være et lærende, lekende barn. Vi øver og skjerper vår oppmerksomhet. 
Uten en slik innsikt, kan vi ikke på alvor kalle oss lærere.

som bestemmer. Alle har 
rett til å ytre sine ønsker 
og behov. Ut fra dette 
lager vi avtaler i avtale-
boka. Vi sier at i «vårt 
hus» har vi blitt enige 
om dette. Slik vil vi ha 
det! Dette foregår også i 
verkstedene. Avtalene er 
et veldig viktig verktøy i 
samarbeids-kulturen.    

Hva gjør noe til kultur, til 
noe som kan glede andre? 
Vi tar tak i et materiale, 
om det er jord, skog, 
råvarer fra naturen, min 
egen natur, og foredler det 
alene eller sammen med 
andre. Vi må ha motstand, 

for at dette skal bli til. Det trengs lang øving og mange 
forsøk for å skape det slik vi vil. Men hvilken fryd er 
det ikke, når man til slutt lykkes. Når man står midt i 
koret og opplever seg som en del av korverket – blir en 
del av det hele. 

Det norske språket har mange refleksive uttrykk som 
kan fortelle oss noe. For eksempel utsagnet: «Jeg går og 
legger meg». Spørsmålet blir da hvem er jeg og hvem er 
meg? Vi kan si at «jeg» er subjekt og «meg» er objekt. 
Men hva betyr det egentlig? Er «meg» min gitte natur? 
Det som er gitt meg av muligheter? Er «jeg» den som 
setter noe i verk, den som vil noe med «meg»? Tilsva-
rende som jeg sier: «Nå må du stå opp!» til meg selv. 
Slik kan jeget være en som tar tak i naturen (meg) og 
foredler den. 

Mennesket i vår tid – det står der og har mulighet til å 
sette et preg på seg selv og sine omgivelser gjennom 
kultivering. Til det trengs vilje til å skape kultur. Den 
fremstår ikke av selv.

Til slutt vil jeg dele definisjonen av ordet kultur fra Gyl-
dendals fremmedordbok med dere. Jeg ble veldig be-
geistret da jeg slo opp og fant dette: Kultur er dyrking, 
foredling, avling, avl; dannelse, et standpunkt av åndelig 
eller materiell utvikling; forfinelse, høyere utviklings-
trinn; sammenfattende betegnelse på de materielle eller 
åndelige foreteelser som danner forutsetningen for eller 
utgjør kjennemerket på et individs, et lands eller men-
neskehetens utvikling.  

Kirsti Hills-Johnes.
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To og to kastet to stokker til hverandre, mens en gikk rolig gjennom «stokkregnet» uten å bli truffet. Foto Sissel Jenseth.
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Gå-tale-tenke eller Homo ludens

Tekst: Joseph Wagenheim, Ljabruskolen

Foto og tekst er hentet fra en workshop på fagdage-
ne. En workshop som like gjerne kunne kalles «lek 
så blir du hel». 

Homo ludens – det lekende mennesket – er et begrep 
som mange filosofer i antikken har brukt på for-
skjellig vis i sine teorier. Friedrich Schiller skrev i 
1795 at «mennesket leker bare når det i ordets fulle 
forstand er menneske, og det er bare menneske når 
det leker». Albert Einstein sa: «Lek er den mest av-
anserte form for forskning». Og vår egen Arne Næss 
skrev «I leken risikerer vi å komme på verdifulle nye 
tanker!»
 
I fem år har jeg som lærer på Ljabruskolen gjort 
gode erfaringer i undervisningen ved å bruke ele-
menter fra lek, dans, gymnastikk, turn og sirkus for 
å fremme elevenes fin- og grovmotorikk. Hver elev 
blir kjent med sine fysiske forutsetninger, de øver 
balanse og koordinasjon, smidighet og styrke, kraft 
og spenst, fart og utholdenhet, presisjon og selvkon-
troll. 

Øvelsene er individuelt tilpasset, og den enkeltes 
mestringsglede smitter over på hele gruppen. De 
fleste rytmiske bevegelser krever at sansene koordi-
neres, øye-hånd-fot-kropp. Særlig diagonale øvelser 
er krevende, men derfor spesielt nyttige. Samtidig 
blir følelsene utfordret, fra redsel til mot, fra tanke 
til viljesutfoldelse, og som til slutt kan oppleves slik: 
«Jeg vil!» «Jeg tør!» «Jeg får det til!» Da formelig 
lyser det mestring i elevens øyne. I tillegg har jeg 
sett hvilken entusiasme som lyser i øyne på en an-
nen elev, som sitter i rullestol og bare kan se på de 
andres utfoldelse, når alle hans vesensledd er med på 
de rytmiske bevegelsene som skjer!

Utstyret som trengs er matter, balansebenk/bom, 
diverse små og store baller, stokker, ballonger osv. 
Vi sjonglerer med duk, poser, baller, ringer, kjegler, 

De ulike øvelsene som benyttes på Ljabruskolen ble 
utprøvd av deltakerne i workshopen på fagdagene.
Foto: Sissel Jenseth
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tallerkener og sigaresker. Vi kaster og bowler, vi leker 
med tau og fallskjerm. Vi øver ferdigheter med kopper, 
flowerstikk og dobbelpedalo.

Min grunntanke er at et lite barn lærer seg å gå før det 
lærer å snakke. Har vi det personlig litt tungt, går vi 
gjerne en tur i naturen for å klarne tankene og vite hva 
vi skal si eller gjøre med problemet. Å gå seg en tur, er 
re-kreasjon på fransk, Er-Holung på tysk. 

På Ljabruskolen er vi så heldige å ha fire ulike trap-
peavsatser med 10, 10, 9, og 9 trinn. Der ser jeg daglig 
hvilken nytte elevene har av dette, at de øver høyre-ven-
stre-koordinasjon, både opp og ned trappene (som også 
gir gratis trim for lærerne). Vi sier samtidig «høyre-ven-
stre- sammen». Kroppens motorikk, sansene og språket 
skal koordineres, for et mesterverk å få til, og for en 
seier når det endelig klaffer for noen elever! Utvikling-
en er jo som kjent ikke lineær, men går i små og store 
hopp. Men plutselig kan det løsne for eleven som en dag 
mestrer trappegåingen uten å holde seg i gelenderet. 

Jeg vil ta med noen vakre ord om dansen, som en inspi-
rasjon for å benytte gym, turn, eurytmi og sirkus som 
terapier. Den hellige Augustin von Hippo (354-430 e 
Kr), skrev: «Jeg elsker dansen. O menneske, lær deg å 
danse, for ellers vet englene i himmelen ikke hva de skal 
gjøre med deg!»

Leken er med andre ord den ideelle læringsarenaen. 
Alle våre sanser blir aktivert, øre-øye-hudfølelse og 
lemmene. Vi er til stede i tid og rom mens fin- og 
grovmotorikken øves. Fysisk oppøver vi koordinasjon, 
hurtighet, styrke, utholdenhet, energi i repetisjonene, 
balanse, bevegelighet, alt i en naturlig sammenheng. 

Sjelelig kjenner vi på hele følelsesregisteret: Det er 
felleskap, samhold, vennskap, lagånd, samarbeid, 
innlevelse, trygghet, aksept, humor og godt humør, – 
en ideell innstilling for læringsprosesser. Den enkelte 
blir utfordret til å herme, følge med, ta initiativ, vise 
mot, vilje, stahet, tilbakeholdenhet, alt etter som, i full 
respekt for hverandres begrensninger. Sist men ikke 
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Tekst: Simone Wantz, eurytmist og 
Cantienica-lærer

Helseeurytmi – også kalt terapeutisk eurytmi, er en be-
vegelsesterapi som kom som en vårbølge i 1921. Den 
ble utviklet av Rudolf Steiner i samarbeid med leger og 
eurytmister. 

Det øvende element 
Det finnes passive og aktive terapier. Helseeurytmi er 
en aktiv terapi. Man må gjøre det. Det inngår et øvende 
moment. Skal det ha en virkning, må man øve det. Vi 
tar fatt i viljen i en aktiv terapi og spesielt hvis det er 
en bevegelsesterapi. I eurytmi og eurytmiterapi må hele 
mennesket bevege seg. Gjennom bevegelse komme vi 
til oss selv, våkner opp. Det skjer en bevisstgjøring.

Formende krefter 
Eurytmi og helseeurytmi har med livet å gjøre. Vi beve-
ger, berører og blir berørt av livet.  Og livet viser seg i 
rytmer, i livets former. Her blir formende krefter vekket 

Helseeurytmi 
– det er viljen som teller …

og støttet. Når vi gjør eurytmi, beveger vi oss med disse 
kreftenes lovmessigheter. 

Det er livskrefter som former og rytmiserer, krefter som 
vi finner i oss, i barnets utvikling, i naturen, i planet-
enes bevegelser. Disse formende kreftene finnes også i 
språkets lyder. I eurytmien og helseeurytmien beveger 
vi språket eller musikken. Rundt 22 forskjellige «arter» 
(alle bokstaver) kan vi bruke i variasjon, bare én, eller 
flere sammen, og de vil virke formende, oppløsende, 
styrkende … inn i hele mennesket. Det er medisin. Og 
det kan ha en stor virkning der noe er i ubalanse, der det 
er en sykdom eller en ensidighet som tar overhånd.

Å knytte en skolisse
Rudolf Steiner fortalte at et barn på en helsepedago-
gisk skole, som etter mange år med store anstrengelser, 
endelig lærte å knytte skolissene selv, har kanskje lært 
og gjort mer enn noen av de som gjør store gjerninger i 
verden. Kanskje ser man ikke alle virkninger her og nå, 
kanskje viser de seg først mye senere?   
  

minst; mestringsfølelse gir selvtillit. Og jublende glede, 
entusiasme!

Til slutt, på et mer tankemessig plan lærer elevene seg å 
se, analysere, lytte og forholde seg til et sett med regler, 
vurdere, avstemme taktikker, fantasi, improvisere osv. 
Da er de kommet inn i «flyten», tiden oppheves i akti-
viteten. I den lekefulle kreative improvisasjonen får de 
kjenne på det å være menneske, litt slik Friedrich Schil-
ler kan ha ment i sitatet øverst. Jeg tar det på tysk her: 

Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung 
des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt.
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Helseeurytmi trenger tålmodighet, viljen til å øve, motet 
til å bli stille og til å lytte på en etterklang, lytte på livets 
bevegelser – og la den virke.

Urolig og overaktiv 
En 8 år gammel gutt på SEKEM-skolen i Egypt fikk 
helseeurytmi fordi han plutselig i 2. klasse ble veldig 
urolig og overaktiv. Han fikk helseeurytmi 3-4 ganger 
i uken i bare 10 minutter. Her gjorde han de samme to 
øvelsene, én øvelse som styrker formkraften, og én ryt-
misk øvelse som griper inn i åndedrettet og dermed hele 
det rytmiske systemet. Dette hadde en stor innvirkning, 
noe både læreren og foreldrene opplevde. Etter en fem 
uker periode med helseeurytmi ble gutten mye roligere 
og klarte å følge med på skolen. 

En ung kvinne som hadde store fysiske og psykiske 
utfordringer, fortalte hvor glad det gjør henne å gjøre 
helseeurytmi, hvor lett og bevegelig hun føler seg et-
terpå.

Å komme til seg selv, våkne opp
En mann som har hatt epilepsi siden fødselen, med 
absencer og også psykiske og fysiske utfordringer, ble 
glad da jeg spurte ham om vi to kunne gjøre en master 
sammen. Og det gjorde vi. Under prosessen gjennom-
førte vi flere perioder med helseeurytmi i samarbeid 
med en antroposofisk 
lege. Det oppstod både 
«stjernestunder» med store 
virkninger, men også gan-
ger der ingenting skjedde. 
Allikevel var det til stor 
hjelp for denne man-
nen, og han opplevde det 
spesielt verdifullt at han 
selv kunne gjøre noe for å 
bedre sin helsetilstand! 

I mange tilfelle av epilepsi 
handler det seg om en 
oppvåkningsepilepsi. Man 
kan stille spørsmålet om 
kanskje alle anfall og ab-
sencer har å gjøre med en 
oppvåkningsprosess, ikke 
bare fra søvn til våkenhet, 
men også fra en bevisst-

Fagdager 2018: 
Simone leder forsamling-
en i styrkende og tøyende 
Cantienica-øvelser.

hetstilstand til den andre. Derfra dukker det flere spørs-
mål opp som fører til et allment menneskelig problem: å 
våkne opp inn i dette jordtilvære. Her kan helseeurytmi 
være til stor hjelp med å sammenføye de høyere og de 
lavere vesensleddene, altså jeget og sjelen med livslege-
met og kroppen og dermed også med verden rundt oss. 

Relasjonene mellom oss 
Her i Norge har vi begrepet: helbrede, å bli hel. Helse-
eurytmi er et middel til å støtte oppvåkningsprosessen 
(inkarnasjonsprosessen), til å våkne opp inn i nuet. 
«Den som beveger seg finner til seg selv.» Som regel 
kommer mennesket svært gjerne til helseeurytmi. 

I våre dager trenger vi nesten alle et terapeutisk tilbud 
til tider. Det er nødvendig å gjøre noe godt for kropp og 
sjel, og å styrke den i form av bevegelse. Å gi næring 
til jeget, til den spirituelle kraften i mennesker. Det vil 
være bra for alle å av og til ha et terapeutisk tilbud, at 
det finnes et moment der noen henvender seg til deg og 
dine behov. Det vet vi alle fra vårt arbeide og også fra 
våre personlige liv. 

Relasjonen mellom terapeut og den som kommer til 
terapi er viktig. Det kan være veldig fint å ha en terapeut 
og oppleve disse momenter fra en til en der et varmt 
hjerterom pleies – mellom oss.
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Tekst: Birka Schmidt-Bäumler, 
sykepleier, Granly Stiftelse

I 1935 åpnet Franziska og Werner Junge et massasje- og 
badeterapeutikum i Berlin. Etter to år ble de oppsøkt av 
en mann og kona hans som søkte hjelp. Kona hadde like 
etter fødselen av deres fjerde barn blitt infisert med 
aktinobakterier (tidligere kalt strålesopp) fordi hun 
hadde tygd på et grasstrå. Infeksjonen ga henne høy 
feber og mye pussdannelse i munnen. Da hun kom på 
sykehuset, trakk de alle tennene hennes i håp om å bli 
kvitt soppen, men det motsatte skjedde. Soppen hadde 
nå også tilgang til kjeven. Da legen foreslo å meisle ut 
hele kjeven hennes, avviste pasienten og mannen hennes 
dette. Hun uttalte spontant: «Nei, da vil jeg heller dø!» 
Dermed ble kvinnen sendt hjem.

Det medisinske kurset 
I 1937 hadde det medisinske kurset til Rudolf Steiners 
nettopp blitt utgitt i bokform, og Werner Junge hadde 
fått tak i denne. Nå gikk han til bokhylla, fant boken, og 
den åpnet seg da han skulle legge den på bordet. På de 
aktuelle sidene fortalte Steiner om årsaken til diabetes, 
som skulle være en svekkelse av jeget. Steiner anbe-
falte å behandle dette med finfordelt olje i vann. Han 
mente at kreftene som danner oljen i naturen, også er de 
kreftene som hjelper jeget til å gjennomtrenge sin egen 
organisme. 

Ble frisk
Werner Junge visste at den aktuelle kvinnen ikke hadde 
diabetes, men han mente at hun definitivt trengte en 
styrkning av jeget. I samarbeid med en glassblåser 
utviklet han et apparat som sender vannet i en virvel og 
tar med seg oljen som legger seg rundt hver vanndråpe 
og dermed blir oljen fordelt i hele badekaret. Kvinnen 
la seg i badevannet og allerede i de første minuttene 
opplevde hun at det skjedde noe. Virkningen av badet 
gjorde at hun fattet nytt mot til å leve. Hennes feber 
sank allerede etter det første badet. Hun tok badet tre 
ganger i uka, og etter seks uker var hun frisk. I dag kal-

Dispersjonsoljebad – 
et oljebad som styrker jeget

les oljebadet for «Jungebad» (www.jungebad.de) som 
er en beskyttet tittel, og dispenserapparatet er patentert i 
Tyskland.

Virkning
Dispersjonsoljebadets formål er å styrke kroppens im-
munforsvar. Olje og vann avviser hverandre i utgangs-
punkt. Det spesielt utviklede glassapparatet klarer å 
fordele oljen så fint i vannet at det skapes en stabil for-
bindelse mellom olje og vann uten bruk av emulgator, 
som ville ha ødelagt den eteriske oljen. Finfordelingen 
av oljen gjør at oljen gjennomtrenger hudbarrieren og 
blir tatt opp av blodkapillarene direkte (det brukes ca. 
5 ml olje i et fylt badekar, der oljens overflate økes 2500 
ganger). Blodet og dermed oljen er i direkte kontakt 
med immunforsvaret og påvirker kroppens evne til 
varmeregulering. Institutt for medisinsk balneologi og 
klimatologi ved Universitetet i München har konstatert 
at kroppen tar opp 50% mer olje ved dispersjonsoljebad 
enn ved badetilsetninger med emulgator.

Kroniske sykdommer 
Ved nesten alle kroniske- og betennelsessykdommer 
foreligger det en forstyrrelse av varmereguleringen. Det 
viser seg på den måten at kroppen ikke lenger klarer å 
oppnå ideal-temperaturen på 37 grader celsius, og med 
dette svekkes immunforsvarets funksjon. Kroppstem-
peratur og immunforsvar henger nøye sammen, slik vi 
opplever ved feber. En sunn immunreaksjon viser seg 
i en kort, helbredende feber. Mennesker med kroniske 
sykdommer er mer utsatt for å fryse og har gjerne ikke 
hatt feber på mange år. Oljebadet blir en måte å regulere 
kroppstemperaturen og dermed kan badet hjelpe im-
munforsvaret til å fungere bedre. 

Eterisk olje
Oljene som benyttes er eteriske oljer blandet med en 
nøytral olje (olivenolje eller mandelolje). En eterisk olje 
er ifølge Thomas von Rottenburg det fysiske uttrykket 
til elementarvesenet i oljen. Den virksomme del av oljen 
er i den elementariske delen. Gjennom å bade i oljen 
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kommer mennesket 
i en helsebringende 
tilstand. En må få et 
forhold til oljedannel-
sesprosessen, da kan 
helbredelse skje. 
Kreftene som setter i 
gang oljedannelses-
prosessen i naturen, 
er de samme kref-
tene som jeg-kreftene 
bruker for å gripe inn i 
vår organisme. Blodet 
bærer jeget. Kreftene 
som er bundet i oljen 
frigjøres i blodet og 
virker inn på kroppen. 
Dermed kan oljen 
hjelpe oss å få tilgang 
til jeg-kreftene igjen.

Sykdomsbilde  
Ved å velge ut oljer kan en jobbe målrettet mot syk-
domsbilder. Utvelgelsen av oljer kan skje gjennom 
«jungebadets» indikasjonsliste. I en annen metode ut- 
viklet av Thomas von Rottenburg, gjør en gruppe 
mennesker betraktninger av den eteriske oljens vesen 
gjennom luktesansen, og de knytter dette til pasientens 
sykdomsbilde og de spørsmål som pasienten lever med.

Oljebadet kan brukes ved alle spørsmål knyttet til vår 
fysiske og psykiske helse. Spesielt virksom har olje-
badet vist seg å være ved atopisk eksem og revmatiske 
sykdommer, ved kroniske betennelser, autoimmune 
sykdommer, allergier, stress og nedstemthet. Det brukes 
også for å øke livskvalitet i ulike livsfaser og som følge-
behandling ved siden av cellegift og strålebehandling.

Gjennomføring av oljebad
Et oljebad gjennomføres ved en relativt lav temperatur 
som er tilpasset pasientens aktuelle kroppstemperatur. 

Ved å måle kroppstemperaturen før og etter badet, kan 
man over tid se virkningen av oljebadet. Pasienten lig-
ger stille i badekaret i opptil 20 minutter. Noen ganger 
kan man forsterke virkningen ved å børste pasientens 
kropp eller skape vannbevegelser rundt pasientens 
kropp. Etter badet hviler pasienten en times tid innhyl-
let i et stort håndkle, uten å tørke seg. Oljebadet kan 
gjennomføres daglig eller ukentlig alt etter behov og 
muligheter.

Litteraturliste
Portraits in oils, Philippe Mailhebiau
www.thomas-von-rottenburg.de 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst, Der Mer-
kurstab nr 5, September/Oktober 1990
My journey with southernwood – oil dispersion baths as 
therapy, Elisabeth Simons (Lilipoh – Health Magazine 
summer 2006).
WEALA MED, Herbst 1998

Birka forklarer hvordan 
glasskolben fordeler 
oljen i vannet under 
Sosialterapeutisk 
forbunds fagdager. 
Foto: Sissel Jenseth.
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Tekst: Birka Schmidt-Bäumler og Ingrid Braune

Ingrid og Birka dro i begynnelsen av oktober til 
Goetheanum i Dornach i Sveits for å delta på konfe-
ransen for helsepedagogikk og sosialterapi – som nå 
har skiftet navn og heter Anthroposophic Council for 
Inclusive Socil Development (Det antroposofiske rådet 
for inkluderende sosial utvikling). Dette rådet samler 
representanter fra i alt 46 land for å diskutere og utvikle 
aktuelle tema innenfor antroposofisk helsepedagogikk 
og sosialterapi. I løpet av disse dagene skjer spennende 
menneskemøter og utveksling av tanker og nye ideer, 
som vi bringer med oss tilbake.

Ny internettside og fagbibliotek
Det ble også lansert en ny internettplattform for fagom-
rådet (www.inclusivesocial.org) som ligger under den 
medisinske seksjonen, og tilsvarende navn på facebook: 
inclusivesocial, og på instagram: @inclusivesocial. 

Det omfattende og internasjonale fagbiblioteket blir nå 
innlemmet i Goetheanums bibliotek, noe som vil gi re-
gulære åpningstider og bidra til elektronisk fortegnelse 

Årlig konferanse i Dornach 
– inkluderende sosial utvikling

over innholdet. Tidsskriftet Seelenpflege skal etterhvert 
bli tospråklig; og komme både på tysk og engelsk.

Ledelse og samarbeid internt
Det er særlig to tema som står på agendaen i nærmest 
alle land: 1) Hvordan rekrutterer vi gode ledere som har 
kompetanse til å samarbeide med myndighetene på den 
ene siden, og som kjenner til antroposofien og hvordan 
vi jobber fra innsiden? 2) Hvordan øke forståelse og 
samarbeid når ledelsen ikke kjenner til det antroposo-
fiske idegrunnlaget og de som jobber ut fra en antro-
posofisk tilnærming i virksomheten?

I forhold til de to utfordringene ble følgende ideer og 
løsningsforslag nevnt: Send lovende medarbeidere på 
videreutdanning innen ledelse og forvaltning (Marjatta 
i Danmark har ledelseskurs). Inviter ledelse og styret til 
en dag på «gulvet» hvor de får være aktivt med i dagens 
arbeid. Skap bedre forståelse mellom ledelse og medar-
beidere gjennom studier og samtaler om antroposofiske 
tema og tekster innen fagfeltet. Vurder sammensetnin-
gen av styret. Lev med spørsmålet og være åpen for de 
svar man får, også de man ikke er så glad for å høre. 
Det finnes i dag et aktivt samarbeid og en digital del-
ingsplattform for opplæring av ledere. 

For mer informasjon om arbeidsgruppene, se 
www.inclusivesocial.org/zsuammenarbeit

20 teser
Den sosialterapeutiske arbeidsgruppen STAG, som 
arbeider med situasjonen til voksne utviklingshem-
medes behov, har utgitt et dokument kalt «Teser om 
antroposofisk sosialterapi». Her presenterer de 20 teser 
til informasjon, inspirasjon og støtte i arbeidet på de 
ulike stedene, samt til et diskusjonsgrunnlag. Disse er 
nå oversatt til en rekke språk, inklusive svensk, og det 
arbeides med en norsk utgave. Tesene er ikke komplette, 
og de vil bli utviklet videre. STAG mottar svært gjerne 
kritiske synspunkter, forslag og innspill til tesene. Se:
www.inclusivesocial.org/project/sozialtherapeutische-
arbeitsgruppe.

Info-hefte og online utdanning
Det sveitsiske forbundet har utarbeidet et lite hefte 

Bildet er fra Der internationalen Tagung für Heilpäda-
gogik und Sozialtherapie i Goetheaum 2018.
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International Communal Studies Association hol-
der sin konferanse på Camphill Communities nær 
Hudson, New York State, USA, 18.-21. juli 2019.

I løpet av konferanse vil man undersøke strategier 
som idealistiske fellesskap bruker for å fremme 
inkludering og myndiggjøring av personer med 
ulike evner, kulturer, raser, økonomisk bakgrunn, 
religioner, aldre, kjønn og seksualitet. Vi gleder oss 
spesielt til samarbeidet med Camphill-bevegelsen. 

Hva kan vi lære av de unike erfaringene i denne 
type samfunn? Spesielt ønsker vi å fokusere på 
konsekvensene av ulike samfunnsvalg som bidrar 
til å øke eller begrense mangfold. Hvordan har 

Mangfold og inkludering
i idealistiske fellesskap, USA 2019

som gir innføring i antroposofisk helsepedagogikk og 
sosialterapi. Dette heftet ønsker man skal oversettes til 
så mange språk som mulig. Arbeidet koordineres av Jan 
Goeschel i rådet. Finnes det noen i Norge som er villig 
til å oversette det til norsk? Ta kontakt med Geir Legreid 
Geir@helgeseter.no.

Unge medarbeidere etterspør også muligheten for 
online-utdanning. Det jobbes med å utvikle en modell 
hvor ferdig utdannede helsepedagoger og sosialterapeu-
ter arbeider på de ulike stedene (lik den tyske modellen 
for håndverkeryrker). Det er planer om å sende et spør-
reskjema til unge medarbeidere i verden for å finne ut 
hva de trenger for å ville jobbe på et antroposofisk sted.

Andre aktiviteter som foregår
Den sveitsiske paraplyorganisasjonen for helsepeda-
gogikk og sosialterapi har grunnlagt en faginstans som 
ser på hvordan hindre vold og seksuelt misbruk av 
utviklingshemmede. De har blitt anerkjent i Sveits og 
brukes nå over hele landet, ikke bare av antroposofiske 
institusjoner.

World Goetheanum Association er dannet etter et ønske 
om å skape en åpen møteplass og nettverk for antropo-
sofiske organisasjoner, selvstendige næringsdrivende 
og bedrifter på tvers av fagfelt innen medisin, landbruk, 

pedagogikk, bankvesen, handel og kunst m.fl. Se 
www.worldgoetheanum.org.

Die Freunde der Erziehungskunst er en forening som 
støtter antroposofiske skoler, barnehager, helsepedgo-
giske og sosialterapeutiske steder over hele verden. De 
sender ut frivillige medarbeider og samler inn penger og 
står bak tiltaket «Nødpedagogikk». 

Det pågår forskningsstudier i Nederland og Tyskland 
(i startfasen) og en studie i Botswana som skal belyse 
antroposofiske arbeidsmetoder og livskvalitet. 

Klassemedlemmer
Bart Vanmechelen ønsker kontakt med klassemedlem-
mer som jobber eller har jobbet innen helsepedagogikk 
og sosialterapi. 
Skriv til: b.vanmechelen@inclusivesocial.org   

Ny norsk representant
Ingrid Braune gir seg nå som representant for Sosial-
terapeutisk Forbund, og vi leter etter et nytt menneske 
som ønsker å utvide horisonten og bringe inspirasjon 
tilbake til Norge sammen med Birka Schmidt-Bäumler. 
Finnes det noen som arbeider i de antroposofiske virk-
somhetene som har mulighet til å påta seg dette arbeidet 
over tid?

samfunn lyktes eller mislyktes i sitt arbeid for å 
styrke inkluderingen? Under hvilke omstendighe-
ter er det hensiktsmessig eller nødvendig for en 
idealistisk virksomhet å begrense visse former for 
mangfold? Hva er forholdet mellom tilstedeværel-
sen av tidligere ekskluderte personer i et felles-
skap, og fullstendig inkludering og myndiggjøing 
av disse personene? Hva kan man lære av dette?

Konferansen vil blant annet presentere vitenskape-
lige undersøkelser om disse spørsmålene og det vil 
være workshops og kulturelle arrangementer.

Les mer på nettsiden:
www.communa.org.il/icsa/index.php 
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Tekst: Skrivegruppa på Vallersund. 

Hønsehuset  
Jeg har jobbet i hønsehus
Der gjorde jeg det rent og fint for hønsene
Jeg gav dem mat og vann
Vi støvsugde inne i hønsehuset også
Jeg var sammen med Oscar og Marius
Jeg liker å jobbe på gården.

Maria

Å lære å jobbe

Jeg work Oscar
Høne – vann – mat – hus
Tree
Marius-egg
Skyllevann

Oscar

Tema er å lære å jobbe
Man kan lære å høste grønnsaker og frukt. 
Lære å tømme komposten.
Gartneriet er et fint verksted å være i, 
Lære å jobbe ute med allslags værforhold.
Mitt aller første verksted er å jobbe i bakeriet.
Det er fantastisk. Der kan man lære nesten alt. 
Å være selvhjulpen eller alene eller med en til, 
da svever engler rundt oss i våre sårbare hjerter. 
Kjærlighet, tro og håp og å spille Beethoven med 
mye glede.

Helena

Å lære å jobbe
Jeg begynte å jobbe på veveriet på Rotvoll. Jeg tok 
min utdannelse der. Jeg lærte av Bente å tre inn 
øyet på veven. Jeg hadde en bok hvor jeg skrev 
veving opp. 
Jeg likte å jobbe på veveriet. Jeg ble inspirert av 
en regnbuefarget renning som Solbjørg vever. Det 
er ikke så lett å tre inn i øyet på veven. Jeg skal 
komme tilbake å veve regnbuefarger sammen med 
dem på veveriet. Da skal jeg veve luer med regn-
buefarger sammen med Regina, Solbjørg, Mari, 
Vera og Anne og Malin. 

Yngvild

Oscar, Maria og Helena deltar på kurset på bakeriet på 
Vallersund Gård. Foto: Dag Balavoine.
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Å lære å arbeide
En begynner å lære fra en er liten, og selv om en er blitt 
voksen kan en fremdeles ha mye å lære. En gammel per-
son kan også oppdage nye ting i livet. En kan jobbe selv 
om en er pensjonert. Jeg begynte vel kanskje å lære om 
arbeid da jeg gikk på barneskolen. I heimkunnskapen 
skulle vi ha heim-dag. Da skulle jeg lage middag, rydde 
rommet, gjøre rent i huset osv. Noe ei vanlig husmor el-
ler familiemor gjør. Læreren kom på besøk for å sjekke 
at jeg arbeidet, og jeg fikk skryt, så bra jobb gjorde jeg. 

Så det var min første prøvesmak på arbeidsliv. Det er 
vel rettere sagt mer et hverdagsliv. Men noen har det 
som jobb, hvis en er renholdsarbeider eller kokk. Hvis 
jeg gjorde oppvasken etter middag en tirsdag fikk jeg 
lese Donald Duck etterpå. Det var en form for motiva-
sjon og belønning for å arbeide. En arbeider jo for å 
leve. Så da bør en ha en jobb en trives med. Jeg har 
prøvd meg mye i arbeidslivet. Men den jobben jeg har 
nå, har jeg kanskje trivdes best med, selv om den har 
hatt noen utfordringer. Jeg jobber i vevstua. At jeg får 
bruke mine kreative talenter på jobb er jeg takknemlig 
for. Har jo lært mye i årene som har gått, siden den gang 
at jeg lagde middag i mitt barndomshjem. 

Min første jobb som jeg fikk betalt for var en malejobb. 
Jeg skulle male en eldrebolig i nærheten av der jeg 
bodde med min nærmeste familie. Jeg tok på meg noen 
gamle slitte klær, og var klar for å ta noen arbeidsøk-
ter. Det var en stund siden huset var malt og da var det 
ganske tørt. Jeg fikk på meg høretelefoner så jeg hørte 
på radio mens jeg malte. Året etterpå malte jeg et hus 
til. Da hjalp broren min meg der en måtte stå i stige. 
Jeg fikk noen tusenlapper for de jobbene, og jeg tror 
jeg kjøpte noe fint for det senere. Kanskje noe jeg lenge 
hadde ønsket meg.

Da kan en virkelig glede seg over det, når man har 
arbeidet for å få pengene. 

Mari

Helena og Oscar er med og samler urter. 
Foto: Klára Jelínková.

Mari og Yngvild bidrar under økotrykk-kurset på 
veveriet på Vallersund. Foto: Dag Balavoine.
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Tekst: Anna Gran. Foto: Erik Olsson.

Handverk og handlag er den tause kunnskapen som till 
glede og nytta har ført menneskeheita vidare gjennom 
årtusena, som har forvandla natur til kultur.
For att ikkje dessa kunnskapane skal gå tapt i dagens 
samfunn snakkar ein om tre verdiar:
Handverket skal bevarast, nyttast og utviklast. Til det 
sistnemnde kjem også at kunnskapane skal spreiast. 

Den immaterielle kulturarven 
Tradisjonell handverkskunnskap er eit av dei fem om-
råda som omfattast av UNESCOs konvensjon om vern 
av den immaterielle kulturarven. Med den immaterielle 
kulturarven meinast den kunnskapstradisjonen som vert 
overført mellom generasjonar. Les om konvensjonen 
her: http://www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-
om-det-immateriella-kulturarvet 

Skreddarsydde arbeidsmoment
Alt for meir enn 80 år sidan hadde dei helsepedagogiske 
og sosialterapeutiske verksemdene handverk og sløyd ei 

Tuna snikkeri i Järna: 
– Tradisjonelt handverk skapar meining

sentral rolle i arbeidet med å gje ei meiningsfull og dan-
nande sysselsetting til menneske med funksjonsforskjel-
lar. Innafor LSS (den svenske loven om sosial stønad) 
finnest det arbeidsmetodar for å fremma individet og 
fellesskapen, handverk som del av dette er i dag ikkje 
alltid sjølvklart og enkelt. Et riktig fint eksempel på 
korleis tre som materiale skapar arbeidsmuligheiter for 
seks arbeidstakarar er Tuna snikkeri i Järna.

Arbeidsleiar Jonas Hallqvist har gått som lærling og 
tatt gesellbrev hos ein møbelsnikkarmeistar. Med stor 
kunnskap og oppfinningsevne skreddarsyr han kvart ar-
beidsmoment i den store, ljose maskinparken etter kvar 
arbeidstakar sine mogelegheiter og avgrensingar.

– Det kan ta eit halvår å læra opp ein ny person til å 
kunna handtera ei oppgåve trygt og sjølvstendig, men 
alle kan arbeida her, seier han.

Tuna snikkeri 
For tre og eit halvt år sidan gjekk fleire sosialterapeu-
tiske verksemder saman for å dra i gong Tuna snikkeri 
(www.tunapack.se/tuna-snickeri). Heldigvis fekk dei 
moglegheit nesten som ei gåve å ta over ein heil mas-
kinpark frå handverksakademiet som la ned lærlings-
utdanninga si.

Når eg besøker dagtilbodet Tuna snikkeri vises eg rundt, 
openhjarta og ivrig fortel hen mig om tilværet sitt, om 
stort og smått, det er vennlegheita i møtet som seier aller 
mest.

Nesten andaktsfullt 
Ein annan, meir beskjeden, visar når hen siktar inn eit 
bor i planka på markert plass, trykker på ein knapp, 
og på eit augeblikk er hòlet satt. Vennlegheitens tause 
oppførsel er også ein kunnskap som vert verna, som fyl-
ler inn der språket ikkje finner vegen, og som bind oss 
menneskje saman med alle våre ulikheiter.

Med høyrselsvern for øyrene, tilsynelatande roleg og 
nesten andaktsfullt arbeidar arbeidstakarane kvear for 
seg ved kvar sin stasjon. Rutinert og konsentrert. Dei 
bråkande maskinane med veldige krefter tenar, som 
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tamme oksar for plogen. Jonas har heile tida full kon-
troll og når eg spør om han aldrig er uroleg, svarar han 
at, nei aldrig her!

Ein-til-ein-nivå 
Kvar byggestein i produksjonen er alle like viktige for 
å til slutt danna heilskapen, det ferdige produktet. Kvart 
lite moment, som å stansa eit borehol i ei bikuberamme, 
har blitt satt i system med eit tidskrevande forarbeid 
med å stilla inn maskina, sikra og læra opp, eit arbeid 
som krev individuell oppfølging på ein-til-ein-nivå.

Jonas har lagt ned mange arbeidstimar på å plukka ned 
eit produkt i smådelar og tenka ut nye prototypar og 
maskinmodellar, å tilpassa prosessen slik at alle moment 
i kjeda kan utførast av ein arbeidstakar. Og å tolmodig 
og repeterande læra ut gjennom å visa heilt till arbeids-
takaren er mogen for å utføra handlinga på eiga hand.
Når alle parallelle delar vert samanføya i monteringshal-
len vert det ferdige resultatet synleg. Det gjev arbeids-
takarane mogelegheit til å kjenna seg igjen og forstå, 
noko som er ein viktig del i å kunna danna omgrep og 
oppleva samanheng.

– Naturlegvis skulle det gå mykje fortare å utføra heile 
greia sjølv, men det er ikkje det som er poenget her.

Stor ordre frå verksemda Merkurius 
Jonas’ standhaftige moral og handlingskraft utgjer sjølve 
bærebjelken i denne verksemda. I produksjonen akkurat 
no ligg det ei stor ordre frå den hollandske verksemda 
Merkurius som forsyner Waldorfskolene med pedago-
gisk materiell. Her vert det tilverka eit vakkert tørke-
stativ for akvarellmåleri. Eit høgverdig utført handverk 
med jamn kvalitet som held marknadsmessige prisar.

– Kvifor skulle vi ta mindre betalt for vårt handverk enn 
på marknaden elles? Eventuell forteneste nyttar vi til å 
kjøpa inn nytt material og å heila tida forbetra utrust-
ninga vår, forklarar Jonas.

Ute i kaldlageret ligger stapla plank av furu, valnøtt og 
eik, harde og mjuke lauvtrær, og ein del finare virke. 
Inne, oppover langveggen, tørkar det vidare i to måna-
der før det kan tas i bruk. Eit nyfelt tre delast til plankar 
som, om det skall lufttørkast, treng å ligge på tørk i 
fleire år før det blir dugande til å arbeide med. Rest-
produktet flis vert samla opp på baksida av verkstaden 
og henta av Telge Energi for å fyre med.

Jonas sin kompanjong 
Roger poengterer at dette arbeidet er på ordentleg, at når 

arbeidstakarane kjem heim etter jobben har dei all grunn 
til å kjenna seg stolte. Dei har ei yrkestilhøyring.

Å forme arbeidslivet på denne måten gjennom hand-
verket som handling for menneskje med funksjonsfor-
skjellar, er som å bygge ei solid bru som spenner over 
dagens timar. Ei bru som innafor bestemte grenser gjev 
rom for ein tur i fridom.

Artikkelen er hentet fra www.ytterjarnaforum.se, og den 
er oversatt av Elisabeth Husebø. Artikkelforfatter Anna 
Gran har tidligere arbeidet på Vidaråsen.
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I 2007 startet FRAMskolen på Vallersund Gård. Denne 
nyetableringen førte med seg en økt bevisstheten i 
Camphill-landsbyene om «de unge voksne» – det vil si 
de unge som kommer rett fra skolen til landsbyene. Hva 
er deres behov? Hva trenger de å lære seg for å ta skrit-
tet over i en voksentilværelse, og hvordan skaffer de seg 
et yrke og oppnår en yrkesidentitet? 

Dette temaet er ikke nytt i Norge. Solborg landsby ble 
startet som et tilbud for unge voksne med utviklings-
hemming. I 1995 ble Stiftelsen Grobunn etablert i et 
nært samarbeid med Steinerskolen på Hedemarken, for 
å kunne gi unge voksne med utviklingshemming et ut-
danningstilbud. De senere årene har Vidaråsen landsby 
etablert et ung-voksen-hus. Og siden 2014 er det gjen-
nomført et årlig ung-voksen-seminar som de siste årene 
har foregått på Grobunn. Se fra årets seminar side 10-11 
i bladet. 

Wendelborgs forskning 
Under høstens SOR-konferanse i Oslo holdt Christian 
Wendelborg, NTNU Samfunnsforskning, et innlegg 
hvor han viste hvorfor overgangen fra skole til arbeids-
liv er så vanskelig for unge voksne med utviklingshem-
ming i Norge. Motivet for hans forskning har vært å 
frembringe ny innsikt om deltakelse i, samt gjøre en 
evaluering av skolens tilrettelegging for elever med 
utviklingshemming, både før og under videregående 
opplæring, og med spesielt fokus på elevens framtidige 
arbeidsdeltakelse. 

Problemstillinger
Wendelborgs forskningsprosjekt har følgende problem-
stillinger: 1) I hvilken grad deltar unge personer med ut-

Overgang fra skole til arbeidsliv 
knyttet opp mot forskningen 

viklingshemming i ordinært og skjermet arbeidsliv? 2) I 
hvilken grad er grunnskolen og videregående opplæring 
tilrettelagt elever med utviklingshemming med særlig 
tanke på framtidig yrkesdeltakelse? 3) Er det en sam-
menheng mellom skolens tilrettelegging og elever med 
utviklingshemming sin deltakelse i yrkeslivet (i ordinært 
arbeidsliv og varig tilrettelagt arbeid)? 4) I hvilken grad 
og hvordan samarbeider skoler, NAV, fylkeskommuner 
og kommuner for å sikre elever med utviklingshemming 
med tanke på yrkesdeltakelse og voksenliv, og hvordan 
inngår kommunens arbeid med individuell plan i dette 
arbeidet. 

Utviklingshemmedes deltakelse 
Juridisk sett har alle mennesker med nedsatt funksjons-
evne rett til arbeid på lik linje med andre. I Norges 
første rapport til FN om Norges implementering av 
CRPD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet 2015:73, avsnitt 257, heter det: «Personer med 
utviklingshemming har rett på arbeid på lik linje med 
andre. De som ikke kan jobbe i det ordinære arbeidsliv, 
skal få tilbud om tilrettelagt arbeid.»

Christian Wendelborg viser til at «arbeidslinja», som i 
sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utfor-
mes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve 
på trygd eller sosialhjelp, også gjelder for utviklings-
hemmede. Men forskningen viser at andelen utviklings-
hemmede som ikke har noen dagaktivitet, har økt. I 
tillegg har arbeidsmarkedsetatens rolle blitt redusert 
og kommunale tiltak er dreid fra produksjon over mot 
aktivisering, eller «å gjøre ingenting». 

Det er en markant vekst i andelen 18-19-åringer som 
mottar uføretrygd, hvor den største gruppa av disse er 
utviklingshemmede. I tillegg er det for få varig tilrette-
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Christian Wendelborg på SOR-konferansen i Oslo 
2018 der han snakket om «Overgang mellom skole og 
arbeidsliv for elever med utviklingshemming». 
Foto: Mikkel Eknes, SOR.

lagte arbeidsplasser (VTA), og andelen av som fikk del 
i dette tilbudet var redusert fra 71 prosent i 1994 til bare 
32 prosent i 2012. Funn Wendelborg har gjort i sin un-
dersøkelse viser at 80 prosent av alle18- og 19-åringer 
mottar uføretrygd. De får ingen arbeidsevnevurdering, 
og så godt som alle over 25 år er uføretrygdet. I 2014 
hadde 997 personer et arbeidsforhold. Disse utgjør kun 
5 prosent av alle utviklingshemmede i Norge det året. 

Skolene og holdninger i samfunnet
Etter gjennomført videregående opplæring går elevene 
ut i livet uten noen formell kompetanse, men de får ofte 
med seg et deltaker- og /eller kompetansebevis som 
dokumentasjon på at de har gjennomført videregående 
opplæring. 

Overgangen til arbeidslivet avhenger av et nært samar-
beid med kommunen og NAV, samt holdninger og enga-
sjement i storsamfunnet forøvrig. Et vesentlig spørsmål 
blir da: Er skoletilbudet i det hele tatt tilrettelagt for 
elever med utviklingshemming og da særlig med tanke 
på framtidig yrkesdeltakelse? En lærer skal ha betegnet 
elevene med utviklingshemming slik: «De er «gjestene» 
som er på besøk i videregående skole før de skal tilbake 
til kommunal omsorg.» 

I bunn og grunn handler det om samfunnets holdninger 
til utviklingshemmede, sa Christian Wendelborg, som 
avsluttet innlegget sitt med å vise til den danske filoso-
fen Peter Kemp, som sier: «Slik en ser et menneske, slik 
behandler en det også – og omvendt.»

Mye av teksten er hentet fra Christian Wendelborgs 
foiler under hans foredrag på SOR-konferansen, høsten 
2018.
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I masteroppgaven; Et 
studentliv i overgan-
gen fra ung til voksen. 
Et bidrag til pedago-
gikk for unge voksne 
med utviklingshem-
ming etter obligatorisk 
skolegang, Steinerhøy-
skolen 2017, drøfter 
jeg denne tematikken 
inngående. Denne 
artikkelen presenterer 
et utdrag fra oppgaven 
hentet fra kapittelet 
«Kvalifisering, ferdig-
hetsutvikling og yrkes-
valg». Teksten er noe 
bearbeidet og navnene 
er anonymisert.

Bakgrunn
I mitt yrkesaktive 
liv har jeg arbeidet 
med unge og voksne 
som har lett og 
moderat til alvorlig 
utviklingshemming 
på Vallersund Gård, 
en Camphill-landsby 
på Fosenkysten i 
Sør-Trøndelag. Min 

erfaring er at denne overgangen – fra å være ung voksen 
til å bli en fullt og helt voksen person, gjerne med en 
yrkesidentitet – verken er definert på en dekkende måte 
eller ivaretatt på en bevisst måte av oss som arbeider i 
dette feltet i det daglige. 

I denne undersøkelsen vil jeg sette søkelyset på det 
pedagogiske fagområdet – med fokus på overgangen til 
et voksenliv i et studiefelleskap for unge voksne men-

Masteroppgave:
Studieliv fra ung til voksen

nesker med utviklingshemming. Hvordan opplever de 
denne overgangen, fra en trygg men ufri livssituasjon i 
familie og skole, til en mer fri situasjon som yrkesaktiv 
ung voksen, i et bofelleskap med jevnaldrende med utvi-
klingshemming og pedagoger? 

FN-konvensjonen 
I fortalen til FN-konvensjonen om rettighetene til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne står det at vi er enige 
om å være en nasjon; […] som erkjenner at funksjons-
hemming er et begrep i utvikling, og at funksjonshem-
ming er et resultat av interaksjon mellom mennesker 
med nedsatt funksjonsevne og holdningsbestemte 
barrierer og barrierer i omgivelsene som hindrer dem 
i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på 
lik linje med andre, […] FN (2013). Ved å ratifisere FN-
avtalen, søker Norge som nasjon å overskride de bar-
rierene som finnes i det ytre og i det indre, og å utvikle 
begrepet funksjonshemming slik at det kan bli lettere for 
alle å delta fullt ut på lik linje med andre. 

Kvalifisering og ferdighetsutvikling 
I det studiefelleskapet som jeg besøker i forbindelse 
med oppgaven, har alle en arbeidsplass å gå til der de 
får arbeidserfaring og etter hvert muligheter til å finne 
seg en retning for et framtidig yrkesvalg og kanskje få 
en yrkesidentitet. Verkstedene er egne sosiale enheter. 
Verkstedsledere og fagledere er vanligvis ikke knyttet 
til bofellesskapet og lærerkollegiet, men de treffes ved 
enkelte samarbeidsmøter. 

To av studentene har allerede funnet seg et yrke som de 
vil fordype seg i. De er begge baker-lærlinger og vil bli 
bakere. Etter 2 års grunnkurs på videregående, er lære-
tiden to år. De får ett år med en opplæringsdel for teori 
og ferdighetsopplæring, og ett år verdiskapingsdel der 
studentene arbeider og får ansvar som andre arbeidere 
i bakeriet. Det er mulig å ta fagbrevet på grunnlag av 5 
års erfaring før fagprøven. 

Det er opplæringskontoret i kommunen som holder 
kontakten med eleven og læreren i opplæringstiden, og 

Dag Balavoine hadde et inn-
legg under SOR-konferansen 
i Oslo i høst om temaet: 
«Eget hjem – utfordringer 
og muligheter».
Foto: Mikkel Eknes, SOR. 
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det er yrkesopplæringsnemnda som er fagopplæringens 
utøvende faglige organ i fylket. Bakeren som er den 
faglige lederen i bakeriet, melder studentene opp til 
fagprøven ved å legge fram dokumentasjon på at de har 
gjennomført den nødvendige teoriopplæringen etter endt 
læretid. Fylkets yrkesopplæringsnemnd administrerer og 
godkjenner prøven. Ved stryk kan verkstedet søke fylket 
om forlengelse av læretiden og eventuelt få gjennomført 
en ny prøve. Det er vanligvis opplæringsmøte på opp-
læringskontoret hver 3. måned for å følge utdannings-
prosessen. Det oppfordres fra yrkesopplæringsnemnda 
til en aktiv innsats fra studentens side for å nå målene 
for opplæringen som bakeren har ansvaret for å veilede 
studentene i. 

Behov for «å lande» først
Bakeren forteller: Når det kommer inn en 20-åring, har 
jeg sett at de må virkelig «lande» i studiefellesskapet 
først. Kanskje et eller to år før man kan begynne å lære. 
Det er viktig for studentene å ha nok tid på seg i utdan-
nelsen. Å ikke måtte bestemme studieretning så raskt, 
men få prøve seg litt fram i forskjellige yrker før de 
bestemmer seg for sin yrkesutdannelse. 

Bakeren forteller fra sine egne erfaringer, og om at 
det er mulig å utvikle bakeriet til å ta imot flere nye 
lærlinger. Og han sier videre: «Det er ikke noe problem, 
det eneste som er et problem … er at det må være en 
kontinuitet, ikke sant. Så må jeg ha en ved siden av meg 
så jeg har litt mer tid, for eksempel nå har jeg problemer 
med medarbeidere som kommer og går, så må jeg lære 
dem opp, og så må jeg på møte, og så må jeg ditt og 
datt. Så det blir vanskelig.» Kort sagt: For å være en god 
faglærer trenger bakeren mer hjelp for samtidig å drive 
bakeriet. Han trenger nok stabile medarbeidere i bake-
riet slik at han kan få tid til det pedagogiske arbeidet 
som kommer i tillegg til bakerivirksomheten. 

«Det jeg har lært, definerer meg»
Rita forklarer i kollegiesamtalen hvor viktig det er for 
studentene å få fram hvilke ferdigheter de har utviklet 
gjennom året. Dette skjer i deres årlige tilbakeblikk. Nye 

ferdigheter er noe som de har integrert i sin selvforstå-
else, og at man er et menneske med disse ferdighetene. 
«Når jeg har samtaler med alle om året som har gått, 
da ser vi tilbake på det som har skjedd, [...] da sier alle 
først det som de har lært. Ikke hva de har gjort eller 
opplevd, ... dette året var det veldig sterkt for meg. Alle 
begynner sitt tilbakeblikk med de tingene «jeg har lært» 
[...] det var alltid det som definerte meg som den jeg er, 
[...] jeg kan gjøre alle disse sakene, de er mine, de er 
blitt meg og alle sammen var veldig klar på dette. Det er 
min styrke nå, som jeg ikke har hatt tidligere.» 

Jeg tror dette sier noe om den prosessen som studentene 
gjennomgår, og som på et tidspunkt gir dem opplevelsen 
av at de er trygge nok på sine kvalifikasjoner, roller og 
selvbilde til å tre inn i den voksnes verden. 

Kan virke demotiverende
Men det som kan føre til demotivering og gi en dyptfølt 
opplevelse av mislykkethet i overgangen til voksenlivet, 
er hvis målsetningen om et offentlig godkjent kompe-
tansebevis blir uoppnåelig. Det er vesentlig at studenten 
kan få bruke den tiden som trengs for å lære seg faget. 

Begge lærlingene trengte pause fra bakeriet og utdan-
nelsen. Studentene må få prøve seg i forskjellige yrker, 
før de begynner yrkesopplæringen. Spørsmålet som står 
tilbake er om yrkesopplæringens målsetning i studie-
fellesskapet først og fremst skal føre til et offentlig 
godkjent kompetansebevis eller om målsetningen for 
yrkesopplæringen er å nå et realkompetansebevis som 
eventuelt senere kan videreføres til et fagbrev, dersom 
det er ønskelig. Det blir da opp til den enkeltes valg og 
muligheter. 

Masteroppgaven til Dag Balavoine kan lastes ned fra 
Steinerhøyskolens nettside, se under «studietilbud» / 
«Master» / «RSUC Master Theses», 
www.steinerhoyskolen.no/collection-master-theses
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HELT MED-prosjektet
Kari fikk jobb på Scandic Oslo City

– Jeg har jobbet på kjøkken før og jeg syns det er gøy. 
Det fortalte Kari Sæland i en reportasje i Dagsavisen i 
sommer. Hun er ansatt på Scandic Oslo City hotell gjen-
nom prosjektet «HELT MED» (www.heltmed.no). Det 
er stiftelsen SOR som står bak prosjektet. De arbeider 
for å sikre gode levekår for mennesker med utviklings-
hemming og andre med kognitive funksjonsnedsettelser, 
og Jarle Eknes er prosjektansvarlig.                                       

Erfaringer fra tilsvarende prosjekt i Danmark er svært 
gode. Man har lykkes med å få et betydelig antall men-
nesker inn i det ordinære arbeidsliv, og svært mange 
bedrifter ønsker å være med på ordningen. 

Stillingene lyses ut på ordinær måte, og personer som er 
uføretrygdet på grunn av en psykisk utviklingshemming 
har mulighet til å søke. Først får de tilbud om en prak-
sisperiode på fire uker, og deretter har de mulighet til å 
bli fast ansatt. De beholder uføretrygden og får ekstra 
cirka 20 prosent av ordinær lønn betalt av arbeidsplas-
sen. «HELT MED» følger opp begge parter gjennom 
hele arbeidsforløpet.
 
Det handler om å inkludere personer med utviklings-
hemming i det ordinære arbeidslivet. «Helt Med» har 
som tiårsmål å ansette 1.000 personer i det ordinære 
arbeidslivet. Det å ha en jobb er viktig for at vi men-
nesker skal føle at vi er til nytte og oppleve at vi både er 
selvstendige og en del av et fellesskap. Aktuelle jobber 
tilbys innen butikker, hoteller, kaféer og restauranter, 
barnehager og sykehjem. Det kan både være deltidsstil-
linger og heltidsstillinger. 

Scandic Oslo City hotell er en av bedriftene som har 
inngått avtale med «HELT MED»-prosjektet. Foto: SOR.

Avinor er en av bedriftene som deltar i 
HELT MED-prosjektet.
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Etter tre år som lærekandidat på Vidaråsen bakeri, har 
Isabel bestått kompetanseprøven i bakerfaget og fikk 
«meget godt».

Isabel bor i Steffens Hus på Vidaråsen sammen 
med tre andre unge beboere og fire medarbeidere. I 
sommer ble Isabel intervjuet i bladet Underveis som 
utgis av Nor-way Bussekspress. Der forteller hun om 
arbeidet i bakeriet:

– Jeg er veldig glad i jobben min i bakeriet, og jeg 
ringer med arbeidsklokka før og etter jobben hver 
dag. I bakeriet har Isabel flere arbeidetoppgaver. Hun 
veier, knar og kjevler pizzadeig. Former brøddeig, 
lager surdeig og følger hevingen og setter brød i 
ovnen. Hun er også søtbakstansvarlig, i tillegg til å 
betjene bollemaskinen. Legger vi til at hun pakker 
i poser, klister etiketter og hjelper til å holde rent, 
skjønner man at bakeriet har en viktig plass i hennes 
landsbyliv.

Jobben i bakeriet har gitt Isabel mye kunnskap og 
erfaring, og i august i år mottok hun sitt kompetan-
sebevis etter å ha vist hva hun har lært og hva hun er 
god til. 

Hun har også hatt arbeidspraksis hos Den Gode 
Baker i Stokke. Bakeriet er som Vidaråsen sitt, et 
økologisk handverksbakeri, og Isabel er glad for den 
ekstra praksisen. – Jeg fikk opplæring i mange nye 
ting, og lærte om nye produkter. Jeg fikk også nye 
venner og kollegaer!

Isabel bestod kompetanse-
prøven i bakerfaget
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Nederst i landsbyen, vegg i vegg med kaféen, finner vi 
Vidaråsens lille og koselige butikk. Når vi åpner døra og 
stiger inn, blir vi møtt av dufter som lavendel, urtete og 
krydder. Det er en hyggelig atmosfære i den lille butik-
ken. Hvis man kikker seg rundt, ser man hylle på hylle 
med varer. Alt fra bademelk, honning, toalettartikler, 
pasta og hermetikk. Mye av det er økologisk og mye av 
det er laget nettopp her på Vidaråsen. Her florerer det 
av spennende krydder og urtete, blant annet landsbyens 
egenproduserte, ettertraktede urtesalt. 

Den lille butikken på Vidaråsen

Midt mellom hyllene av massasjeoljer, tovete sitteun-
derlag og drømmefangere, finner vi ei smilende Mari 
Lindhold (29 år). Hun kan fortelle oss at hun har jobbet 
her i butikken i 2 år. 
– Her trives jeg veldig godt, sier hun og forteller videre 
at jobben hennes består i å prise varer og å sette varene 
på plass. 

Vi blir litt nysgjerrige og spør Mari om det er greit at vi 
gjør et lite intervju av henne? Mari smiler og bekrefter 
at det er helt i orden. Vi setter oss ned rundt et bord og 
spør Mari om det er noe spesielt de selger i denne butik-
ken som man ikke finner andre steder?

– Ja, svarer hun. – Vidaråsenprodukter. Som tøfler, sit-
teunderlag og kattehus fra toveverkstedet. Pasta og coo-
kies fra bakeriet, krydder og te fra urteverkstedet. Her 
selges også ting og tang som beboere i landsbyen lager. 
Mari holder opp et bilde laget av fotograf og kunstner i 
landsbyen, Hans Arild Wensaas. 
– Duker og filleryer fra veveriet har vi også her. Knag-
ger, sleiver og fuglebrett fra snekkeriet, og alle mulige 
slags oljer, sier hun.

Da spør vi om det kommer mange kunder «utenfra», og 
Mari kan fortelle at det kommer noen faste kunder uten-
fra som kommer for å handle Vidaråsenprodukter.

– Hva er det beste med å jobbe her? 
Mari bruker ikke lang tid på å svare: – Veldig hyggelige 
kollegaer. Det er et godt arbeidsmiljø og jeg liker meg 
her i butikken. 

Vi fyrer på med neste spørsmål: – Hva selger dere mest av? 
Mari tenker seg lenge om før hun svarer at det må kan-
skje være tomatpuré. Og så må vi jo bare spørre henne 
om hva hun syns er den merkeligste varen de selger her? 
Mari ler og reiser seg, sier: – Vent litt!
Vi venter og sperrer øynene opp når hun kommer tilbake 
med en merkelig ting laget i tre. Vi blir sittende å kikke 
på det som tilsynelatende er en morsom dorullholder, 
som er laget på Snekkeriet. Vi blir enige om at den som 
har laget denne, er en meget kreativ person. 

Vi føler at vi har fått svar på en god del, så vi takker 
Mari for intervjuet og går hjemover. På veien møter vi 
Aud Synnøve Nordengen (55 år). Hun er på vei bort til 
butikken der hun har jobbet i mange år før hun begynte 
å jobbe på kjøkkenet på Ita Wegman Hus. Vi benytter 

Mari Lindholt holder en fin lysestake som er lagd på 
Vidaråsens snekkerverksted.

Aud Nordengen har veiet poser med rosiner som skal 
knyttes før prislappen settes på. 
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Tekst og foto: Rigmor Skålholt og Sissel Jenseth 

Gro Elisabeth Saue og David Blair Johansen i full kon-
sentrasjon under arbeid på toveverkstedet på Vidaråsen. 
Toveverkstedet holder til i det nye Askeladden-bygget.

Under høstmøtet til Sosialterapeutisk Forbund på Vida-
råsen 5. november, fikk vi en kikk inn i toveverkstedet 
gjennom døra og vinduene.

Toveverkstedet på Vidaråsen

anledningen til å spørre henne et par kjappe spørsmål 
angående butikken på Vidaråsen.
 
– Hva var dine oppgaver da du jobbet der? 
Aud svarer: – Jeg ryddet matvarer på plass i hyllene, jeg 
veide opp varer og vasket. Hun forteller videre at det var 
en spennende butikk å jobbe i, for det kom stadig inn 
nye varer. Nylig er det også bygget på et varemottak til 

butikken, så det er en butikk i stadig utvikling. Da lurer 
vi på hva Aud syns var det beste med å jobbe der? 
– Hyggelig arbeidsmiljø og veldig koselige kollegaer! 
svarer hun mens hun smiler.  

Da er det vel ingen tvil om at den lille butikken er akku-
rat sånn som en liten butikk i en landsby skal være; full 
av gode varer, hjertevarme og hyggelig mennesker.
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Landskapspleie på Solborg

Tekst: Hanne Kveli, Astrid 
Weum Abrahamsen, Wenche 
Monsen, Nils Erik Bondeson 
og Anuj Kumar. 
Foto: Hanne Kveli og 
Anuj Kumar

I løpet av det siste året har 
skrivegruppen skrevet om 
forskjellige verksteder, og 
denne gangen har vi fokusert på 
landskapspleie som drives av 6 
medarbeidere og landsbyboere 
om sommeren. 

For våre skribenter var det 
spennende å snakke med de 
som gjør dette arbeidet. Astrid 
fikk vite at landskapspleie betyr 
å rydde i naturen. Hovedarbei-
det består av å rydde, pynte og 
skape noe nytt til landsbyen vår.

Da vi var der, traff vi Thomas 
Krog som ryddet kvister. Vi 
snakket om hans oppgaver. Han 
forklarte at han pleide å rake, 
rydde, stelle pent med natu-
ren og klippe gress av og til. 
Thomas liker aller best å være i 
naturen og jobbe i skogen. 

Hanne, en av skribentene våre, 
jobber også med landskaps-
pleie, og det er morsomt for 
henne å være sammen med de 
andre.

Også Nils Erik jobber med land-
skapspleie, og hans hovedopp-
gave er å klippe gress. Han gjør 
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sitt arbeid med glede og holder området rent og pent. 

Gruppen er ledet av Holger Gries. Han har jobbet med 
det i 4 år. Wenche spurte ham om hans motivasjon. Han 

svarte at han liker å være i naturen, og han tar ikke det 
som «jobb» men som «sjelearbeid». Han nevnte at land-
skapspleie gir ham mye positiv energi og han kan skape 
nye ting til landsbyen f.eks. bord, benker og kunst, for å 
nevne noe. 

Holger nevnte også at de tar forskjellige prosjekter i 
landsbyen f.eks. å lage portene til skogen og rekkverk til 
griseområdet. De hjelper med å trimme hekken, rydde 
vekk greiner og stokker.  For ett år siden laget de fine 
benker til landsbyen før Åpen gård-dagen, og de har 
laget benker til vikingplassen hvor vi har våre fester. 
Denne plassen er veldig populær i høytider f.eks. på 
Sankthans. 

Hanne snakket med Varun Krishnan, som også jobber 
med Holger. Han var opptatt med å lage trestolper. Han 
viste også et stativ som han har laget til barnet sitt for å 
henge opp bamse og andre leker. 

Landskapspleien hjelper også med å lage kunst til høst-
takkefesten. De sørger for at «ting og tang» blir ordnet 
til våre forskjellige anledninger. Landskapspleiegruppen 
jobber hele dagen. Den sørger for at husene har nok ved 
fordi de jobber så tett med skogsverkstedet. Holger er 
også leder i skogsverkstedet. 

Skrivegruppen tenker at å holde landsbyen ren og pen, 
er et ansvar for alle andre også. Det hjelper dem hvis 
resten av oss pynter og rydder omkring husene våre. 
Denne tanken bidro til at området foran Moe hus ble 
ryddet og forskjellige blomster plantet. Stiene ble mer-
ket med hjelp av steiner. Nils Erik har hjulpet til med 
å klippe gresset omkring huset slik at huset gir et godt 
inntrykk til alle. 

Vi tror at landskapspleien gjør et skikkelig godt arbeid å 
holde landsbyen ren og pen. Vår landsby er så stor, at å 
pynte, rydde og skape nye ting, er en stor jobb.

Takk til dem for at de gjør en flittig jobb!



50 tema: arbeid - utdannelse

LandsByLiv nr 45 • HØSTEN 2018

Intervjuere: Wenche Monsen og Anuj Kumar

Wenche Monsen og Anuj Kumar: – Hvor lenge har du 
jobbet her på Solborg?
Jake Bang Wilson: – Jeg begynte å jobbe her på Solborg 
i november 2014.

– Vi ser deg overalt, hva driver du med egentlig?
– Som dere sa, jeg jobber overalt, litt her og der. Min 
hovedoppgave er vedlikehold av hus, verksteder og 
nybygg. Jeg jobber fulltid her på Solborg.

– Hva var din motivasjon til å jobbe på Solborg?
– Mine foreldre var husansvarlige i Bjørneboe hus og 
jeg bodde med dem der. Etter hvert flyttet jeg ut av 
Solborg, men bodde i nærheten av landsbyen. Jeg kjente 
jo mange hyggelige folk her på Solborg. Jeg er utdan-

Fra en gutt til en ansvarlig 
mann: Jake Bang Wilson

net som tømrer, og det var et behov på Solborg. Det 
var også kort vei til landsbyen fra huset mitt. Så det var 
fornuftig å begynne her, som jeg nevnte, og det er hyg-
gelig.

– Har du familie?
– Ja, det har jeg. Jeg har foreldre. Jeg er gift og har kone 
og 3 barn. I tillegg har jeg en katt som heter Findus. 
Kona mi jobber i Steinerbarnehagen, og hun har jobbet 
som medarbeider her på Solborg.

– Tror du at din jobb her fullfører dine personlige mål?
– Stort sett gjør det det, men jeg skulle gjerne snekret 
litt mer. Det er også hyggelig å hjelpe de husansvarlige 
og verkstedsledere med å dekke byggebehovene deres.

– Hvor mange er dere i vedlikeholdsgruppen?

Jake jobber på gården i Israel hvor han vokste opp. Foto: privat.
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– Det er fem personer som jobber i gruppen.

– Er det lett eller vanskelig å jobbe her?
– Det er lett, men av og til er det litt utfordrende å bære 
ting til forskjellige steder.

– Du sa at du tidligere bodde her på Solborg med for-
eldre. Har du jobbet som medarbeider også?
– Ja, jeg jobbet på gården og Wenche var min kollega 
der.

– Kan du fortelle oss om dine interesser?
– Jeg gjør mange ting. Jeg bygger opp huset mitt og i 
fritiden min jobber jeg hjemme. I tillegg liker jeg fri-
luftsliv. Jeg sykler med barna mine. Jeg liker camping, 
og fisking. Jeg liker å gå på ski og tur. Jeg liker å seile, 
svømme og reise. Jeg holder på med håndarbeid. Men 
hovedinteressen min er at jeg liker å være sammen med 
min familie.

– Tror du at Solborg kan være et lærested for en som har 
utdanning som deg?
– Nei, jeg tror ikke det at Solborg kan være et sånt sted 

Tekst: Astrid Weum Abrahamsen, Nina Maria Brun, 
Nils Erik Bondeson, Hanne Kveli og Anuj Kumar. 

Alle husene på Solborg har kjøkken hvor vi lager økologisk mat. 
Tanken bak økologisk matlaging er å støtte miljøet og å spise mat som 
er sunn og ren. Astrid opplever at maten vi lager smaker veldig godt. 
Hvert kjøkken har en medarbeider og en landsbyboer som lager mat 
sammen. 

Her på Solborg har vi bestemt at vi spiser vegetarisk mat to dager i 
uken. Det er viktig å ha balanse. Landsbyen har et stort gartneri og der 
får vi mye grønnsaker. Vi bruker også vårt eget kjøtt. På mange måter 
er huskjøkkenene våre gode eksemplarer på bærekraft. 

Nina og Hanne syns at vi er heldige med våre kokker som lager deilig 
mat med kjærlighet. For Nina er det viktig at hun spiser glutenfritt. 
Alle kokkene viser hensyn til landsbyboernes behov og lager mat som 
passer til alle. 

Nina sier: – Tommelen opp for alle kokker her på Solborg!

Litt om våre kjøkken på Solborg

fordi det dekker ikke 
lærerplanen til en tømrer-
lærling.

– Du jobber i en antro-
posofisk landsby, liker du 
den delen?
– Jeg er ikke tilknyt-
tet med antroposofien, 
men barna mine går på 
Steinerskolen og kona mi 
jobber i Steinerbarneha-
gen. Vedlikehold har litt å 
gjøre med antroposofi, og 
noen bygningsformer er 
påvirket av antroposofien, 
som jeg også driver med.

– Hva liker du med felleskapet, fordi du vokste opp i et 
felleskap?
– Felleskap er hyggelig og flott. Det er veldig trivelig å 
komme hit. Det er fint å leve og jobbe på samme sted. 
Jeg er storfornøyd.
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Tekst: Emmanuel Billa. Foto: Hogganvik.

Et livsdelingssamfunn med mennesker – med og uten 
spesielle behov – i et miljø av likhet, empati og respekt. 
Her kan mennesket utvikle sitt potensial i sitt daglige 
liv, gjennom arbeid og å ved å tilegne seg kunnskap 
sammen.

Også livsmiljø påvirker ens funksjonsnivå. Å anlegge 
et terapeutisk miljø gir en rekke fordeler og positive 
erfaringer. Egne håndteringsstrategier som bidrar til 
utvikling av både personlige og sosiale ferdigheter.

Arbeidsoppgavene
Når det gjelder arbeidsoppgavene, skjer en prioritering 
utfra hva som trengs å gjøres. Samtidig er det viktig å 
gjøre en vurdering slik at oppgavene er tilpasset den 
enkeltes fysiske og psykiske forutsetninger. Å være 

Erfaringer og praksis 
i et hus på Hogganvik

leder for en arbeidsgruppe, betyr ikke å sitte å jobbe på 
en datamaskin, men innebærer konkrete oppgaver på 
snekkerverkstedet, i hagen, skogbruket, vevstuen, blant 
dyrene i fjøset og i husene. Arbeidet forbedrer både 
den fysiske helsen, og sørger for større uavhengighet 
og bedre sosial funksjon. Det er rettet mot å forbedre 
egen selvstendighet og produktivitet. Tingene som blir 
laget på Hogganvik, som osten, treprodukter, honning 
og filleryer og vevde duker, er alle laget av naturlige 
materialer og av høy kvalitet. Gårdsdriften er økologisk. 
Arbeidet er ikke avhengig av været; Med solide regn-
klær og ekte lidenskap skjer arbeides ufortrødent også 
når regnet siler ned.

Rutinene
Dagene består av faste rutiner som er forutsigbare og 
strukturerte. Dette gir god oversikt og trygghet for den 
enkelte, og noen beboere kan arbeide på en selvstendig 

måte mens andre får støtte og 
blir ledsaget gjennom dagen. 
Rutinene og strukturen utvikles 
sammen med beboerne. Posi-
tive tilbakemeldinger i løpet av 
arbeidsdagen og generøs ros, 
bidrar på en aktiv måte til at man 
forblir sosial og støtter utviklin-
gen av selvtilliten. 

Måltidene
De daglige måltidene betyr 
samspill når maten forberedes, 
og fellesskapet som oppstår 
mellom beboere og medarbeider 
når man sitter sammen til bords. 
Å spise sammen innebærer også 
å oppføre seg pent ved bordet, 
og følelser som er i ubalanse 
kan falle til ro. Regelmessige 
måltider setter også en grense i 
forhold til spisevaner og hjelper 
alle å tilpasse seg næringsrik 
mat og et sunt kosthold. Det 
motvirker også dårlig atferd, som 
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å gjemme unna mat, snike seg vekk eller gulping ved 
bordet. Selv om det kan være utfordrende å holde fast 
ved disse felles måltidene, blant annet fordi det tar lang 
tid, er de generelle fordelene store og man øver seg i 
tålmodighet og toleranse. Dessuten kunsten å småprate 
om både sitt eget yndlingstema, og andres yndlingstema 
som for eksempel katter og søppel. 

Orkesteret 
Orkesteret er en av de viktigste aktivitetene på Hoggan-
vik, og både beboere og medarbeidere ser fram til 
orkestermøtene, og uteblir nesten aldri fra øvelsene. 
Dette skyldes lederen, Monica Nicolaisdatter Haugan, 
sine eksepsjonelt gode lederegenskaper. Hun er svært 
imøtekommende og en dyktig musiker. Hun forstår våre 
behov og kjenner våre evner, noe som bidrar til at vår 
angst, svakheter og feil forvandles til melodiske rytmer 
og klanger. Det er hyggelig for alle å komme på orkes-
terøvelsene.

Positiv forsterkning 
I forsøket på å forbedre den enkeltes selvstendighet, har 
positiv forsterkning vist seg å være en viktig grunnpilar 
når det gjelder å håndtere utfordrende og sosialt upas-
sende oppførsel. Dette gir en strukturert omsorgsbalanse 

Tekst og foto: Anuj Kumar

Måtte den varme milde vinden av glede
finne sin vei inn i huset
når dører og vinduer er åpne.

Måtte denne vinden som kommer inn
bringe menneskene nærmere hverandre.

Måtte nære mennesker
utvikle vakkert vennskap og tilhørighet.

Måtte dette vakre
hjelpe dem til å uttrykke sine indre følelser.

Husets velsignelse

Måtte dette uttrykket hjelpe dem
å bli avslappete og vennskapelige.

Måtte denne innstillingen
hjelpe dem å strekke seg etter nye horisonter.

Måtte denne utstrekkingen
lede til nytt og bedre liv.

som både møter det individuelle behovet, samt bidrar til 
at den enkelte lærer og forbedrer sin væremåte. En slik 
psykologisk omsorg fokusere på den enkeltes styrke, og 
ikke bare utfordringen som vedkommende sliter med. 
Slik hjelpes mennesker til mer å ta ansvar for sine egne 
behov, og bygge opp en individuell styrke og evne til å 
leve sosialt sammen med de andre.

Artikkelen er oversatt og bearbeidet av redaksjonen. 

Teksten er oversatt til norsk av 
Solborg skrivegruppe.
Fotoet øverst på siden tilhører denne teksten.
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Saueslepp 
– frå Hogganvik til fjells

Tekst: Elisabeth Husebø

På måndagsmøtet forkynna bonden at på onsdag skal 
sauene til fjells, og alle som vil kan vera med. Eg har 
aldrig vore med sauene til fjells før, så eg sjekka med 
dei andre i vevstova om det var greitt at eg drog, og så 
melde eg meg på. 

Slaktebilen som skulle frakta dyra kom klokka ni, og 
så vart sauene drivne inn; først frå heimegarden, og så 
henta ve dei som hadde gått på beite i nabodalen. Folket 
kom etter i bilar; vi var eleve tobeina og ti – tolv gonger 
så mange firbeina som drog av garde.

Vegen inn mot Sauda er smal og svingete, men ikkje 
noko mot kor smalt og svingete det blei når vi kom forbi 
Sauda og kom inn på vegen mot Røldal! Og stupbratt 
opp på eine sida, og stupbratt ned mot elva på hi side. 
Stundom såg me ein stubb av gamlevegen – eg trur nok 
den var laga for hest og kjerre, så smal som den var – til 
den forsvann i ei stor ur etter eit steinras.

Så svinga vi inn på ein endå smalare veg, som snodde 
seg høgare og høgare opp i fjellet. Etter eit par timar 
var vi framme der beitelaget har samlestasjonen sin, og 
smalen fekk sleppe ut or bilen og inn i ei kve, der dei 
kunne roa seg litt, og søyer og lam kunne finne kvaran-
dre igjen. Ein av dei eg delar hus med viste stolt fram 
gjerda som han hadde vore med å vøla på beitelagsdug-
naden nokre dagar tidlegare. No var det tid for ein kaf-
firast. Hjertros kalva for eit par dagar sidan, så vi hadde 
fått råmjølkspannekaker med oss i nista!

Etterpå var det tid for å driva smaleflokken inn til 
fjelldalen der dei skal tilbringa sommaren; éin fekk i 
oppdrag å gå først med ei bøtte med kraftfôr, resten av 
oss skulle gå bak og på sidene i ein stor U. Det var no 
forresten mest lova og lyga med det kraftfôret – det blei 
delt ut ein og ein pellet, og ikkje så altfor ofte heller 
– men lyden og lukta frå bøtta var nok til å få flokken 
interessert.

Du og du kor dei sauene breka! Dei haldt det gåande i 

Over: Monica Weiby saman med ein av sauene. Biletet 
er teke for nokre år sidan.
Under: Sauene på veg innover fjellet. 
Begge foto: Nils praktikant.
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Tekst og foto: Elisaveta Artomoshina

Mot slutten av førre sommar dukka det opp to geiter i 
landsbyen vår: Belka og Strelka. Dei er fredelege og 
søte dyr, og Dima og eg steller dei. Det er ikkje så lenge 
at Dima og eg har jobba saman; først prøva eg med ei 
ung dame frå landsbyen, men ho ville heller jobbe i 
bakeriet enn med dyr. Ei kort tid tok eg meg av geitene 
aleine; eg blei vant til dyra, og dei blei vant til meg. 
Men så ble det klart kven som skulle vera arbeidska-
meraten min: Dima hadde alt arbeida lenge på garden; 
han hjelper til med å møkka ut etter kyrne. Men han er 
så glad i dyr, så han kjem også og ser på når bøndene 
mjølkar; han likar å gå å sjå på grisane og hønene, og 
snakkar mykje om dei. Så eg spurte om han ville hjelpa 
til med geitene, og det sa han ja til med glede.

Kvar einaste dag matar vi hønene saman, og så går vi 
til geitene. Det er inspirerande at vi forstår kvarandre så 
godt – vi er verkeleg kollegaer! Då Dima var på ferie 
sakna eg han verkeleg, og eg merka kor kjedeleg og 
annleis det er å jobba aleine. Så eg er glad for at han er 
tilbake og at vi kan fortsetta å samarbeida!

Dima og geitene i Svetlana

eitt, både i bilen, på samleplassen, og heile vegen opp! 
Vi trong i alle fall ikkje vera redd for større dyr enn 
mygg, med slik ein konsert av bjøller og breking.

Og så skulle dei heile tida ut til sidene, og nappa til seg 
litt gras og lauv undervegs. Eg gjekk på  venstresida; 
stundom måtte eg gjera ein stor sving ut i myr og kratt 
for å koma meg på utsida av flokken. Men som medlem 
i Raudt er eg jo van med å gå til venstre for dei fleste, 
så det gjekk fint. Men eg gjekk jo å grubla litt på om eg 
eigentleg syntest det var greitt å driva nokon mot sen-
trum/høgre? Eg kom til slutt fram til at sidan sau ikkje 
har stemmerett, spela det ikkje noko rolle.

To små elvar/store bekkar var der å kryssa før vi kom 
fram. Det tykte smalen berre så vidare om, brekinga 

vart endå høgare, og dei stod lenge og eva på bredda før 
dei fekk mot til å plaska seg over. Av dei tobeina klarte 
nokre å koma seg over tørrskodd over, andre plaska uti, 
og nokre gjorde som meg og tok av seg på føtene for å 
vassa over. Skal sei det var godt å få kjøla føtene i svalt 
vatn.

Men no var vi framme; i ein fin dal med masse gras, 
litt skog, ei stor elv på den eine sida, og ein bergvegg 
der ein liten foss kasta seg utfor på den andre sida. Vi 
tok ein rast igjen, og sat og lytta til stilla. Ja, for no var 
konserten slutt, sauene gjekk stille og fredelege rundt og 
beita, berre eit og anna pling frå ei bjølle, og fuglesong, 
var å høyre.

Ja, det er så sant som det er sagt; sauer er ålreite dyr!

Elisaveta (Lisa) skreiv dette då ho budde i Camphill-
landsbyen Svetlana i Russland. No bur ho i Hogganvik 
Landsby. Teksten er omsatt av Elisabeth Husebø.
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Tekst: Runa Evensen Gafni. Foto: Harel Gafni.

1) Lev livet ditt fullt ut 
2) Si det du har å si 
3) Ta vare på mysteriet 
Fortsett med steg 1, 2 og 3 

Dette var fire nøkler Bodo von Plato delte med oss 
under et seminar på Vidaråsen våren 2018, og de belyser 

Menneskemøter og biografiseminar 
– midt i mellom Europa og Asia

spørsmålet om hva det er å være menneske. Uten tvil 
et spørsmål uten fasitsvar. Uendelig stort og samtidig 
nært; for er det ikke det vi alle lengter etter å finne ut av 
mens vi vandrer her på denne kloden, hva det er å være 
menneske? 

Opptakt
I begynnelsen av januar satt vi på møterommet i Kristof-
ferhallen og forberedte et biografiseminar for medar-
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beidere på Vidaråsen. Rommet var satt i stand, stolene 
sto i en ring, i midten på en bunn av gyllen silke sto en 
blomsterbukett, en rot fra Samothráki tjente som lyse-
stake med to lys i, og et instrument fra vår reise i Nepal 
lå også framme. På bordet sto det en krukke med vann 
og 12 glass.

Nye dører åpnet seg
Det banket på døren. Inn kom Vera Simakova og Petter 
Holm som hadde bedt om en samtale med Harel for å 
snakke om muligheten for å gi et kurs i biodynamisk 
landbruk på Blagoe Delo, et dagsenter for mennesker 
med spesielle behov i Russland, midt i mellom Europa 
og Asia. Vera pekte på blomstene og spurte nysgjerrig 
om hva som skulle skje i rommet? I samtalen som fulgte 
ble mini-landbrukskurset i Russland, slik det opprinne-
lig var tenkt, utvidet og flettet sammen med et biografi-
seminar for medarbeidere på Blagoe Delo. 

Jekaterinburg 
Seks måneder senere ble vi hentet på flyplassen i Jeka-
terinburg. En dame i treningsklær og caps ventet på oss 
med en plakat med våre navn. Hun kunne ikke engelsk. 
Vi kunne ikke russisk. Men vi smilte til hverandre, og 
hun ga signal om at vi skulle følge henne. 

Det var grytidlig på morgenen. Allikevel hadde him-
melen rukket å bli gjennomsiktig. Vi kjørte gjennom 
et langtrukket landskap av furuskoger og bjørkelunder. 
Motorveien var trafikkert med lastebiler, gamle ladaer, 
rustne pickups og splitter nye biler. Etter omtrent en 
times kjøring ble veien mer og mer humpete. Hullene i 
asfalten var store og porøse, men vår russiske sjåfør var 
godt kjent med veien og skiftet stadig mellom gass- og 
bremsepedal, inntil bilen svingte av og krøp opp en 
innkjørsel i skråningen. 

Elvira, en ung dame som tidligere var medarbeider på 
Vidaråsen, tok varmt og søvnig imot oss. Vi gikk inn 
i et lyst ubehandlet tømmerhus, klatret opp en bratt, 
stigelignende trapp, gikk gjennom en lys tømmerstue og 
fant et rom som var stelt i stand til oss. På skrivebordet 
sto det en vase med røde tulipaner fra hagen. Sengen var 
redd opp.

Hvordan ting henger sammen
Da vi våknet en gang utpå formiddagen, hadde det reg-
net litt. Den langstrakte smale hagen bak huset glinset i 
sollyset. Elvira hadde tidligere sagt at vi kunne forsyne 
oss med det vi fant på kjøkkenet, men det kjentes mer-
kelig å skulle rote i bokser, poser og begre som tilhørte 
mennesker vi enda ikke hadde møtt. Senere viste det seg 
at kjelene som sto i kjøleskapet var tiltenkt oss, uten at 

det var ytterligere synliggjort. Kunne vi ha skjønt det 
uten forklaring? Vi hadde latt dem stå, for vi ønsket ikke 
å ta maten fra noen. I løpet av tiden vi var på Blagoe 
Delo skulle vi erfare dette gjentatte ganger, at noen laget 
i stand noe spesielt til oss uten at vi fikk vite om det og 
dermed – uvitende – overså denne oppmerksomheten, 
eller vi kom ikke i tide... Men ingen, unntagen kanskje 
oss selv, bebreidet oss for dette. 

Inntrykk
Petter Holm tok oss med rundt i nabolaget. Mange av 
tømmerhusene har i tidens løp blitt værbitte og skjeve, 
men fargene var fremdeles kraftige mot treverket; 
turkise dører, lilla karmer, grønne vegger. Utskjæringene 
rundt vinduskarmene vitnet om gammel håndverks-
kunst. Syrinbuskene stod i full blomst … i slutten av 
juni! Også epletrærne blomstret først nå. Geitramsen 
var kortvokst med noen små forsiktige sommerhilsener 
i rosa. Vinteren hadde vært kald og lang. Menneskene vi 
møtte løfter ikke blikket; ikke en gang barna. Unnta-
ket var en ungdom som kom nedover stien fra en liten 
kirke med gullkupler. Han hilste forlegent da vi passerte 
hverandre. 

Fra den lille åsen strålte de runde gullkuplene ned på 
Verk Neyvinsk. Herifra ser en store deler av den lille 
byen på om lag 5000 innbyggere som omfatter 139 
nasjonaliteter. Petter gjorde oss oppmerksom på en lang 
mur i vest. Det er Novouralsk, en lukket atom-industri-
by som ble grunnlagt under andre verdenskrig og ble 
hemmeligholdt helt fram til 1994. For å komme inn i 
Novouralsk, må man den dag i dag søke om besøks- 
tillatelse; som utlending er dette fremdeles nærmest 
umulig. Langs muren går den transsibirske jernbanen, 
her ruller togene forbi på en historisk handelsåre mel-
lom øst og vest. En stor innsjø er kunstig anlagt. Det er 
vanskelig å forestille seg at alt dette er menneskeskapt.

Livets underlige veier
De fleste av medarbeiderne i Blagoe Delo kommer fra 
Novouralsk. Vera Simakova er selv oppvokst der som 
datter av en ingeniør som ble tvangsflyttet hit under 
andre verdenskrig for å bidra i utviklingen av atom-
industrien. Vera er den eneste av Blagoe Delo’s opprin-
nelig seks gründere som har tatt på seg ansvaret for å 
bygge opp og videreutvikle dagsenteret for mennesker 
med spesielle evner, som hun sier. Det er Vera som er 
primus motor for å drive inn penger til drift og produkt-
utvikling. Det er hun som driver lobbyvirksomhet, 
organiserer opplæring, kursing og inspirasjonsmøter for 
alle som jobber her. 

Biografiseminaret er en av trådene som Vera har klart å 
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Til vår egen forundring tar vi 
omstillingen med fatning og et 
lett forvirret smil.  

Å reise innover sammen 
25 deltakere er samlet i salen på 
Blagoe Delo. Noen er ivrige med 
å hilse på oss, noen står fordypet 
i samtaler eller med mobiler, 
andre går ut og kommer inn 
igjen. Det går et kvarter før alle 
er på plass. Det gir oss tid til å 
tenne et lys og rigge opp stoler, 
noe vi vanligvis ville gjort noen 
timer før seminaret. Nå hjelper 
mange av deltakerne til. Vi in-
troduserer oss ved å fortelle om 
morgenens overraskelser, før vi 
åpner seminaret med spørsmålet: 
Hva er det å være menneske? 

Deltakerne sitter i par, skulder 
til skulder, med ett og et halvt 
minutt hver til å øse fra egne dyp 
og la ordene strømme ut uten 
bedømmelse eller filter. Den 
andre bare lytter, er et vitne, til-
stedeværende. Så bytter de roller.

Når vi etter øvelsen deler erfa-
ringene i kretsen, viser det seg at 
få har stilt seg dette spørsmålet 
tidligere. En kvinne i 50-åra for-
teller at hun alltid har spurt seg 
selv hva det er å være kvinne, 

om hun er en god kone, en god mor, en god kollega … 
men aldri hva det vil si å være menneske.

Det blir en spennende reise. Gjennom øvelser i par, i 
grupper og individuelt, gjennom sang og kunstnerisk 
arbeid, beveger og belyser vi de ulike kvalitetene, evner, 
dybder og høyder. Og den russiske rausheten, viljen til å 
invitere og dele, møter vi i livsfortellingene. Vi opplever 
umiddelbar åpenhet og ærlighet, mot til å bli kjent med 
seg selv, lengsel etter å komme i kontakt med essensen, 
å dykke dypere, finne mening, tillate egen sårbarhet, 
oppdage indre skatter, tørre å bli sett. 
 
Nytt seminar 
To dager etter seminaret med Blagoe Delos’ medar-
beidere, holdt vi et nytt seminar for interesserte fra 
området. 12 deltagere fant veien hit; en av dem, en ung 

trekke i, for sine ansatte. Og nå er vi altså her. Vi får vite 
at dagsenteret blir stengt i to dager for at alle som jobber 
der skal kunne være med på seminaret. Vi får også vite 
at økonomien ofte ikke rekker for å utbetale lønninger, 
men at medarbeiderne allikevel velger å stå på for å 
drive Blagoe Delo videre. Det er en spesiell drivkraft i 
disse menneskene. 

Uventet 
– Deltakerne venter på dere allerede, sier plutselig en 
dame som vi deler frokostbordet med. Hun heter Elena 
og viser seg å være vår tolk for biografiseminaret. Vi 
hadde intetanende sittet med hver vår kaffekopp og hatt 
en følelse av å ha all verdens tid. Tidspunktet for semi-
naret var tydeligvis blitt framskyndet uten at beskjeden 
hadde nådd fram til oss. – Vi har 15 minutter på oss før 
vi må gå, varsler Elena. 
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dame, hadde reist 100 mil helt fra Kazan for å delta. 
Etter den store gruppen på 25, føltes det intimt med 
et halvert deltakerantall. To psykologer var kollegaer, 
ellers kjente ingen av de andre hverandre fra før. Noen 
åpnet seg allikevel med en gang, andre var forsiktige til 
å begynne med. Men det alle har til felles, er ønsker og 
drømmer og vilje til å dele og å være et vitne for den 
andres livshistorie. Det bringer oss nærmere oss selv og 
de som er rundt oss. 

Påfallende i denne gruppen var at deltakerne virket 
å være vant med å forholde seg ‘korrekt’ ved å følge 
forskrifter og regler. Samtidig ble vi overrasket av en 
utbredt evne til improvisasjon, spontanitet og kreativi-
tet. Gjentatte ganger måtte vi allikevel understreke at 
«alt er lov», at øvelsene er tenkt som retningslinjer eller 
ledetråder for biografiarbeidet, men at den enkelte selv 
kan velge hva de vil dele og at de må stole på seg selv 
og det som føltes riktig der og da. At vi som kursledere 
ikke satt i noe høysete, men var like undrende, åpne og 
spørrende ovenfor livets store og små temaer, og viste 
interesse i den enkeltes opplevelser, erfaringer og inn-
sikter, det opplevde de tydeligvis som forbausende.

Visdommen
Å være stille kan oppleves som ubehagelig, kanskje til 
og med truende. Å lytte og bli lyttet til kan være uvant. 
Å leke i voksen alder kan være både uvant og befriende. 
Det er ikke bare lett å gå tilbake i livshistoriene våre, 
besøke barndommen og åpne gjenglemte erindringer. 
Men gang på gang er det et under å være vitne til denne 
visdommen som hver og en av oss har tilgang til, kraf-
ten, skattene vi bærer med oss, nøklene som livshistori-
ene våre gir oss når vi åpner dør etter dør inn til oss selv 
og opp for hverandre. 

Å være et menneske
Det er utfordrende å åpne seg. Kanskje særlig foran de 
som vi kjenner og arbeider sammen med. Gamle relasjo-
ner, uenigheter, konflikter og følelser står ofte i veien for 
å møtes på en befriende ny måte. 

Tør vi å forandre på våre perspektiver, meninger, 
bedømmelser og antagelser, overfor den andre og oss 
selv? Hvor starter vi i det hele tatt, og hva kan skje hvis 
vi aksepterer oss selv og de vi møter? Og hva betyr lev 
livet ditt fullt ut, for deg, i ditt liv? Mange store spørs-
mål og minst like mange svar … Hva er svaret ditt? Hva 
interesser deg? Hvor får du inspirasjon og livsglede fra? 
Hva brenner du for? Hvem står deg nær? Er det noen i 
livet ditt som du ønsker å finne forsoning med? Hva vil 
du lære, oppleve, utvikle videre? 

Takk!
Vi vil takke alle som gjorde det mulig for oss å reise på 
et så spennende eventyr. Takk til Vidaråsen for tid og 
økonomisk støtte. Takk til husfellesskapet på Steffens 
Hus for at dere samarbeidet og støttet hverandre mens 
vi var borte. En stor takk til Vera Simakova for pågangs-
mot og visjonsevne, og til medarbeiderne på Blagoe 
Delo som dedikerer sin tid og kraft for å skape en me-
ningsfull ramme der menneskers spesielle evner kan bli 
synlige og til inspirasjon for andre.
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PERLEMOR – «Pearl of Mother» 
til den nye salen på Rotvoll

Tekst: David Newbatt. Foto: Nils Langeland (t.v.) 
og Lars Erik Crozier (til høyre).

«Perlemor» er temaet for bildet malt av David Newbatt, 
til av den nye salen på Camphill Rotvoll. I RotNews 
2-2018 forteller David selv om hvordan bildet kom i 
stand. Bildet kalte han «Pearl of Mother» («morens 
perle»). Teksten er oversatt av Steven Crozier.

Jeg har ofte hørt navnet «Perlemor». Jeg visste at det 
var knyttet til skjell på en eller annen måte. Jeg har også 
en gang sett perlemorskyer – et vakkert syn på kvelds-
himmelen. Men jeg var ikke klar over hvor vakkert og 
spesielt dette beskyttende, reflekterende, fargerike laget 
er, på innsiden av skallet hos perlemuslingen. Det er et 
slikt skall som henger i hallen.

Jeg hadde en uke på å male bildet og begynte straks de 
med praktiske oppgavene, som å besøke en trelasthandel 
for å kjøpe treverk til blindrammen og den ytre rammen. 
Markus klarte også å skaffe et lerret på 210 cm x 120 cm.

Fredag fikk jeg lagd blindrammen og formet og strakk 
lerretet med Linas hjelp. Hun har erfaring som instru-
mentmaker. Takk også til Torstein som lot meg bruke 
verkstedet. Vi har en felles interesse i dampbøying av 
trevirke.

Lørdag dro Markus og jeg til kunstbutikken i Trondheim 
og fikk tak i kvalitetsmaling. Spesielt gjaldt det hele 
spekteret av perlemorfarger som tilhører fargene på en 
fullmåne-«glorie» som skinner gjennom en tynn sky. 
Til denne reflekterende glansen, som er så spesiell, fant 
vi en maling kalt «interferens»-grønn, et merkelig navn, 
en veldig gjennomsiktig farge, men som skinner gan-
ske sterkt når solen skinner fra en bestemt vinkel. Den 
benyttet jeg meg mye av i maleriet.
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Jeg hadde ikke formet kompo-
sisjonen på forhånd, men startet 
med å dekke store områder 
med tynn farge, og som gradvis 
avslørte motivet. Det innebar 
mange forandringsprosesser, 
motivet ble stadig omformet. 
Til slutt oppstod en figur øverst 
som uttrykker en gest av «å 
se over» og «beskytte», som å 
være perlemor. I midten er det 
ideelle mennesket. Ansiktet er 
bare så vidt tydelig, slik at alle 
skal kunne «føle» at de kan 
være der. Med en følelse av 
oppriktighet og verdighet og 
fokusert oppmerksomhet har 
den en perle på plass med et 
slags hengivent ansvar, slik 
man har til det man virkelig 
elsker.
 
Figuren under er som et frem-
medlegeme, sandkornet som 
har funnet veien inn i skallet og 
blir omgjort til en perle. Vi har 
alle den utfordringen; å være 
villige til å forvandle oss og bli 
edel. Med egen innsats og hjelp 
fra andre kan vi møte utfordringen med å bli «ny». Alt 
dette foregår i et beskyttende miljø gjennom perle-
morens kvaliteter, inne i det beskyttende skallet – så 
glatt på innsiden, og så grovt og hardt på utsiden. Male-
riet ble malt i mange lag og vevd sammen som havets 
bølger. På innsiden av muslingskallet har man ofte et 
avtrykk, hukommelsen og bevegelsen av havet, og det 
alltid bevegelige vannet er preget inn i det.

Det var ikke et lett å utforme maleriet. Slik jeg lytter til 
et havskjell eller til et medmenneske, slik måtte jeg lytte 
til maleriet og la det fortelle historien sin og hva det 
trengte. Jeg lyttet til forbipasserende og hørte hvordan 
det snakket til dem. Man kan ikke tvinge maleriet til å 
uttrykke det man ønsker. Men til slutt, den siste dagen, 
klarte jeg å fullføre det. Markus og Torsteins hjalp meg 
å henge opp maleriet på sitt rette plass i oppgangen.
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Tekst: Clara Reinhart. Foto: Lars Erik Crozier.      

En uke i februar fikk vi besøk av maleren David New-
batt fra Aberdeen i Skottland. Hver dag hadde vi gleden 
av å male bilder under instruksjon av ham. På slutten 

Malekurs med David  

av dagen hadde vi mange utrolig 
fine bilder og mange variasjoner av 
noen motiver. 

Vi laget ikke bare bilder hver for 
oss, men vi hadde også en flott opp-
levelse sammen i gruppen. I stedet 
for å kun se på sitt eget bilde, kikket 
man på det som naboen og de andre 
malte. Selv om kurset kaltes for 
malekurs, var det også litt fysikk. 
For de som liker å eksperimentere 
lagde vi et bilde av bare svarte kon-
turer, og vi så på bildet gjennom et 
prisme, og da ble det fylt med farge. 
Jeg lærte på malekurset at det er 
ikke resultatet som er viktigst, men 
å oppleve utviklingen.      

Noen bilder fra malekurset:             
For å lage dette bildet begynte vi 
med å male halve arket gult og 
halve arket blått. Etter det førte vi 
gult gjennom blått og lot det vokse 
et blad, og så noen flere. Så kom en 
rød blomst. Den ble til frø. Bladene 
fikk svakt rødt, og visnet. Frøet 
falt i jorden og vokste opp til en ny 
plante.            

Her har vi et bilde hvor vi gikk 
gjennom alle årstidene. Først var 
det bare et tre uten blader om 
vinteren, og så fikk det knopper, og 
vi fulgte årstiden videre til høsten 
hvor bladene faller ned.             

På dette bildet begynte vi med å 
lage punkter, og med svart maling 
reiste fra det ene punktet til det an-
dre. Etterpå fylte vi ut mellomrom-
mene. Først tok vi grunnfargene, og 
så blandet vi alle slags farger.     

Til slutt lagde vi et stort fellesbilde som nå står i inn-
gangen til salen, til det har funnet sin rette plass. Bildet 
har ikke alltid hatt så mange farger og motiver som nå. 
Heldigvis tok vi bilder av noen mellomstadier.    
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Etter Georg Dreissig
Illustrasjon:
Elisabeth Husebø

Den gangen da Vårherre skap-
te blomstene, spurte han hver 
enkelt hvordan den ønsket 
å være. Den ene ville være 
stor og prektig, andre ville 
dufte godt, en ønsket seg røde 
blomster, en annen blå, andre 
igjen hvite. Noen ville gjerne 
bære deilige frukt og bær og 
andre ville være grønne og 
høye. Og Gud Herren opp-
fylte med glede alles ønske.

Så var det en liten og beskje-
den blomst igjen og Vårherre 
spurte den vennlig: 
«Nå, kjære lille skapning, hva 
er så ditt innerste ønske? Vil 
du være stor og mektig eller 
liten og søt? Vil du ha gule, 
røde eller blå blomster?» 

Da svarte den vesle planten: 
«Det kan være det samme, 
om du bare vil oppfylle ett 
eneste ønske. Jeg kan gjerne 
krype langs marken, ja til og 
med bære torner. Det jeg aller 
mest ønsker er at blomstene 
mine vil vare til Jesusbarnet 
er født.»

Da smilte Vårherre rørt og 
gav den lille blomsten dens 
form. Den vokser ganske ube-
merket tett ved jordbunnen 
og bladene er besatt av torner, 
men blomstene stråler som de 
vakreste stjerner. Og selv om 
den blomstrer og plukkes om 
sommeren, visner den ikke, 
men blomstrer i juletiden for å 
glede Jesusbarnet.

Stjernetistelen

legende
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Frits Julius. Oversatt 
fra tysk av Borgny og 
Svein Berglund. 

Omtale ved: Kjell 
Helge Johansen

En moderne analyse av 
gamle visdomskilder og et 
bidrag til å sette dem inn 
i en sammenheng hvor vi 
igjen kan føle oss som en 
del av et større helhetlig 
og spirituelt menneske-
bilde.

«Innholdsløs selskaps-
lek» – og uten kunnskap 

om de spirituelle sannhetene som ligger til grunn for 
den gamle vitenskapen, det var Rudolf Steiners karak-
teristikk av astrologien, som florerte i hans samtid. 
Han hadde lite til overs for den form for horoskop og 
spåkunst som bredte om seg. Han pekte også på at de 
ulike kvalitetene som karakteriserte stjernetegnene, var 
ensidigheter som mennesket måtte overvinne, og ikke i 
selvgodhet sole seg i.

Finnes det da noen som kan fornye, og bringe denne 
gamle mysterievisdommen inn i vår tid på en slik måte 
at moderne mennesker kan kjenne seg igjen og føle seg 
forstått? Det er ingen lett oppgave. 

En første hindring er at vår tids vitenskap kaller astro-
logien både feilaktig og spekulativ. Feil på den måten at 
arabiske astronomer fikserte stjernetegnene slik stjer-
nene sto på et visst tidspunkt i historien. Dette stemmer 
ikke lenger med dagens stjernekonstellasjoner. Og spe-
kulativ i den forståelse at moderne psykologi i stor grad 
avviser enhver form for typologi utfra stjernetegn.

For det andre at astrologien er kompromittert av ukebla-
der og sjarlataner, som hver på sin måte har bidratt til 
å trekke denne visdommen inn i egoismens og mate-

De tolv urbilder – Mennesket 
mellom himmel og jord

rialismens hengemyr. Hvem har ikke blitt lovet store 
summer penger, karriere eller den store kjærligheten i 
disse spaltene? Det er grunn til å være skeptisk. En ny 
forståelse må til for å kunne forene gammel visdom med 
ny kunnskap og forskning.

Forfatteren Frits Julius har studert det meste som finnes 
av overleveringer fra Rudolf Steiner. Det er vel godt 
kjent at Steiner i mange sammenhenger holdt foredrag 
om stjernebildene, og i tillegg brukte eurytmien som ut-
trykksmiddel for å beskrive innholdet i de tolv tegnene. 
Steiner setter i tillegg stjernebildene i forbindelse med 
de fire greske temperamentene.

Goethe er en annen bidragsyter til en fornyet forståelse, 
og med sin fenomenologi gir han et verktøy som vi i 
vår tid kan benytte som analyseredskap. Andre som kan 
understøtte en slik fornyelse, er Carl Gustav Jung som 
i sin typologi nærmer seg en fornyet forståelse av slike 
urbilder.

«De tolv urbilder» starter med en innledning som viser 
stjernene, planetens og solens bevegelse utfra et geosen-
trisk ståsted. En solid øvelse i tredimensjonal tenkning.
Bokens første del fremtrer videre som en elegant studie 
av de dyr og karakterer som fremtrer i zodiaken. På 
goetheanistisk vis blir dyrene som fremtrer i stjernebil-
dene, beskrevet i sin perfekte tilpassing til naturgrunn-
laget de lever i. Samtidig beskrives også deres ensidig-
heter og svakheter når de blir tatt ut av sitt livsgrunnlag 
og truet.

Dyrene blir satt opp i sine ulike grupper og i opposisjon 
til hverandre. For eksempel dyr som har horn og støter 
sitt offer fra seg, og dyr som har klør og trekker sitt 
bytte til seg. Også stjernebildene som er menneskelike; 
Jomfruen, Tvillingene og Vannmannen, blir behørig 
beskrevet.

Denne studien er både en døråpner til en ny forståelse 
av dyrenes egenskaper, og den bidrar til en forståelse 
av hvordan mennesket distanserer seg fra dyrene i den 
forstand at de holder sine egenskaper tilbake og forblir 
udifferensierte i forhold til dyrene. 
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Zodiak-sirkelen med 
de 12 urbilder og mennesket 
i midten som sammenfatter helheten. 

Også mennesket blir slik sett til dels klumsete: Et men-
neske som plasker avsted i vannet, kontra en fisk som 
beveger seg raskt og elegant og med en uhyre letthet 
i vannet. En fugl og et fly. Eksemplene er mange. Det 
er det udifferensierte som gjør oss til et menneske, og 
dyrenes spesialisering som gjør dem til dyr. Bokens 
konklusjon er at den samlede natur blir oppsummert i et 
menneske. Mikrokosmos og makrokosmos.

Bokens andre del er et dypdykk i en typologi, der 
dyrenes ensidigheter kan gjenfinnes i en mer billedlig 
form i mennesket. Forfatteren påpeker våre ensidigheter, 
men også styrker. Han viser oss hvor vi må balansere og 
harmonisere oss. Også her blir de ulike menneskekarak-
terene ofte vist i sine opposisjoner. På den måten beskri-
ver forfatteren hvordan vi kan balansere hverandre ut og 
forstå våre ulikheter for å oppnå større gjensidig respekt 
for våre menneskelige karakterer. Dette er ikke boken 
for de som vil sole seg i sitt stjernetegns fortreffelighet, 
men mer en bok som vil peke på ensidigheter og tenden-
ser i oss som vi skal bearbeide og vokse ut av. 

Bokens oversettere har gjort et solid arbeid ved å gi 
boken et moderne språk og oppdaterer den, slik at den 
kan bli en kilde til forståelse av disse urgamle sann- 
hetene. De tar temaet ut av en snever ramme hvor skje-
maer og horoskoper blir ensidig tolket, og gir leseren 
en fornyet forståelse av disse urbildene på en slik måte 
at man kan føle seg knyttet til, og beriket av dem. De 
har også på en elegant måte knyttet egne elementer og 
egen livslang forskning av blant annet Jungs typologi, 
til bokens opprinnelige tekst. Bokens illustrasjoner 
understøtter teksten og gjør den mer tilgjengelig enn den 
originale utgaven fra 1952.

Alt i alt gjør dette boken til en moderne analyse av disse 
gamle visdomskildene og bidrar til å sette dem inn i en 
sammenheng hvor vi igjen kan føle oss som en del av et 
større helhetlig og spirituelt menneskebilde. 

«Tolv urbilder» utkom på Antropos forlag høsten 2017, 
og den er oversatt og bearbeidet av Borgny og Svein 
Berglund.
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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

Helsepedagogisk skole er en del av Steinerskolen på 
Hedemarken. Storskolen har 250 elever fordelt på 13 
klassetrinn, og den helsepedagogiske delen cirka 35 
elever fordelt over de samme klassetrinnene. Organ-
isasjonsformen blir kalt «skole i skolen»-modellen.

Henvendelse: 

Rudolf Steiners veg 26, 2312 OTTESTAD
Postboks 100, 2313 OTTESTAD
Tlf: +47 62 58 89 04    
Faks: +47 62 58 89 09 
E-post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
www.hedemarken.steinerskolen.no Fo
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Ljabruskolen – Steinerskole for 
elever med spesielle behov

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

Henvendelser:

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

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

Henvendelse:

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

Klostergården ligger på Tjøme. Vi er et bo- og ar-
beidsfellesskap med jordbruk gårdsdrift med flere dyr, 
snekkerverksted, bakerhus, kafé, kulturhus, terapihus 
med svømmebasseng. I tillegg tilbyr vi veiledningun-
dervisning 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 om-
trent 55 mennesker her. Landsbyen er et bo og arbeids-
felleskap med bl.a. gårdsdrift, gartneri, urteverksted, 
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: +47 454 25 127
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. Vi 
er et bo- og arbeidsfellesskap med gårdsdrift, veveri, 
bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted, 
vedgruppe og et kulturhus.  Det bor 45 mennesker på 
Jøssåsen. I tillegg kommer 10-12 personer på dagtid 
som deltar i arbeidet.  
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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
E-post: office@vidaraasen.no 
www.vidaraasen.no
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