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

Les mer om alle stedene bakerst i bladet og på 
www.sosialterapi.no. Foto: Borgny Berglund

Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksom-
heter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn,
ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger
det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf
Steiner.

SF har i dag 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir 
skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 280 elever/beboere. SF er 
med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

SF har lagt grunnlaget for en bachelorgrad i Sosialpedagogikk
som startet opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i 
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen på deres 
nettside: www.rshoyskolen.no/sp 

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

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsby-
stiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 HOMMELVIK 
tlf +47 73 97 84 60, epost: 
sekretariat@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 frivillige, eller å være medarbeidere for lengre tid. Alle 
søknader om plass eller arbeid rettes til den enkelte landsby.

Sosialterapeutiske hjem

Det er fem sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med 
sine egne særtrekk. Se omtale bak i bladet.

Alle stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt utvalg av verk-
steder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne helhetsmod-
ellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det metodiske 
grunnlaget for driften, og er med å sikre et mangfoldig livsin-
nhold. 

Helsepedagogiske skoler

Det er foreløpig fire helsepedagogiske skoletilbud i Norge. 
Skolene følger en godkjent fagplan og tilbyr en tilrettelagt 
undervisning hvor innslaget av praktisk-estetiske fag og kunst 
som faglig innfallsvinkel, er sterkt tilstede. Skolene tilbyr 
undervisning i integrerte klasser, og/eller individuelt evt 
spesialklasser. I likhet med det som er vanlige i norske steiner-
skolene, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være 
en dannelsesvei for «hele» mennesket – kropp, ånd og sjel.

Camphill landsbyene tilbyr en beskyttet bo- og arbeidssi-
tuasjon for voksne med særlige omsorgsbehov. Det er seks 
Camphill landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet 
og to på Østlandet. Se omtale bak i bladet.

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 på Vallersund i 
Trøndelag. Landsbyene har husfellesskap samt selvstendige 
boformer, der mennesker med ulike behov for bistand lever 
side om side med medarbeiderne.



Leder
Eg ror framover, men ser bakover . . .

Vi møter så mangt på livets hav; noko har vi møysom-
meleg sikta oss inn mot og arbeida for å nå, andre ting 
kjem som lyn frå klår himmel. Det er ikkje alltid lett å 
forstå kvifor dette eller hint skulle råka akkurat meg! 
Det som er mest spennande er kanskje korleis vi mø-
ter uventa hendingar: Gjev vi opp roturen, og overlèt 
til vind og ver kvar vi skal hamna? Eller setter vi alle 
klutar til så vi overvinn stormen og kjem dit vi hadde 
planlagt likevel? Eller kanskje vi sleg inn på ei heilt ny 
retning, til «ein våg me ikkje har visst um»?

Ser vi oss attende, er det nok ikkje alltid at kjølvatnet er 
beint som ei snor, men kanskje kan vi begynne å skimta 
eit mønster, å forstå litt av kva som var lagnaden for 
denne inkarnasjonen . . .

Og så kan ein jo spørja seg: «Kven var det som laga 
denne lagnaden? var det kanskje eg sjølv?»

«Liv, skjebne og biografi» er temaet for dette nummeret, 
belyst på mange måtar, av mange bidragsytarar. 
Vi ynsker deg god lesing!

Elisabeth Husebø for redaksjonen

Tidsskrift for 
sosialterapeutisk 
arbeid i Norge

LandsByLiv er et forum for mennesker som 
lever, arbeider og er engasjert i sosialtera-
peutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være 
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Forside: Helsepedagogisk avdeling på Steinerskolen 
på Hedmarken på tur. Foto: Gard Smith-Hald.
Foto under: Det nye Veksthuset på Helgeseter. 
Foto: Sissel Jenseth
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HVA SKJER?

Helsepedagogisk steinerskole Hedemarken utvider 

Nordisk Allkunst 2019: «Å møtes over grenser»  

Brygga på Vallersund Gård brant ned like før jul

Nytt fra Sosialterapeutisk Forbund

Det lille spillet om de hellige tre konger 

Jøssåsen Landsby trenger flere medarbeidere

Kulturuke: Å være Vidaråsen landsby i vår tid?

MØTEPLASSEN

Nordiska inspirasjonsdagar 2019

Hva skal sies - hvem skal høres?

Marius Wahl Gran: – Jeg maler – altså er jeg

Besøk på Jevnaker bibliotek

Intervju med Arne Scheie 

Vidar og Janne: Valgte seg et år på Rotvoll

Kuene var viktigst!

Liker du lapskaus?

Isabel: – Mitt liv på Vidaråsen

PÅSKE

Påske. Kurvmakeren 

- Ei Påskelegende

GLIMT FRA VERDEN

Nødpedagogikk: Å skape et trygt sted

TEMA: biografi - skjebne - liv

Tilfeldigheter – og muligheter

Lars Skrefsrud skjebne eller tilfeldigheter? 

Rudolf Steiner om «Tilfeldighetens filosofi» 

Marie-Jeanne:Veien fra Marseilles til Granly 

Åslaug og Edvin Nysæther, to pionerer fra Vestlandet

Reidunn og Helges virke innenfor Camphill

Selvbiografier: Ivan og Phyllis Jacobsen

Ivan Jacobsen: – En livsforvandlende opplevelse

– I en hemmet kropp kan det bo en stor individualitet

Bertils fortelling om sin fødsel

Skjebnesvangre liv

30 år i Camphill

KRONIKKER

«Jeg og du» – Autisme sett fra et sanseperspektiv

– Å ikke bli forstått, det er min skjebne!

AKTUELT

STEINERUKA 2019: «Mellom himmel og ord»

Psykisk utviklingshemmede mangler bolig

Arbeider for å fjerne boligkø

BOKOMTALE

Livsforløp og skjebne av Floris Reitsma 

Bokanmeldelse av Hanne Kveli  

STEDENE

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

Fo
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Ja, da er Påsken 
tilbake igjen. 
God mat og drikke. 
Gå tur! 
Gå på ski! 
Gå på skøyter! 
Påskeskirenn! 
Aking! 
Grilling på bål! 
Snøscootertur! 
Påskekrim! 
Påskelys! 
Påskeegg! 
Påskeliljer! 
Påskegodteri! 
Påske hare! 
Kortspill 
og andre spill. 
Og snømannen Kalle! 

Hanne Kveli

Foto: Hestehov Foto Bjoertvedt, 

Wikipedia

Påskedikt
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hva skjer?

Tekst og foto: Gard Smith-Hald

Helsepedagogisk avdeling på Steinerskolen på Hedmar-
ken utvider tilbudet for de eldre elevene. De har fått et 
etterlengtet tilbud. 

Yrkesfaglig linje 
På «yrkesfaglig linje» får de øvet ferdigheter innenfor 
yrkesrettet praktisk trening, noe som kan komme godt 
med senere i arbeidslivet. Yrkesfaglig-linje har tre 
baser: snekkerverksted, landbruk/gårdsdrift og kantine-

drift. I tillegg har de også ordinære skolefag og en hel 
dag i uken med friluftsliv. 

De yrkesfaglige linjene gir ikke elevene fagbrev ved 
endt skolegang, men eleven får muligheten til å finne en 
retning i arbeidslivet som de kan mestre og trives med. 
Mange av elevene med funksjonshemming ønsker å 
jobbe etter de er ferdige på skolen. 

På snekkerverkstedet har elevene ulike prosjekter 
gjennom året. Dette semesteret bygger de et drivhus 

Helsepedagogisk steinerskole 
Hedemarken utvider tilbudet

En dag i uka benyttes til friluftsliv. Her «under» en gigantisk rot etter vindfall.
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av gamle vinduer. Drivhuset skal være en 
del av tilbudet til gårdsgruppen. Under 
selve byggingen er det mye som må gjøres. 
Mange slitne vinduer får nytt liv med ferskt 
vinduskitt og maling. Elevene lærer om 
verdien av gjenbruk av gamle materialer. 
Samtidig får de ta del i bruken av drivhuset 
når de er på Gårdsgruppen. 

For elevene på Landbruksgruppen er hver-
dagen variert. Det er opprettet et samarbeid 
med tre ulike gårder i nærområdet, hvor 
elevene får være med å ta ansvar for både 
dyr og planter. Elevene får et fint innblikk 
i økologisk landbruk, og de lærer å mestre 
ulike redskaper. Maten som de produserer 
blir benyttet av elevene som arbeider i 
skolens kantine. 

Skolekantinen drives i år for første gang av 
skolens yrkesfaglige linje. Her er det fokus 
på kortreist og økologisk mat i en variert 
ukesmeny. Her lærer elevene et serviceyrke, 
hvor de hver dag må jobbe raskt og effek-
tivt for å få maten klar til lunsj. I tillegg er 
skolelunsjen et viktig møtepunkt mellom 
elevene i de ordinære klassene og elevene i 
den helsepedagogiske avdelingen. 

Elevene lærer også om kosthold, kjøp og 
salg, matforedling og service. Alt dette 
kommer godt med når de etterhvert skal inn 
i voksenlivet. 
 
Utvider skolen 
Snart tar Steinerskolen et nytt spadetak i 
jorden. Det skal bygges et nytt bygg som 
skal romme gode undervisningslokaler for 
den helsepedagogiske avdelingen av skolen. 
I tillegg til undervisningslokaler skal det 
nye bygget romme en flott kantine. Kanti-
nen skal selvfølgelig driftes av yrkesfaglig 
linje. 

Steinerskolen på Hedemarken har rundt 250 
elever, hvorav 35 går i helsepedagogisk av-
deling. Elevene er fordelt på de 13 klasse- 
trinnene.

Kantinedrift. Her lages skolelunsj.
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I sommer foregår det niende Nordiske Sosiale 
Allkunstverket på østkysten av Jylland i Dan-
mark. Når sommerens festival er avsluttet, har vi 
hatt tre festivaler i Sverige, tre i Norge og tre i 
Danmark. 

Festivalen foregår fra mandag 24. juni om etter- 
middag til fredag 28. juni på formiddag. Den er 
forberedt av en gruppe med beboere og medar-
beidere fra de sosialterapeutiske stedene i Nor-
den. Les om festivalen på www.allkunst.dk.

Nordiske dager
«Å møtes over grenser» er årets festivaltema 
og vil prege både de kunstneriske bidragene, 
kursene og aktiviteter. Det vil være alt fra salsa 
til hip hop, folkedans til rock’n roll. 

Deltakerne fra Danmark, Island, Sverige og 
Norge vil under festivalen prege hver sin dag 
med nasjonale sanger, danser, eventyr, musikk, 
historier og mye mer. Det blir spennende å opp-
leve den særegne kulturen fra de forskjellige 
landene. 

Spennende og glade sommerdager 
Første kvelden under KIK-2019 møtes vi til 
middag på Fuglsøcentret kl 18.00. Her vil vi 
blant annet synge den nye festival-sangen 
Tak til Norden. 

For alle som har vært med tidligere, blir det 
morsomt å møte gamle venner, og for dere som 
ikke har opplevd festivalen før, lover vi noen 
spennende og glade sommerdager sammen med 
mennesker fra de mange sosialterapeutiske miljø-
ene i Norden. 

«Å møtes over grenser» 

Nordisk Allkunst 2019, 
Fuglsøcentret i Danmark 24. - 28. juni
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Tekst og foto: Dag Balavoine

Like før jul brant Brygga (sjøboden) på Vallersund Gård 
ned til grunnen. Bygget var et høyt verdsatt kultur-
minne, og vi på Vallersund Gård elsket dette bygget. 
Vi er samtidig takknemlige for at brannen ikke påførte 
noen personskade, og at butikken og hovedhuset ikke 
ble berørte. 

Viste julespillet for bygda
Den 15. desember ble en helt spesiell kveld på Valler-
sund. De siste årene har vi bygd opp en tradisjon der vi 
inviterer bygda til lanternevandring og å se «bilder» fra 
jule-evangeliet vist ute i et førjulslandskap. I år hadde vi 

gjort oss mer flid enn tidligere med ønsket å spille neste 
hele Oberufer Kristi fødsel- og hyrdespill. Vi hadde 
også lånt et levende esel til Maria og Josef. Det var gan-
ske mange fra bygda som var møtt fram med sine lan-
terner. Vi ønsket velkommen ved butikken og viste det 
første bilde med Maria og engelen Gabriel ved brygga. 

Så vandret alle sammen gjennom landsbyen og videre
inn i skogen til stadig nye stopp med «bilder» fra jule-
evangeliet ledsaget av kjente julesanger; som Josef 
og Marias slitsomme vandring til Betlehem, hyrdene, 
stallen, og til sist barnet i krybben. Etter det siste bildet 
fikk vi servert pepperkaker og varm gløgg, noe vi alle 
trengte, forblåste og kalde som vi var. 

Brygga på Vallersund Gård 
brant ned like før jul
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brannslukkere. Men brannetterforskerne har ikke funnet 
årsaken til brannen. 

En brann er en fryktelig hendelse. Ingen vil at det skal 
skje. Likevel hender det. Vi må bare akseptere det. 
Prøve å se framover. Kanskje finner vi en åpning til en 
utvikling fra motiver som ligger i framtiden. 

Et nytt drama
Midt i denne hyggelige sammenkomsten ved krybben, 
fikk noen en telefon om at det brant ved brygga. Alle 
kom seg i bevegelse. De raskeste var fort nede ved sjøen 
og fikk se sjøboden stå i et eneste flammehav. Noen ville 
slukke, men det var ingenting vi kunne gjøre. Heldigvis 
var det fralandsvind så ingen flammer kunne spre seg til 
butikken og de andre husene nede ved sjøen. Noen spru-
tet vann på butikken, som var nærmest flammene, for 
sikkerhets skyld. Hele landsbyen og gjestene fra bygda 
ble vitne til dette dramaet. Heldigvis var ingen savnet 
eller ble skadet av brannen. 

Brannbil, politi og sykebil 
Så kom bygdas brannsjef og senere brannbil, politi og 
sykebil. Etter en time var det kun glør igjen. Brann-
mennene gjorde noe etterslukking utover natta. Den 
gamle brygga med sjøboden er borte for alltid.

I ettertid har vi gjort oss flere tanker. En av dem er at 
vi kan takke forsynet for at vi ikke fikk vite om bran-
nen tidligere. Da ville vi ha forsøkt å slukke ilden. Det 
ville ha vært katastrofalt fordi midt i bygget var bensin-
kannene til båtmotoren og de eksploderte tidlig under 
brannen. Det ville ha vært livsfarlige for eventuelle 

Nytt fra Sosialterapeutisk Forbund

Årsmøtet i Sosialterapeutisk Forbund 2019 fant sted 
i det nye Veksthuset på Helgeseter mandag 4. mars. 
Styret for 2019 består av Geir Legreid (Sosialtera-
peutiske hjem), Runa Evensen (landsbyene), Tone 
Lunde (skolene), Hanna Schmeding (frittstående) 

og Aina Nagell-Sværk (frittstående). 
Representanter: Astrid Aakra og Dorine van 
der Linden representerer forbundet i ECCE, Birka 
Baumler og Frederike Lingner i Anthroposophic 
Council for Inclusive Social Development, Aina 
Nagell-Sværk i Nordisk Forbundsstyre (NFLS). 
LandsByLiv vil i 2019 utkomme med to ordinære 
utgaver. I tillegg kommer fellesutgaven Mennesket i 
forkant av Steineruka og Mitt landsbyLIV før jul. 
Bachelorutdanningen ved Steinerhøyskolen 
startet høsten 2018 med det største kullet noen 
gang. Det er et økende søkertall fra steinerskole-
lærere som opplever nye utfordringer og oppgaver i 
dagens skole som følge av integreringsmål, sosiale 
utfordringer, læringsvansker etc.
Høstmøtet Nordisk forbund foregår 11.-14. sep-
tember på Marjatta i Danmark.
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DET LILLE SPILLET OM DE HELLIGE TRE KONGER

Tre konger kommer 
fra det fjerne. . . 

Foto: Helgeseter.
Broderi laget av Britt Lisbeth Johnsen

Etter noen års pause var det flere av våre beboere og 
medarbeidere som ønsket å løfte frem igjen beretningen 
om De Hellige tre Konger. Historien om kongene Mel-
chior, Caspar og Baltasar som fulgte stjernen, ledet av 
engelen, og deres dramatiske møte med Kong Herodes 
og det vidunderlige møtet med Den Hellige Familie: 
Maria, Josef og Himmelbarnet. Det var akkurat det som 
vi ønsket å fordype oss i. 

Det lille Hellige tre-konger-spillet, som vi øvde inn i 
adventstiden og i romjulen, er en sammenfatning av 
«Det store Hellig tre-konger-spillet». Gjennom Karl 
Julius Schröer oppdaget Rudolf Steiner «Julespillene 
fra Oberufer». Spillene var opprinnelig gamle mysteri-
espill fra middelalderen, som Rudolf Steiner bearbeidet 
og gjorde tilgjengelig for nåtiden. Sammen danner de 
et triptykon, tre spill: Paradis-spillet, Kristifødsel- og 
Hyrde-spillet og Hellig-tre-konger-spillet.

Det var 
Maja 
Knierim, 
helsepedagog 
fra Tyskland, 
som forfattet Det lille 
Hellig-tre-konger-spillet 
for barna som hun tok seg av på 1950-tallet på en 
helsepedagogisk skole. Spillet er en enkel, kort frem-
stilling av den kjente historien, og i tillegg til de vise 
konger, engelen og den lille familien, har det et fargerikt 
persongalleri: Stjernetyderen Filigrazian og hans pasje, 
Herodes sin slue lakei, de stive og støle skriftlærde og 
Djevelen selv. Rollene representerer kvaliteter som et 
hvert menneske bærer i sin sjel. 

Så kom det nye året 2019, og mandag 7. og onsdag 9. 
januar vandret De Hellige tre Konger med følge over 
den lille scenen på Helgeseter. 26 beboere og medarbei-
dere både foran og bak scenen var med på å fremføre 
det nydelige spillet om kongene som fulgte den lysende 
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Kjære Camphillere, venner av landsbyene, 
og dere som aldri har hørt om en Camphill landsby

Vi skriver til dere fra en liten Camphill-landsby som heter 
Jøssåsen og ligger i Trøndelag. Vi tror at dette er et sted som 
egner seg for mange forskjellige mennesker som leter etter et 
liv som er forskjellig fra det vanlige 9 til16-livet. Til tross for 
vår sterke Camphill-etos, vakker natur, ren luft, vann og jord, 
sliter vi med å finne mange nok medarbeidere som ønsker å bo 
i felleskapet vårt. Med dette brevet vil sende ut en forespørsel. 
Vårt håp er at det finnes mennesker der ute som er på samme 
bølgelengde som oss.

Noen av dere har nok aldri har hørt om Camphill eller vært i en 
landsby. Jøssåsen landsby er et sted hvor mennesker fra mange 
land har kommet sammen for å bo og arbeide sammen med 
mennesker med spesielle behov; for å øve medfølelse, for å utvikle seg som menneske og for å støtte hverandre. 

Vi tror også det finnes mennesker der ute for hvem Camphill-impulsen har vært viktig i livet. Kanskje har livet 
førte deg i en annen retning, men at du nå har fått ny lengsel etter felleskapet. Eller kanskje bor du allerede i en 
Camphill-landsby, men kan tenke deg en forandring og nye omgivelser. Da kan Jøssåsen være et alternativ.

Synes du dette høres interessant ut? Ta kontakt!
Nina Møller, tlf 73 97 12 22 (mandag og torsdager), mobil 941 65 627, office@jossasen.no. 
Se også www.camphill.no og Jøssåsens Facebookside: www.facebook/jossasen.
Foto: Gjengen på Jøssåsen. Bildet er tatt av Johannes Sebastian Stöhr. 

JØSSÅSEN LANDSBY 
– trenger flere medarbeidere

stjernen. Til tross for Kong Herodes (Erik Framholdt) 
sin ondskap og lyst etter å drepe det nyfødte barn, 
blir kongene (Rolf Davidsen, Terje Nygård og Mikal 
Tveiterås) ledet av den skjønne engel (Kari Rosendal) 
gjennom alle vanskeligheter. 

Nydelige kostymer, flott lyssetting og regi, sang og 
musikk og en enkel uttrykksfull tekst, gjorde frem- 
førelsene til en opplevelse for publikum og for de 
begeistrede skuespillerne. Undring og glede, over-
raskelse og forbauselse grep oss alle, slik vi har opp- 
levd i hele øvelsesperioden. 

Til sammen har vi fått en ny forståelse av julens bud-
skap. Slik de skriftlærde sier til Herodes i spillet: 
«Denne Konge er ikke som deg. Hans rike er ikke på 
jord. Himmelgaver vil bringe menneskenes hjerter 
til ro.» Og stjernen gikk foran dem og ledet dem til 
Kristusbarnet. 

Måtte vi alle finne og følge stjernen. 

Ursula Schmitt Helland og Marit Karaskiewicz har 
oversatt spillet til norsk, og de ledet innstuderingen på 
Helgeseter i vinter. 
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Tekst og foto: Will Browne

Etter de positive erfaringene fra kulturuken i januar 
i fjor med tema Olaf Åsteson, ville vi også i år feire 
den første uken i en kunstnerisk sammenheng. Denne 
gangen var vi nysgjerrige på hvilke verdier som lever på 
Vidaråsen. 

Tema og opplegg
I mai måned i fjor hadde Vidaråsen besøk av Bodo von 
Plato fra Goetheanum. Han holdt et innlegg om det å 
være mennesket i vår tid, og han presenterte fire trinn 
som vi skulle fordype oss i: «Lev ditt liv!», «Si det du 
har å si!», «Bevar mysteriet!» og «Hold det gående!» 

Temaet vi valgte til kulturuken i januar ble derfor: «Hva 
betyr det å være Vidaråsen landsby i vår tid?». Vi ønsket 
å begi oss ut på en undrende reise ved hjelp av forskjel-
lige foredrag, kunstneriske aktiviteter og sosialt sam-
vær, hvor hver og en av oss kunne fornemme noe av de 
kjerneverdier som kan knyttes til landsbyen. 

Hver dag i denne kulturuken begynte med felles sang og 
foredrag til dagens tema. Så gikk vi til aktivitetsgrup-

Kulturuke: Å være 
Vidaråsen landsby i vår tid?

pene for å jobbe kunstnerisk videre med innholdet fra 
foredragene. Vi kunne velge blant; tablåbilder, eurytmi, 
modellering, maling, musikk, sosiale skulpturer, språk 
eller kreativ skriving. Om kvelden samlet vi oss igjen i 
Kristofferhallen og la fram «smakebiter» fra arbeidet i 
aktivitetsgruppene. Vår egen landsbyklovn «Corzola» 
viste oss en oppsummering fra dagens foredrag. Helt 
uten ord. Vi avrundet dagen med «løvetanndansen».

Tilbakeblikket
Den første dagen rettet vi blikket bakover med spørs-
målet: «Hva har Vidaråsen sagt til samfunnet?» Karen 
Nesheim ga oss mange fine bilder fra landsbyens pioner- 
tid, som var preget av mye pågangsmot og et intenst liv 
fra morgen til kveld. Gjennom begeistringens kraft og 
en sterk tro på landsbyidéen, ble skepsis og hindringer 
overvunnet, og mennesker strømmet til fra alle kanter. 
«Våre hjertes dører står åpne for dere» var et utsagn 
fra Ivan Jakobsen som ble gjengitt av flere beboere, og 
det kjennetegnet den rausheten som gjestene ble møtt 
med og som gjorde så stort inntrykk på dem. Vi hørte 
om flere viktige personer som kom til landsbyen, for 
eksempel Jens Stoltenberg som besøkte landsbyen flere 
ganger etter å ha gjennomført sosialpraksis på Vidar-
åsen, og som holdt kontakt med en av beboerne i mange 
år etterpå. Vi ble fortalt om kontrasten av tilstandene på 
de store institusjoner og landsbyen hvor man ønsket å se 
alle som likeverdige og hvor et ekte liv kunne leves. 

Nils Christi fant på uttrykket «usedvanlige mennesker» 
i stedet for «utviklingshemmede», som viser til at alle 
mennesker har en frisk kjerne og unike muligheter. 
Karen mente at dette har bidratt til at holdninger ovenfor 
mennesker med spesielle behov i samfunnet ellers også 
har endret seg. «Lysaksjonen» som foregikk i over tjue 
år hvor russen solgte lys fra Vidaråsen til inntekter for 
bygging av nye hus, var meget viktig for å gjøre lands-
byen kjent og verdsatt i samfunnet forøvrig. Produkter 
fra verkstedene var av god kvalitet og ble ettertraktet. 
Det ble satset stort på kulturlivet, og mange kunstnere 
og foredragsholdere ble invitert til å bidra. Landsbyen 
vokste seg til med nye hus, verksteder og kulturbygg og 
etterhvert ble flere landsbyer grunnlagt i Norge, Balti-
kum og Russland. 
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Hvem er vi i dag?
Den andre dagen handlet temaet om nåtiden og spørs-
målet: «Hva er vår identitet?» Odd Jarle Stener Olsen, 
som er biodynamisk bonde og tidligere medarbeider 
på Vidaråsen, holdt en underholdende fremstilling 
av landsbyens særpreg, med innslag av trekkspill og 
fortelling. Han fortalte et eventyr om en fattig jøde som 
bodde i Warszawa. Denne mannen reiste langt av gårde 
på leting etter en skatt som kunne lindre hans nød og 
gi ham medgift til 
døtrene. Han kom 
tomhendt tilbake, 
men fant så skat-
ten gravd ned ved 
et epletre i sin egen 
hage. Poenget er 
å sette pris på det 
dyrebare som finnes 
i vår umiddelbare 
nærhet. 

Odd Jarle fortalt at 
han ser på sine år 
på Vidaråsen som 
de mest verdifulle i 
livet sitt. I landsbyen 
gjør man verdens 
viktigste jobb; å 
være et helt men-
neske, å leve livet 
fullt ut. Man prøver 
å gjøre en forskjell 
fra samfunnet 
forøvrig. Hva består 
denne forskjellen 
i? Noe løftes opp. 
Gjennom dyrking av 
grønnsaker skaper 
man grøden som gir 
næring. På snekker-
verkstedet lager man 
gjenstander med sjel 
som gir næring når 
de brukes. Overalt 

søker man gjennom kjærlighet til det man gjør og til 
menneskene rundt en, å løfte noe som ellers ikke løftes 
så lett. Gjennom en slik holdning får man noe til å spire.

Odd Jarle fortalt også om en beboer som kom på besøk 
til landsbyen og som straks følte seg hjemme. Hva betyr 
det å føle «seg hjemme»? Hjemmet kan være overalt i 
verden, men det er nettopp der hvor du har funnet deg 
selv og funnet din plass, at hjemmet er. Og når du har 
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funnet din plass, da 
har du ikke tatt plas-
sen til en annen. 

Livet er ikke alltid 
lett, vi kan alle ha 
en dårlig dag, men 
det er ikke så farlig 
å snuble når man har 
noen som «holder 
deg». I landsbyen 
har vi noe som ver-
den trenger, sa Odd 
Jarle. Han oppfor-
dret sterkt at vi må 
komme ut i verden 
med det som lands-
byen står for, fordi vi 
har vært dyktige i å 
leve det i over 50 år. 
Hvis vi har mot nok, 
vil dette kunne gi en 
stor bukett av gaver 
til verden rundt oss. 
Vi må selv finne ut 

hvordan vi kan gjøre dette og så må vi opprette flere 
møtepunkter for å få dette til. 

Fremblikk
Den tredje dagen rettet vi blikket fremover, og denne 
gangen var det Dag Blakkisrud, leder av Representant-
skapet for Camphill, som satt oss i gang med et foredrag 
om hva fremtiden spør av oss.

Før vi kan begynne å snakke om fremtid, mente Dag, 
bør vi først spørre om hva «tid» egentlig er for noe. I 
tillegg til det vanlige fremadskridende tidsbegrepet og 
med alt som har blitt til i løpet av timer, dager, måneder 
og år, finnes det en annen tidsstrøm som kommer oss i 
møte fra fremtiden. Akkurat som eselet med gulroten 
foran seg på en snor, ser vi alltid fremover uansett hvil-
ken vei vi snur oss!

Der hvor fortid og fremtid møtes, blir det et pusterom 
av stillhet. Dette møtepunktet ligger inne i oss men-
nesker. Når mennesker møter hverandre, blir denne 
forbindelsen forsterket.

Dag mente at oppropet «si det, det du har å si», som 
landsbyen har jobbet med i adventstiden, er et viktig 
utgangspunkt for fremtiden. Men da er det faktisk like 
avgjørende og viktig at noen hører det vi har å si. Vi må 

utvikle «lyttekraft» for at vi kan fornemme fremtiden. 
Vi trenger «elefantører» for å kunne fange opp og lytte 
til det som mennesker rundt oss vil si. 

Livstilretteleggere 
I våre dager gir det ikke lenger mening å krige mot 
andre land. Menneskeheten er blitt til én verden. Vi har 
ingen andre å kjempe imot, enn imot oss selv. Før har 
man hatt stor tro på at teknikken kan løse alle proble-
mer. Tenk om vi kunne arbeide mye sterkere ut ifra 
den visdommen som ligger i antroposofien. Gjennom 
antroposofi vet man at det trengs noe helt annet for å 
løse fremtidens problemer. Og det er her at Vidaråsen 
kommer inn!

Dag viste til at Vidaråsen allerede fra starten var frem-
tidsrettet, og at stedet fortsatt kan betraktes som et 
«laboratorium for det egentlige menneskelige» – som 
danner grunnlaget for fremtiden. 

Det å være hverandres «livstilretteleggere» hver eneste 
dag, er en tjeneste som dere gjør, ikke bare for dere selv 
men også for alle andre. Gjennom denne levemåten har 
dere forsket frem en genial løsning som viser en ny vei 
for hele menneskeheten. Tenk på alle mennesker som 
har vært her og alle mennesker som kjenner noen som 
har vært her. 

Vidaråsen ligger avsides til i sin lille skog, men den 
lyser ut over skogen, ut i hele verden. Når noen gjøre 
noe godt i verden, har dette en mye større virkning for 
fremtiden enn når noen gjør noe dårlig. 

Dere er døren til fremtiden – både for oss andre og for 
dere selv – og det er vi veldig takknemlig for!

Fakkeltog og fest
Den siste dagen av kulturuken ble avrundet med en fest. 
Vi gikk i fakkeltog gjennom landsbyen til Kristoffer-
hallen som var blitt ble omarrangert slik at 90 men-
nesker kunne sitte i en stor krets. Vi samlet hele ukens 
kunstneriske aktiviteter som en stor bukett med frem-
visninger, utstillinger og dans. 

Å være felles-skapende
En liten gruppe hadde forberedt rammene for disse 
dagene på Vidarpsen slik at det gjennom hele uken ble 
rom for overraskelser, spontanitet og friske initiativer. 
Vi fikk oppleve mye glede og begeistring nettopp i det 
å sammen gå gjennom en slik prosess og å kunne være 
«felles-skapende»! Denne uken har løftet oss til en føl-
else av tilhørighet med landsbyens identitet. Vi kjenner 
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oss takknemlige for landsbyens fortid, vi kjenner oss 
noe tryggere og modigere til å kunne stå i nåtiden, og vi 
kan kjenne spirer av optimisme for fremtidens kall. 

Jostein og jeg fikk oppgaven å dokumentere disse dager. 
Underveis tok vi mange bilder, filmsnutter og også et 
lydopptak der Jostein intervjuet deltagerne. Vi holder på 

og lager en presentasjon og et hefte av de gode øyeblik-
kene og gullkornene som kan glede og inspirere oss og 
kanskje andre en stund framover.

En stor takk rettes til Runa som elegant seremonimester, 
og til alle som bidro til at disse dager ble så berikende. 
Forhåpentligvis blir det flere slike anledninger.
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Tekst: Dag Blakkisrud, Tøyen Tekstverksted 
– for språkforming, eurytmi og tekstutvikling

Språk er ikke bare makt. Språk er også veien til andre 
menneskers hjerter. Den som kan beherske et språk 
har midler og redskap til å kunne utveksle tanker og 
synspunkter med andre. Og til å etablere fellesskap 
og formidle hvem man selv er. Dr. Karl König sier 
i sine foredrag om språkforming, at det første vi må 
lære å forstå er forskjellen på språk og tale. Tale, sier 
han, er en ferdighet som er mer eller mindre utviklet 
hos oss mennesker. Mens språket er en felles indre 
verden som vi alle eier sammen. Derfor er det viktig 
at alle kommer med når det skal arbeides med språk 
og tale. Helt uavhengig av hvilken ferdighet vi har 
som utgangspunkt. 

Hvorfor er det alltid noen andre som skal mene noe 
om meg? Dette kloke spørsmålet kom fra en av mine 
venner i Hogganvik Landsby. Jeg hadde ikke noe 
godt svar å gi. Der og da. Men så tenkte jeg litt videre 
for meg selv. Og da kom jeg på at alle som på en eller 
annen måte hører til i en minoritet, blir snakket om 
og ment noe om. Av andre. Enten politikere, eksper-
ter, leger eller rett og slett folk som har behov for å 
mene og gi uttrykk for det. 

Mange viktige spørsmål stilles av selvsikre majo-
ritetsfolk: Bør foster som kan ha downs syndrom, 
aborteres bort? Får du mindre livskvalitet av å leve 
med utviklingshemming? Bør homofile få lov til å 
oppdra barn? Bør man få lov til å nekte å ta vaksine 
hvis man ikke vil? Og de svarer på spørsmålene selv. 
Stort sett i iallfall.

En venn i Camphill viste meg ett unntak. Det var 
en filmsnutt på internett om en jente i England som 
hadde Downs syndrom. I filmen spurte hun: «Hva er 
det som er så spesielt med mine behov? Hvorfor skal 
jeg kalles en person med spesielle behov?» For henne 
virket det nok som om hennes behov var ganske like 
alle andres behov. Sånn ser det ut for meg også. 

Hvem skal komme til orde i det offentlige rom?

Folk selv må få komme til orde 
Alt dette fikk meg til å tenke at det som trengs er at 
folk selv kommer til orde. På sin egen måte. Og det 

Hva skal sies - hvem skal høres?

er neimen ikke så lett. Det er faktisk ikke lett for 
noen. For det offentlige rommet er fullt nok fra før. 
Og uansett hvor mye vi kan og vet, er det ikke sikkert 
at vi klarer å skrive om det eller snakke om det til en 
hel forsamling. Eller på TV eller på radio. Og selv 
om vi skulle klare det, er det likevel ikke sikkert at 
noen interesserer seg for det vi har på hjertet.

– Du bør lage et eget firma, sa Elizabeth Wirsching, 
 styreleder i Biologisk-dynamisk Forening, en dag 
jeg forsøkte å overbevise henne om at det burde 
være en oppgave for hele det antroposofiske miljøet 
å drive samfunnsformidling. – Vi må være sikre på 
at andre folk skjønner hva vi holder på med, sa jeg. 
Hvordan skal noen forstå hva antroposofi er – eller 
for den sakens skyld – hvem Rudolf Steiner er – hvis 
ikke vi kan forklare det? Og hvordan skal andre få en 
nyansert forståelse av hvordan det er å være mino-
ritet – hvis vi ikke forklarer det selv? Jeg skjønte at 
Elizabeth hadde rett. Så jeg etablerte et firma!

Inspirasjon i Camphill og frilansreporter Ola
Heldigvis har jeg gode venner på Hogganvik! Så dit 
ble jeg invitert til å jobbe med språkforming og tekst-
verksted i en uke før jul. Da ble det dikt og intervjuer 
og øving av julespill om mye annet moro. Takk for 
det! 

Rett etter jul bar det av gårde til Vidaråsen. Der 
hadde vi et spennende framtidsverksted som jeg aldri 
kommer til å glemme. Takk for det også. Det var 
kjempefint at jeg fikk være sammen med dere alle, og 
lære og finne nye tanker for hvordan språkverksted 
kan se ut i framtida. Men en av de beste tingene var 
at jeg fikk min første hjelper: frilansreporter Ola  
Henningsen! 

Flere oppdrag
Jeg håper på at Tøyen Tekstverksted AS kan få flere 
hjelpere fra det helsepedagogiske miljøet og bli et 
aktivt firma som kan levere tekster til aviser, blader 
og bøker, til sosiale medier, ja kanskje også til film-
produksjon. I denne utgaven kommer de første pro-
duktene våre. Et portrett av kunstneren Marius Wahl 
Gran og et av Arne Scheie, samt fra skriveverkstedet 
på Hogganvik. Vi håper dette blir tatt godt imot og 
at Tøyen Tekstverksted kan bidra med stoff fra ulike 
områder til LandsByLiv i tida framover. 
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Tekst: Ola Henningsen og Dag Blakkisrud
Foto: Dag Blakkisrud

Et miniportrett av billedkunstneren Marius Wahl Gran 
i anledning utstillingen MEMBRAN på Galleri Albin 
Upp i Oslo i januar 2019.

– Mange kunstnere er bekymret for maleriet, forteller 
Marius Wahl Gran. – Kunsthistorikere også. De har en 
følelse av at maleriet er en utdatert måte å uttrykke seg 
på. At det er noe som hører til i fortida. Men jeg tror 
mennesket har laget bilder bestandig. Marius fortel-
ler at det er en av grunnene til at han maler. At det å 
male er «gammelt». At det er noe fortrolig i et bilde. En 
gjenkjennelse. En slags ro som minner om meditasjon, 
kanskje?

Signalfeil? 
Vi sitter på Cafe i Frognerveien. Det er like etter jul og 
det har nettopp snødd. Ola er kommet fra Vidaråsen, 
først med skolebussen og så med toget fra Tønsberg. 
Det var et skikkelig upålitelig tog, og stoppet plutselig i 
nærheten av Holmestrand. Signalfeil. Ola måtte ta buss 

til Drammen og styre fælt. Men det gikk fint! Vi møttes 
til slutt i Sandvika, og så bar det til Frogner og Galleri 
Albin Upp. Nå snakker vi med Marius om kunst og 
malerier. Men i virkeligheten snakker vi vel om livet. 
For det er vel det alt handler om? Egentlig?

Ola har forberedt spørsmål. Konsentrerte spørsmål om 
viktige ting. Ikke noe signalfeil der i gården i hver fall, 
tenker jeg for meg selv mens jeg sitter og observerer 
Ola og Marius i samtale. 

– Men hvorfor maler du? vil Ola vite. 

– Når jeg maler, føler jeg tilhørighet, svarer Marius. 
– Jeg føler at jeg er. Det er noe med bilder som kan 
virke trøstende. Som en hånd som strekkes frem for å 
tørke en tåre.

Viktige år i Camphill
Ola spør hvor Marius henter inspirasjon fra? Marius 
forteller at han tidligere har bodd noen år i Camphill. 
– Det var viktig. Kanskje det viktigste jeg har gjort, sier 
Marius. 

Ola spør hva det var som var så viktig?
 
Marius ser ut i luften og tenker seg litt om før han 
svarer. – Jeg tror det var nærheten. Til mennesker selv-
følgelig først og fremst. Men også til naturen og spesielt 
til årstidene. Jeg tror årstidsmarkeringene er noe veldig 
verdifullt som mange går glipp av nå om dagen. Fordi 
feiringene er blitt kommers og handler om det samme 
bestandig. Vi får likesom aldri tid til å være påske. 
Være pinse. 

I landsbyen er det annerledes. Der er årstiden tilstede 
nesten som en personlighet. Da går det an å utvikle en 
varhet for lys. Hvordan lyset endrer seg gjennom års-
løpet. Det er det bildene mine handler om, sier Marius. 

Camphill-oppholdet betød også på et skjebnemøte. På 
Vallersund på 1990-tallet møtte Marius Ninetta Sobart. 
Hun var kunstner, og hun var den første som oppfor-

Marius Wahl Gran:

– Jeg maler – altså er jeg
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dret Marius til å bli kunstner! 
Ninetta er også moren til 
Corinna Balavoine. Det er sik-
kert mange som kjenner henne. 
Ninetta døde nettopp i Arles-
heim, Sveits, hvor hun bodde.

Lyset – den viktigste 
inspirasjonen 
Vi har nettopp sett det. Maleri-
ene i Albin Upp lyser liksom 
av seg selv. Det er ikke helt lett 
å se om det er en by i et fjernt 
landskap, eller om det er et 
blikk inn i framtida. Men lyset 
siver gjennom og ut. Og det 
møter øynene våre, og det når 
helt inn i vårt eget mørke. 

– Et menneske kan føle seg 
lite i forhold til naturen, sier 
Marius. Han forteller om 
en opplevelse han hadde på 
Svartisen i Nordland. Han følte 
at han hadde gått for langt. 
At han hadde utfordret krefter 
som var større enn hans egen 
evne. Den store kulda. Den 
glatte overflaten. Vannet som 
sildret og dryppet over den 
stålgrå brekanten. Tåka som 
kom sigende. 

Men heldigvis. Marius greide
seg fint, og den skumle opp-
levelsen på breen ble til vakre 
malerier som henger på hvite 
gallerivegger og trøster og 
varmer. Og når dette lyset 
kommer så langt som til den 
som står i galleriet og opplever 
et bilde; da blir det kunst! 
Da blir det liv!

OM MARIUS WAHL GRAN 
Marius Wahl Gran er født i 
Oslo og vokst opp i Tønsberg. 
Han er i dag billedkunstner og 
bor og arbeider i Stockholm. 
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Tekst: Hanne Kveli, AWA, Nils Erik Bondeson, 
Anuj Kumar 

Onsdag den 10. oktober var nesten hele skriveverkstedet 
og besøkte Jevnaker bibliotek. Da vi kom inn på biblio-
teket, traff vi Guro som er ansvarlig for biblioteket. Alle 
hilste på henne og det var spennende å møte henne. 
Hanne, Wenche og Nils Erik fortalte at de hadde vært på 
biblioteket mange ganger før. Guro viste oss et sted hvor 
vi satte oss ned, og hun begynte å fortelle om bibliote-
ket, hva slags bøker, filmer og lydbøker de har. Det er 
et fint bibliotek som er åpent fra kl. 11.00 til 15.00 og to 
kvelder i uken fram til 19.00. 

– Da jeg bodde i Jevnaker, gikk jeg veldig mye her og 
lånte bøker nesten hver uke, sa Hanne. Hun syns det var 
så hyggelig å komme tilbake hit igjen, og hyggelig å se 
Guro igjen. Hun traff kjentfolk stadig vekk. 

– Det er en kjempekoselig og fin atmosfære her. Hyg-
gelig å se igjen ansatte som fortsatt jobber her. Det 
har kommet noen nye ansatte siden sist, men ellers er 
det akkurat det samme, bare litt forandringer i lokalet. 
Spennende å være tilbake igjen, sa Hanne. 

Guro ga oss en brosjyre om biblioteket og fortalte om 

Besøk på Jevnaker bibliotek

Marius er utdannet på Konstfack i Stockholm og i Järna. 
Han har hentet kunnskap fra mange tradisjoner og fra 
historisk maleri. Nylig laget han altertavlen til Mikaels-
kirken i Oslo, og han har laget altertavlen i Kristofferus-
kyrkan i Järna. Marius har fått mye omtale for sine 
lysskulpturer blant annet i Bellevue Parken i Stockholm, 
og til høsten får vi kanskje oppleve Marius lyssette 
Frognerparken under Steineruka 2019. Han har vært 
aktiv i Stiftelsen Hilma af Klints Verk, og vært med på 
å arrangere store kunsthappeninger blant annet med 
James Turrell i Järna. Marius underviser også i kunstfag 
på Steinerhøyskolen i Oslo.

Ola på Galleri Albin.

forskjellige bøker som de har. Vi hilste også på de andre 
ansatte som var der. Guro fortalte oss at det er mulig å 
låne biblioteklokalet til noen anledninger. Det er også 
mulig for folk å bruke biblioteket som møteplass. 

Til slutt gikk vi rundt i biblioteket for å se på forskjel-
lige bøker. Noen av oss lånte bøker. Det var hyggelig 
for oss å komme ut av Solborg og snakke med folk 
som bærer fakkelen for å gjøre folk kjent med bøker. 
Tusen takk til Guro og Jevnaker folkebibliotek for at 
vi i skrivegruppen fikk besøke der. 
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Intervju med Arne Scheie 
– Ja takk – begge deler!
Tekst: Dag Blakkisrud og Ola Henningsen 
Foto: Dag Blakkisrud

Det ble litt Ole Brumm-stemning den dagen Tøyen 
Tekstverksted skulle ut for å intervjue idrettskommenta-
tor Arne Scheie. Vi følte nok at vi fikk både honning og 
melk. Historien begynte for noen uker siden. Vi hadde 
vært på åpningen av Marius Wahl Grans utstilling på 
Galleri Albin Upp. Det var jeg som hadde bestemt at vi 
skulle på kunstutstilling, og selv om jeg vet at Ola er en 
mester i å se positivt på alt, så visste jeg at kunst ikke 
er hovedinteressen hans. Derfor tenkte jeg at neste gang 
får Ola bestemme hvem vi skal intervjue. – Hvem vil du 
aller helst møte, spurte jeg. Ola svarte helt kontant og 
uten å tenke seg om: – Arne Scheie!

Sola kommer med toget
Det var ganske kaldt den tirsdag morgenen Ola kom 
med toget fra Tønsberg. Først var det ganske grått, men 
da Tønsbergtoget nærmet seg, tittet sola fram. Vi møttes 
på Sentralbanestasjonen og ruslet oppover Karl Johan. 
Så satte vi oss ned for å forberede oss og gå igjennom 
spørsmålene. Ola kan masse om fotball og fotballag, så 
jeg kunne bare lene meg tilbake å lytte. Da han hadde 
presentert spørsmålene sine, var jeg helt fornøyd. Og 
klar til dagens oppgave. – Det er bare en ting jeg angrer 
på, sa Ola. – Hva da, sa jeg. – Jo, at jeg ikke fikk fortalt 
Kong Harald at vi heier på det samme laget da jeg var 
på audiens! – Jammen da kan du jo fortelle det til Arne 
Scheie, sa jeg. – Det kan jo hende at han heier på det 
laget også?

Kanskje det er bra å være litt nervøs 
når man skal gjøre noe viktig?
Vi tok trikken til Majorstuen og møtte Arne Scheie på 
en flott fransk kafé. Ola fortalte om hvor viktig Arne 
Scheie hadde vært for flere generasjoner idrettsinte-
resserte – både unge og gamle. Møtet ble en positiv 
overraskelse! Arne Scheie smilte akkurat slik en TV-
kjendis skal. Og var så trivelig at vi straks glemte å være 
nervøse. Da vi hadde hilst og jeg gikk for å hente kaffe 
til oss, var Ola alt i gang med intervjuet. – Jeg var litt 
nervøs, betrodde Ola oss da han hadde holdt på en stund 
med å skrive svar. – Det tror jeg ingen la merke til, sa 
Arne Scheie. – Og dessuten: hvis du ikke er nervøs gjør 

du ikke det beste du kan! Og Ola gjorde det beste han 
kunne. Det kan du være sikker på, en ekte reporter har 
alltid notatblokka med seg. Og her er det Ola har notert:

Olas intervju med Arne Scheie
Som selvutnevnt sportsidiot har jeg fått gleden av å 
intervjue Arne Scheie om litt av hans karriere i NRK-
sporten både som vintersportkommentator og fotball-
kommentator gjennom en årrekke, han ses på som den 
først virkelig store norske fotballkommentatoren som nå 
har banet vei til flere og flere.

OH: Hva var den første kampen du kommenterte?
AS: Første live-kampen (tippekamp) fra England var 
Leicester – Tottenham i 1973. Her vant Leicester 3 - 0. 

OH: Hvordan var det for deg?
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AS: Jeg var nervøs. Så kom en dansk kommentator bort 
til meg og sa alle andre kommentatorer har gjort det bra, 
det kommer du også til å gjøre. På en betingelse at du 
drikker Rom og Cola. Dette ønsket jeg ikke og da fikk 
det gå som det gikk.

OH: Når var din siste match?
AS: Det var revansje-kampen til Brasil mot Norge i 
2018 hvor Brasil fikk sin revansje fra 98-VM og vant 
3 - 0. 

OH: Hva er ditt beste minne fra karrieren din?
AS: Der må jeg nok si at jeg har mange å ta av, men 
størst av alt innen fotball blir nok Norge - Brasil 1998. 
Fotball-VM hvor Norge utrolig nok vant 2 - 1 over 
Brasil. De fleste her til lands husker nok hvor de var 
da det skjedde. Men også i 93 da vi slo England, og 
Mexico i VM 94. Alle disse henger høyt, men høyest 
henger altså Norge - Brasil. 

OH: Når det gjelder skihopp hva er ditt største 
øyeblikk?
AS: Her er det også mange store men størst er nok dob-
beltseieren til Norge i liten bakke under OL på Lille-
hammer i 1994 med Bredesen og Ottesen og et folkehav 
som bare det. Hvis Norge gjør det bra, blir man jo litt 
patriotiske av seg.

OH: Hvordan synes du idretten har utviklet seg siden du 
starta å kommentere?

AS: Ting har begynt å gå mye fortere. Alt på fotball-
banen går fortere nå enn før. Man går fortere på skøyter 
enn før og løper fortere enn før. Før måtte man være 
på Stadionen eller se det live på tv for å vite resultatet. 
Sånn er det ikke lenger. Nå kan man finne resultater 
på internett og se sport som skjedde i går, i dag. Live-
idrett er jo det beste her, synes jeg. Men nå finnes det 
jo 7 forskjellige kanaler og mange flere kommentatorer 
enn når jeg starta. Da var bare NRK og de sendte alt. 
Også fotballspillere før i tiden måtte ha jobb ved siden 
av, sånn er det ikke lenger. Man finner ingen som står i 
kassa på nærbutikken og er fulltidsfotballspiller, for det 
er en heltidsjobb nå.

OH: Hvis du skulle valgt en annen karriere, hva ville du 
blitt?
AS: Jeg gikk på skolen da jeg fikk høre at NRK søkte 
kommentator, og for meg som noen kanskje ville kalt 
en sportsidiot, men det ordet liker jeg ikke, var det som 
å gå inn i en godtebutikk. Men jeg hadde nok blitt lærer 
hvis ikke kommentator tror jeg.

OH: Men hvordan fikk du til å kombinere familieliv og 
karriere?
AS: Jeg har vært veldig heldig og hatt en kone som har 
sagt at du kan bare reise til England eller til den tysk-
østeriske hoppuka. Uten det hadde det nok aldri gått, og 
da måtte jeg ha valgt en annen karriere.

OH: Hvis du stranda på en øde øy og kunne bare ta med 
en ting eller person: Hvem eller hva?
AS: Kanskje noen med samme interesse som meg som 
jeg kunne delt det med. Men jeg hadde nok valgt min 
kone.

Kanskje det er i møte med andre 
at vi ser oss selv?
Et par timer senere sa vi ha det til Arne Scheie og gikk 
nedover mot byen igjen. Vi synes vi hadde vært gan-
ske flinke. Vi hadde snakket om å invitere Arne Scheie 
på besøk til Vidaråsen. Han virket veldig interessert da 
Ola fortalte om livet der, om verkstedene og kuene og 
at mye av maten blir dyrket av beboerne selv. Det synes 
jeg var en god idé. Vidaråsen trenger nye venner, og 
Arne Scheie kan godt bli en av dem. Jeg stoppet ved et 
butikkvindu, for jeg så at det var salg på vinterstøvler. 
Da sa Ola. – Det er viktig at man ikke blir høy på pæra 
og tror man blir noe større av å være sammen med be-
rømte folk. Jeg er bare Ola og det er sånn det skal være. 
Hehehe, tenkte jeg for meg selv: Du Ola, du Ola – du er 
antagelig den snilleste og mest beskjedne mannen jeg 
kjenner, så hvis det er noen i verden som ikke behøver 
å bekymre seg for å bli for selvhøytidelig, så er det nok 
du. Høyt sa jeg: – Det klarer du fint!
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Vidar og Janne: 

Valgte seg et år på Rotvoll

Tekst og foto: Rotvoll

Vidar og Janne kom til Rotvoll 14. august 2018 og bor 
i Ole Vig Hus med sine 2 barn. Han jobber i safteriet, 
hun i gartneriet. De ønsket et meningsfylt annerledes år 
og valgte Camphill for å kunne bidra med det de bren-
ner for: Et bærekraftig og økologisk levesett med med-
menneskelighet. Til vanlig jobber Janne og Vidar som 
journalister i NRK i Oslo og er vant til et høyt tempo. 

– Vi har savnet å jobbe mer med hendene, tettere på 
jorda og mennesker. I et fornuftig tempo. For oss er ikke 
dette bare et år. Det er en lærerik langtidsinvestering. 
Lykkes vi, kommer kanskje barna tilbake. Camphill og 
verden trenger også nye generasjoner med framover-
lente ildsjeler. 

– Hvorfor akkurat Rotvoll? 

– Beliggenhet, er det ikke det meglerne sier? Nydelige 
omgivelser med naturen, vannet og byen tett på. Vidar 
jobbet som ung medarbeider i en annen Camphill- 
landsby og ble der kjent med flere fine folk som nå er 
på Rotvoll. Janne har geografiske røtter til stedet, da 
hennes far hadde kunstverksted for lærerstudentene på 
gamlelåven, før Camphill og Steinerskolen tok over. 

– I vinter ble pappa brått syk. Det er fint å være litt 
nærmere familien igjen, før det er for sent, synes Janne. 
– Jeg husket den vakre alléen og det historiske suset. Jeg 
tiltrekkes av steder med mye sjel. Det har Rotvoll og 
Trondheim. Endelig, etter 20 år sørpå, er jeg en trønder 
på jordet igjen!
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Samtale mellom Cecilie og Elisabeth.
Foto: Jantina Bos.

Skrivekurs på Hogganvik 17. november med to 
grupper. Gruppe 1 var Elisabeth og Cecilie. De hadde 
en intervjusamtale med utgangspunkt i spørsmålet: 
«Hvem er du?»
Gruppe 2 var Melissa og Sven. De gjennomførte en 
intervjusamtale om «litt av hvert». 
Dag Blakkisrud ledet kurset og førte pennen.

Cecilie og Elisabeth møttes da Elisabeth skulle hjelpe 
Cecilie å flytte fra leiligheten sin. Cecilie bodde i 
Innherredsveien i Trondheim og skulle flytte til bofel-
lesskapet på Rotvoll gård like utenfor byen. Siden har 

Kuene var viktigst! 

de møttes stort sett hver dag. I verksteder, veverier eller 
rundt bordet ved felles måltider.

Det viktigste for Elisabeth for tida er barnebarn. Hun 
strikker barneklær og gleder seg til å bli bestemor. Ellers 
liker Elisabeth best å lese bøker og sy klær. Særlig liker 
hun å sy kjoler til seg selv. Da er det rart at hun har så 
få blå kjoler. For hun sier at blå er den fargen hun liker 
best. Elisabeth er kjent for sine fine kjoler. Hun liker å 
pynte seg, også på hverdager. Men når det er dugnad i 
gartneriet går det ikke å pynte seg. Da må også Elisa-
beth nøye seg med vanlige klær. Men hun har kanskje 
på seg noen smykker. For det liker hun å ha. Men aldri 
sminke, for hun er pen nok som hun er.

Det var Elisabeth som hadde med seg Cecilie til Hog-
ganvik første gangen. Cecilie likte seg godt og fikk lyst 
til å komme på et gjestebesøk. Hva var det som var 
grunnen til at hun likte seg så godt? 

– Jo, det var kuene. På Rotvoll var det ingen kuer! Da 
Elisabeth hører det, sier hun, – men da er det jo synd at 
du ikke jobber mer i fjøs! Elisabeth er en god organi-
sator og tar spørsmålet opp med Sven med en gang. – 
Kanskje trenger dere hjelp i fjøset i helgene? 

Sven nikker. 
Cecile nikker også. 

Så kanskje blir det fjøsjobb på Cecile nå etter hvert. For 
det meste har hun jobbet i skogen. Det liker hun særlig 
godt, mest på grunn av den store kløvemaskinen. For da 
kan hun løfte tung ved. Da blir hun sterk i armene. Det 
eneste som er synd er at kløvemaskinen ikke sier «mø». 
Og så lukter den olje og ikke fjøs.
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Samtale mellom Sven og Lill-Melissa.
Foto: Elisabeth Husebø.

Melissa har bodd på Hogganvik i fire år. Hun kom fra 
Vadsø i Finnmark og synes det var veldig annerledes 
å komme til et bofellesskap. Det var uvant på mange 
måter. Melissa jobbet i fjøset helt til en geit som het 
Snøfrisk døde av hjertestans. 

– Liker du lapskaus? 
– Nei, svarer Sven. Han er ikke sikker på hva lapskaus 
er. Så Melissa forklarer: Det er en blanding av suppe og 
mos. Sven liker det i hvert fall ikke hvis det er på boks. 

– Hva slags klær liker du best?
Sven er nok ikke så veldig jålete. Han jobber i fjøset og 
har stort sett fjøsklær på seg. –  Koselige tykke gensere, 
svarer han. Men dessverre blir de så fort utslitt at konen 
hans, Sabine, stadig må minne ham på at noen av de 
eldste må kastes. 

– Mørkeblå, sier Sven når Melissa spør etter yndlings-
fargen hans. 
– Du får dra til Tønsberg å kjøpe deg noen nye skjorter, 
sier Melissa optimistisk. Men Sven virker ikke særlig 
interessert. Han liker nok best de skjortene han allerede 
har.

Før jobbet Melissa på Tundra som er en fabrikk/forret-
ning i Finnmark der de lager klær og treverk. – Der fikk 
jeg kaffe hver morgen og oppgaver. Hun lagde treting 
og strikket skjerf på en maskin som var styrt av data-
maskiner, før hun flyttet til Hogganvik.

Julekalender er viktig. Sven skal ha, selv om han er 46 
år.

– Sven pusser ikke skoen sine så ofte, sier Melissa. Så 

Liker du lapskaus?

spør hun hva han blir mest glad for? 
Sven svarer at det han blir mest glad for er å komme ut 
av huset om morgenen, og å kjenne på lukten fra fjøset 
og glede seg til å melke kuene. 

Melissa ønsker seg en ny klokke. Hun synes ikke det er 
så lett å forstå tidene på mobiltelefonen. Hun vil helst ha 
en klokke som hun forstår. Slik som klokka i gangen. 

– Hva liker du best å lese, spør Melissa. 
Sven svarer at han har lest både Askeladden og Kjer-
ringa med pannekaka og Mumle Gåsegg og De tre buk-
kene bruse. Og så har vi spist kaker til et eventyr med 
fløtekrem på. 
Men lapskaus ble det ikke denne gangen.
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Mitt liv på Vidaråsen

å bli mer selvstendig. Vaske mine egne klær. Styre min 
egen økonomi. Ikke avhengig av klokken hele tiden. Ble 
bedre kjent med nye mennesker og mange nye venner. 
Ble mye bedre kjent med meg selv og mine utfordringer 
og behov her i livet. Bestemme over mitt eget liv.

I denne tiden, i de 3 årene, hadde jeg også min utdan-
nelse og læretid i Bakeriet med mange oppturer og 
nedturer. Jobbet på Bakeriet det meste av tiden og kunne 
ikke være med på så mange aktiviteter som skjedde i 
landsbyen. 

Hadde et halvt år med permisjon fra utdannelsen før jeg 
bestemte meg for å fullføre min utdannelse som baker. 
Permisjonen fra utdannelsen skjedde samtidig med 
50-årsjubileet til Vidaråsen. Fikk ny motivasjon etter en 
reise til Russland sommeren 2016. Fikk også prøve å 
jobbe hos Den Gode Baker på Fossnes i Stokke i 2 uker 
i mai 2018, og lærte mye nytt der og mye som er likt fra 
Vidaråsen sitt bakeri.

Onsdag 8. august 2018 hadde jeg min store kompetanse-
prøve som baker her i Bakeriet på Vidaråsen. Da lagde 
jeg speltbrød med frøblanding, rundstykker og sjokola-
deboller. På denne prøven fikk jeg den beste karakteren 
som er meget godt bestått og senere fikk jeg utdelt 
Kompetansebeviset som baker.

I uken før snakket jeg med min husmor Runa om å 
prøve å bo i et annet hus i 1 eller 2 uker, og noen dager 
senere fikk jeg vite at jeg skulle flytte til Bakke Hus og 
være mere selvstendig, men samtidig være nært tilknyt-
tet Steffens hus. Jeg er den første av landsbyboerne som 
prøver å bo på denne måten.

Rett etter kompetanseprøven begynte jeg å flytte til Bak-
ke hus etter å ha bodd 3 år i Steffens Hus. Fra fredag 10. 
august 2018 bodde jeg på Bakke hus. I begynnelsen et 
lite rom i første etasje. Etter rundt 2 uker fikk jeg flytte 
opp i andre etasje på et mye større, bedre og lysere rom. 
Jeg har et stort rom, eget toalett, loft/lagerrom, gang 
og trapp, så det føles nesten som å ha egen leilighet, 
men uten kjøkken. Jeg har egen branntrapp rett utenfor 
vinduet i tilfelle det skjer noe i huset. Har mulighet for 
god utsikt til nordlyset.

Isabel Bergrud med Kompetansebeviset i bakerfaget. 

Tekst og foto: Isabel Bergrud

Jeg heter Isabel Bergrud og er 22 år. Flyttet til Vidar-
åsen Landsby og Steffens hus søndag 2. august 2015. 
Et familiehus for unge voksne beboere. Fikk trening i 
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Selv om jeg bor på Bakke hus, er jeg veldig nært til-
knyttet Steffens hus. Der spiser jeg frokost og middag 
hver dag. Noen ganger kveldsmat. Er med på hus-
kvelder. Lager frokost og kveldsmat fast på mandager. 
Varmer opp pizzaen fra Bakeriet og dekker på bordet til 
middagen på tirsdager. Er med på husvasken på lørdager 
og har som fast oppgave å vaske det store kjøkkenet 
på Steffens hus. Jeg ble vegetarianer våren 2016, men 
spiser fisk. Savner ikke å spise kjøtt.

Fordeler med å bo på Bakke hus: Mye roligere enn i 
et familiehus, siden jeg bor sammen med bare medar-
beidere i huset. Har muligheten til å slappe av når jeg 
ønsker og har behov for det. Lettere i forhold til vasking 
av klær. Jeg får muligheten til å leve et mye selvstendi-
gere liv enn tidligere. Har egen nøkkel til rommet mitt 
hvis jeg ønsker å låse det. Kort vei til og fra jobben min 
i Bakeriet. Har kort vei hjem i lunsjpausen hvis jeg har 
behov for å slappe av.

Ulemper med å bo i Bakke hus: Savner det sosiale som 
skjer i selve huset som jeg bor i. All den unge energien 
som er i Steffens hus, som det ikke er her i huset. Sav-
ner å ha frokost og middag i det huset som jeg sover i. 
Veldig dårlig internettdekning på rommet mitt. Savner å 
bo i et familiehus eller i en egen leilighet i nærheten av 
et familiehus.

Jeg har funnet ut av at jeg både har behov for stillheten 
rundt meg for å kunne slappe av, men samtidig også 
savner utrolig mye det sosiale som skjer i huset. Har 
funnet ut av at det å bo utenfor landsbyen i det vanlige 
liv kan bli for ensomt i forhold til livet her i lansbyen.

Mitt største ønske for fremtiden nå i 2019: Det er å flytte 
hjem til Steffens hus igjen til alle mine venner og fami-
lien der i huset. Jeg har også et stort ønske om å flytte til 
den nye leiligheten i Nils Holgersons hus. Ønsker utro-
lig mye å kunne trives og være fornøyd med hvordan 
bosituasjonen min er her på Vidaråsen. Håper på at et av 
ønskene mine kan bli virkelighet.

Foto over: Frokostbordet er fint dekket.
Til høyre: Henrik Steffens hus på Vidaråsen.



28 påske

LandsByLiv nr 46 • VÅREN 2019

PÅSKE
Kurvmakeren

Her har jeg laget noe ganske nytt
som ikke fantes før: En tornekrone.
Jeg, som er bosatt i Jerusalem
— i kurvmakernes gate er mitt hjem —
en stille mann med verksted, barn og kone;
jeg kjenner godt det arbeide jeg gjør,
og jeg har aldri gjort slik krone før.

Jeg skar mig grener av en rosenstokk,
syv slanke grener, smidige og lange,
syv myke tornegrener, det var nok.
På disse grenene stod mange, mange
av årets roser sprunget ut.

Jeg satte alle rester i et krus,
— det mørke, røde og det våte, grønne —
slik dufter de til glede for mitt hus,
og brenner ganske langsomt ned som ild.
Men ingen her på verkstedet kan skjønne
Hvad de skal bruke slik en krone til.
  
Jens Ingvald Bjørneboe
Aftenposten 9/4-1955/fra ‘Den store by’, 1958
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Tekst og illustrasjon: Elisabeth Husebø

Då Gud hadde skapa himmel og jord, dag og natt, havet 
og alt som lever i havet, lufta og alle fuglar og insekt 
som kan flyga, og alle dyr som lever på jorda, så skapa 
han til sist mennesket. Han skapa mennesket i sitt 
eige bilete; først ein skinande kropp av lys, slike som 
englane også har, og så ein kropp av jord som lyskrop-
pen kunne bu i.

Med jordkroppen sin kunne mennesket gå ut og virke 
i verda; det kunne pløye jorda og dyrke mat, det kunne 
klippe ulla av sauene og laga seg klede, det kunne 
forma leire til krukker for oppbevaring og matlaging, og 
mange, mange andre ting.

Englane trengde ofte hjelp av mennesket for å kunna 
virka på jorda. Om ein engel til dømes såg eit menneske 
som var tørstig og trengte vatn, så nytta det ikkje for 
han å gå til kjelda å prøve å ause opp vatn for å gje til 
den tørstige; vatnet rann berre rett igjennom fingrane på 
lyskroppen hans! Og ikkje kunne han løfta eit drikkekar 
heller, med ei hand som bestod av berre lys. Så då fann 
han eit menneske som også hadde ein kropp av jord, og 
fekk han til å henta vatn. Slik kunne englane og menne-
skja arbeida saman for å gjera Guds vilje på jorda.
Jordkroppen, den vart gamal og sliten, og gjekk til 
sist tilbake til å bli berre jord. Då levde mennesket i 
lyskroppen sin blant englane ei tid, før han fekk ein ny 
jordkropp å bu i.

Men etter kvart som tida gjekk, så fekk mennesket ein 
og annan skugge på lyskroppen sin. Kan henda han kom 
til å fortelje ei lygn, kanskje han var grådig og ikkje 
ville dela med seg, kanskje han vart sint og skada eit 
anna menneske. Alle slike ting laga ei skugge på lys-
kroppen hans. Til slutt var den blitt så mørk at han ikkje 
lenger klara av å dra attende til englane sitt rike når ein 
jordkropp var slitt ut og han døyde.

I staden vart han sittande fanga i ei mørk hole, saman med
andre menneske som hadde formørka lyskroppen sin. 
Dette var verkeleg eit dødsrike, og dei tenkte med sorg 
på dei vakre lyskroppane sine som dei hadde mista, og 
med det også sambandet til englane og til Gud Fader sjølv.

Gud såg ned på jorda, og han såg ned i dødsriket, og han 
vart fylt av sorg og av medkjensle med menneska, og 
han laga seg ein jordkropp til å bu i, og let denne jord-

Ei Påskelegende

kroppen døy. Men Guds lyskropp hadde ikkje ei einaste 
skugge, den lyste klart og reint. Med dette kjærleiksfylte 
lyset kom Han ned i dødsriket. 

Og du veit vel kva som skjer når eit sterkt lys kjem inn i 
ei mørk hole? Alle skuggar forsvinn! Menneska som satt 
fanga i hola, såg korleis skuggane dei hadde samla på 
lyskroppane sine vart borte, ein etter ein, til lyskroppen 
skein klart som på den første dag. Du kan tru det vart 
jubel i dødsriket; no var sjelene løyst ut, og kunne igjen 
komma inn i himmelriket til englane.
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Tekst: Verena Aalders.
Foto: Friends of Waldorf Education

For å finne ut hvem vi er som mennesker og å bygge 
opp identiteten vår, er det viktig å være trygg i seg selv 
og å føle seg trygg i sine omgivelser. Dette gjelder 
spesielt for barn og unge, at de føler seg trygge i hjem-
met, på skolen og på fritidsaktivitetene sine.

Nødpedagog-team
For barn og unge som har hatt traumatiske opplevelser 
og som ikke har tilgang til slike trygge steder, er det 

«Å skape et trygt sted»
Nødpedagogikk sammen med 
Friends of Waldorf Education

viktig å skape nye trygge omgivelser – steder og aktivi-
teter hvor de igjen kan finne tryggheten. Det er det som 
praktiseres i nødpedagogikken – å skape et trygt sted. 
Det hjelper barna til å forebygge traumer og å overvinne 
dem.

I Norge og etter hvert i Skandinavia vil vi nå lage et 
team som skal stå i tett samarbeid med det internasjona-
le nødpedagogiske arbeidet med organisasjonen Friends 
of Waldorf Education. Teamet skal både kunne arbeide 
lokalt og reise ut ved behov for å arbeide internasjonalt. 
Arbeidet kan både bestå i innsatser etter krisesituasjoner 
og forebyggende tiltak. 

Fortelling fra Moriacamp flyktingleir 
En ung gutt som i dag lever i Sverige, skriver her om 
sine opplevelser med et slikt pedagogteam i Moriacamp 
flyktingleir på Lesvos i Hellas:

«Jag heter Parwis och är en ensamkommande flykting 
som bor i Sverige just nu. Jag vill berätta om Moria-
camp flyktingsläger på Lesbos hösten 2015. Jag var där 
i drygt 3 veckor.

När jag åkte till Lesbos från Turkiet hade jag ingen 
aning om vad som skulle möta mig på Lesbos.
Jag var tvungen att stå i långa köer med flera tusen 
personer stående framför mig, för att få ett tillfälligt 
papper. Det tog ett dygn tills jag fick komma in och 
ansöka om pappret. När polisen frågade hur gammal jag 
var, svarade jag «15». Sedan kom en polis med en tolk 
och förklarade att de ville ta hand om mig, därför att jag 
var ensam och minderårig. Jag skulle stanna där i 2-3 
veckor.

Jag fick bo i en camp där tillsammans med flera andra 
ungdomar. Runt omkring campen fanns höga stängsel.
Vi fick inte gå ut eller träffa någon annan, förutom 
soldaterna, som fanns där hela tiden. De andra ungdom-
arna, som var där tidigare, mådde inte alls bra. Vi alla 
kände oss ensamma. Men efter tre dagar kom en grupp 
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som hette Friends of 
Waldorf Education. 

Gruppen bestod 
av flera män och 
kvinnor från olika 
länder inom EU. Vi 
fick bra kontakt med 
dem. De gjorde oss 
glada genom att göra 
olika saker tillsam-
mans, t ex ritade 
vi tillsammans, vi 
sjöng alla tillsam-
mans, vi fick lära oss 
engelska. Dessutom 
kunde vi prata med 
dem personligen när 
vi kände oss ledsna 
och de gav oss stöd.

Gruppen hjälpte 
oss på olika sätt, vi 
kunde glömma våra tankar när de var med oss, och vi 
ungdomar som var där kunde bli bästa kompisar genom 
att rita, dansa och sjunga tillsammans. Jag önskar att jag 
någon gång också kunde tillsammans med Friends of 
Waldorf Education åka till Lesbos igen och hjälpa män-
niskorna där.»

Trenger mennesker som vil delta 
Nødpedagogikken tar i bruk pedagogiske og terapeutis-
ke metoder som er kjente for oss alle gjennom arbeidet i 
steinerskolene, i hjemmene, i fritidsaktiviteter, i arbeidet 
med barn og unge. Vi tar i bruk det vi allerede kan og 
skaper et trygt sted gjennom rytmer, gjennom å være 
trygge voksne. Det kommer ikke nødvendigvis an på 
hva vi gjør, men hvordan vi gjør det.

Ønsker man å delta i et slikt team forutsettes det en vilje
til å kunne reise ut ved behov og til å delta i noe lokalt
arbeid, men det er ikke en betingelse å kunne delta i alt
– det vurderes etter vedkommendes muligheter og
etter de behov som oppstår.

Det er en forutsetning å ha en pedagogisk, terapeutisk 
eller medisinsk utdannelse, gjerne også innen steinerpe-
dagogikk, eller lignende erfaring, samt ønske om å vide-
reutdanne seg innenfor nødpedagogikk. Man må også 
kunne tåle mye fysisk og psykisk belastning, samt å ha 
mulighet fra sin ordinære arbeidsgiver til å kunne dra på 
internasjonale innsats ved behov. 

Vi kommer til å invitere til et møte med dette temaet i 
nærmere fremtid. 

Ta kontakt med Kerstin Brüggemann (Stavanger) 
kerbru44@gmail.com, Verena Aalders (Oslo) 
verenaioslo@gmail.com, eller Constanze Schlesinger  
(constanze.schlesinger@gmail.com) som er ansvarlig. 

Kaspar-Hauser-festivalen 2020
For mennesker som er interessert i dette og i det arbei-
det som foregår i Karl-König-Institut i Tyskland, kan 
den neste Kaspar-Hauser-festivalen i Ansbach være 
aktuell og inspirerende. Da åpner også det nye konferan-
sesenteret for arbeidet til Friends of Waldorf Education. 
Les mer på www.kind-europas.de. 

Kanskje er det noen grupper fra de sosialterapeutiske 
stedene og de helsepedagogiske skolene som ønsker å 
dra dit. Denne lenken vil etter hvert vise mer om pro-
grammet til festivalen i august 2020: 
https://www.ansbach.de/Freizeit-G%C3%A4ste/Kunst-
Kultur/Festspiele/Kaspar-Hauser-Festspiele

Neste konferanse for nødpedagogikk 
Planen er å reise sammen med det nye teamet til den 
neste konferansen for nødpedagogikk i Karlsruhe i 
Tyskland, se lenken: https://www.freunde-waldorf.de/ 
notfallpaedagogik/seminare-und-veranstaltungen/not-
fallpaedagogische-jahrestagung/
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Bernard Beitman. 

Tekst: John 
Rawcliffe

Er tilfeldighet-
er en realitet? 
Det er ofte en 
innvending mot 
tilfeldighetenes 
realitet at sann-
synligheten for at 
de skjer, statistisk 
sett er så liten at 
er det uvesentlig. 
Er det slik i det 
virkelige liv? Er 

det ikke heller slik at selv om den statistiske sannsynlig-
heten ikke er så stor, så er det et faktum at det skjer, og 
at det er viktig for menneskene som opplever dem. Det 
er et argument for at tilfeldig-heter er virkelige. Her er 
et par eksempler:

Carol er på ferietur sammen med noen venner i Corn-
wall. Det er hennes første reise uten foreldrene. En dag 
mens de besøker en av turistattraksjonene i Sørvest-
England, går de forbi en telefonkiosk og hører at tele-
fonen ringer. Til å begynne med bare ler de og tar ikke 
hensyn til den. Men Carol får plutselig en trang til å gå 
tilbake for å svare. Hun tar opp telefonrøret. Stemmen 
i andre enden sier: «Er det deg Carol!» Hun ble lam-
slått. Men hun klarer å svare: «Ja.» Det viste seg at det 
var hennes tante som prøvde å få tak i Carols far for å 
fortelle ham om en i familien som var død.

Christopher og Marion er venner. De er begge nylig 
blitt skilt. Selv om de føler at de vil være sammen, er 
de begge tilbakeholdne med tanke på å begi seg inn i 
et nytt forhold. I tillegg bor de langt fra hverandre. De 
kjenner at forholdet kunne utvikle seg, men er usikre på 
om det er riktig for dem. En dag står Christopher ved 
siden av bokhyllen hjemme hos seg selv. Han ser rett på 
en bok, Kjærlighetens vesen av Kahil Gibran, og tar den 
ut av hyllen og åpner den på et tilfeldig sted. Der leser 
han følgende ord: «Gi hjertene til hverandre, men ikke 

Tilfeldigheter – og muligheter

for å beholde hverandres hjerte. Bare Livets hånd kan ta 
vare på deres hjerter.» Christopher tar dette som et tegn 
på at de skal gi hverandre sine hjerter i det de forplik-
ter seg til Gud. Han ringer Marion og leser linjene for 
henne. Hun svarer: «Christopher, du kommer ikke til 
tro det, man jeg har akkurat den samme boken i mine 
hender, og det eneste jeg har lest i boken er nettopp det 
du leste for meg». Denne hendelsen gjorde at Marion og 
Christopher forstod at de var forbundet med hverandre. 
Men historien slutter ikke her. Tre uker senere i en liten 
kirke leste pastoren helt tilfeldig den samme passasjen 
fra Kahil Gibran!

Disse to historiene er beskrivet av Bernard Beitman i 
hans bok Connecting with Coincidence1 (Å forbinde 
seg med tilfeldigheter.) Eksemplene er to av mange 
tilfeldigheter som Beitman har samlet i sitt arbeid som 
psykiater. Han begynte å interessere seg for dette feno-
menet etter at han hadde en skjellsettende og tilfeldig 
opplevelse i forbindelse med sin fars død. Etter det har 
han samlet flere hundre eksempler av tilfeldigheter. 
Han ønsket å se om disse hadde noen fellesnevner som 
kunne kaste et lys over fenomenet.

Men Beitman er ikke den første som har interessert seg 
for temaet. Carl Gustav Jung utviklet teorien om 
Synkronisitet som han sammenfattet i en bok med 
samme navn i 1952. Roderick Main2 definerer synkroni-
sitet som «idéen om at virkelighetsstrukturen inkluderer 
et prinsipp om at det finnes en akausal forbindelse, og 
at denne viser seg tydeligst i form av meningsfylte til-
feldigheter». Carl Gustav Jung så tilfeldigheter som en 
bekreftelse av hans idéer om arketypene og en felles un-
derbevissthet. Siden Jungs arbeid er blitt kjent, har det 
vært stor interesse for fenomenet tilfeldigheter. Mange 
eksempler har blitt publisert både i bøker og på nettet. 

Bernard Beitman har prøvd å se hva disse historiene kan 
fortelle. I boken sin forsøker han å fremsette noen tan-
ker om hvordan tilfeldigheter kan forstås, og han mener 

1 Connecting with Coincidence. Beitman, Bernard (2016), Health 
Communications Inc. Deerfield Beach, Florida. S. 68 f., 38 f.
2 Main, Roderick (1997). Jung on Synchronicity and the Paranormal. 
Princeton University Press. S. 1.
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at vi mennesker er mye mer forbundet og sammenvevet 
med hverandre enn det som tidligere er erkjent3, både 
når det gjelder tvillinger, familiemedlemmer, venner, 
terapeuter og pasienter.

I et forsøk på å finne en fellesnevner viser Beitman til 
at tilfeldigheter ofte skjer når mennesker er i en over-
gangsfase i livet. Som når et forhold opphører mellom 
to mennesker eller det går inn i en ny fase. Eller en tid 
preget av sykdom. I slike perioder er emosjonene mye 
mer i sving enn ellers i livet. Et annet aspekter er at 
mennesker ofte opplever tilfeldigheter når de har behov 
for noe nytt og annerledes i sitt liv, enten de søker det 
bevisst eller ikke.

Mye kan tyde på at hvert menneske er del av en vev av 
følelser som finnes både innenfor kroppens grenser og 
mellom oss. Beitman kaller dette et psykososialt felt. 
Han fremsetter idéen om at bevisstheten om tilfeldig- 
heter og ikke minst økt oppmerksomhet om at tilfeldig-
heter kan skje, øker også muligheten for å oppleve dem.

Hvilke evner er det hos mennesket som gjør det mulig 
å oppleve tilfeldigheter? Beitman mener at denne evnen 
er beslektet med empati, evnen til å kunne oppleve 
hvordan et annet menneske har det. Empati blir gjerne 
beskrevet som økt sensibilitet for andres indre liv, og 
denne evnen ligger i vårt følelsesliv. En sensibilitet 
som ethvert menneske kan utvikle for å få kontakt med 
det psykososiale feltet. Beitman kaller denne evnen for 
simulpathity, eller på norsk; sampati.

Fortiden er ikke mulig å endre. Har vi fortiden som ut-
gangspunkt for framtidsutsiktene, er vi bundet. Åpner 
vi derimot vårt indre øye for tilfeldigheter, kan over-
raskende ting skje. Nye dører kan åpne seg med nye 
muligheter. Slik Beitman fremhever med sine historier, 
er det mulig å påstå at en villighet til å se etter tilfeldig-
heter, gjør det mer sannsynlig at vi faktisk kommer til å 
oppleve det uventede!

Jeg avslutter med et nyere eksempel fra verdenshisto-

3 Ibid s. 19

Ardennerskogen av John Macpherson, fra 1889.

Boken til Bernard Beitman.

rien: Det var få men-
nesker som forutså at 
Berlin-muren og Øst-
Europa i 1989 ville bli 
frigjort fra sovjetisk do-
minans i løpet av noen 
få uker. Endringene var 
ikke planlagte. Det var 
en hel rekke forskjellige 
omstendigheter som 
gjorde omveltningene 
mulig. For en kort stund 
så det ut som om verden 
hadde gjort et nytt og 
viktig fremskritt. Dess-
verre varte det ikke. 
Nå 30 år senere ser det 
ut som om verden går 
baklengs inn i fremti-
den. Men det kommer 
nye muligheter. Slik er 
det også i det enkelte 
menneskets liv. Har vi et åpent sinn og øynene åpne for 
tilfeldigheter – da skapes det også nye muligheter.
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Lars Skrefsrud –
misjonæren som satte 
mennesket først. 

Tekst: Rigmor Skålholt 

På tysk heter tilfeldighet 
«Zufall». Noe «faller» 
oss til. Det samme på 
norsk. Det er noe som 
treffer oss. Men hvor 
faller det fra? Og finnes 
det en ledelse? 

Det er det vanskelig å 
svare på. Men å undre 
oss, det kan vi. Min mor 
var enegget tvilling. 
De to søstrene lignet 
hverandre som to dråper 
vann. Det var sterke 
bånd mellom dem, ofte 
levde de med hverandres 
tanker. Men de gikk hver 
sine livsveier. Skjebnen 

er individuell. Vi lever som i hver vår roman.

På nynorsk heter skjebne lagnad. Noe blir til en «lov». 
Det vil si noe har en lovmessighet. Igjen er det bare å 
undre seg.

I tidsskriftet Steinerskolen 4-1990 skriver Dan Lind-
holm en artikkel om menneskets biografi, hvor han viser 
til «en ledelse som kanskje kan sammenlignes med livs- 
prinsippet i planten, det som leder veksten fra frø til 
spire, fra spire til blomst, fra blomst til frukt». For vi 
kan ikke snakke abstrakt om skjebnen, sier han. Vi må 
få øye på den i livet; i et menneskes biografi. 

Lars Skrefsrud 
skjebne eller tilfeldigheter?

Så forteller Lindholm om livet til Lars Skrefsrud, som 
er omtalt som «misjonæren som satte mennesket først». 
Lars ble født i 1840 i Fåberg. Det var fattigslige kår. 
Han var den femte i søskenflokken og måtte forlate 
hjemmet i konfirmasjonsalderen. Slik var det den 
gangen. Lars kom i lære hos en smed på Lillehammer, 
men fikk dårlige kamerater. Det ble et utall av innbrudd 
og tyverier. 19 år gammel ble han dømt til tukthus i to 
og et halvt år.

Det første som hendte i fengslet var at presten kom og 
ga han en lærebok i tysk. I løpet av noen få måneder 
lærte han seg flytende tysk og var på god vei med å lære 
engelsk og fransk. Han var rett og slett et språkgeni. Det 
hevdes at han senere skal ha behersket 40 språk! Lars 
Skrefsrud brukte hver ledige stund i fengslet for å samle 
kunnskap. Det ble en åndelig oppvåkning for ham og 
med det også en religiøs omvendelse. Han fikk et kall 
om å bli misjonær.

En dag fikk han besøk i fengslet. Det var fengselsdirek-
tørens hushjelp som også var fra Fåberg. Direktøren 
hadde fortalt henne om denne begavede unge sam- 
bygdingen som var kommet i ulykka. Møte mellom de 
to ble avgjørende. Det er tvilsomt at de kunne ha møttes 
i hjembygden, for der hadde avstanden mellom dem 
kanskje blitt for stor. 

Da han kom ut fra fengselet forlovet han seg med Anna 
Onsum. Lars Skrefsrud søker nå om å komme inn på 
misjonsskole. Han får avslag over alt, men til slutt kom-
mer han inn på misjonsskole i Berlin. Her treffer han 
dansken Hans Peter Børresen, som har giftet seg med 
datteren til en velstående maskinfabrikant. Børresen 
satt i gode kår med en framtid i svigerfarens fabrikk. 
Familien hadde sterke religiøse interesser, og de tok 
imot elever fra misjonsskolen i hjemmet sitt. Skrefsrud 
gjorde et mektig inntrykk på dem, og Børresen besluttet 
seg til å følge Skrefsrud til misjonsmarken. 
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Her siterer Lindholm den tyske poet Friedrich Hebbel: 
«Ethvert nytt vennskap er som å finne igjen et forsvun-
net stykke av seg selv.»

Det er en fortelling for seg hvordan Skrefsrud og 
Børresen fant fram til misjonsmarken Santalisan i det 
nordlige Bengalen ved foten av Himalayafjellene. Det 
var langt fra sivilisasjonen og svært enkle kår. Skrefsrud 
gikk straks i gang med å lære de innfødtes dialekt. Han 
brukte halsspeil for å finne ut hvordan de vanskelige 
fonetiske ordene og strupelydene ble frembrakt. Han ble 
den første som utarbeidet skriftspråket for folket. Han 
oversatte også Bibelen til santalspråket. Men før 
evangeliet kunne forkynnes, måtte befolkningen hel-
bredes og ha noe å leve av. De satte i gang næringsvirk-
somhet med teproduksjon. Skrefsrud dro på foredrags-
reise til USA og Europa for å samle inn penger. Han 
begeistrer tilhørerne. I løpet av de 40 årene de arbeider 
på misjonsmarken, samler de inn store summer til 
arbeidet. Norske Lars Skrefsrud og danske Hans Petter 
Børresen regnes begge som stiftere og opphavsmenn 
for Santalmisjonen i sine respektive hjemland. Santal-
misjonen heter i dag heter Normisjon. 

Lindholm forteller om en audiens Lars Skrefsrud hadde 
hos danskekongen:
«Er det virkelig sant at De taler førti sprog?»
«Deres Majestet, det har mindre å si hvor mange sprog 
man taler, enn at man har noe å si på det man beher-
sker», svarte Skrefsrud.

I dag står hans minnesmerke på Lillehammer. En tekst 
står hugget inn i stenen: «Jeg skammer meg ikke over 
evangeliet.» Et liv i utrettelig selvoppofrelse står bak 
dette ordet, skriver Dan Lindholm i Steinerskolebladet, 
derfor «får det makt og myndighet som bare sjelden i 
vår tid ord blir til del». 

Statue på Lillehammer. Foto: Wikipedia.
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Teksten er hentet fra Kaj Skagens bok «Morgen ved 
midnatt den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og 
horisont 1861-1902 » (Vidarforlaget, 2015), fra side 900.

Av korrespondansen mellom Moriz Zitter og Rosa May-
reder vet vi at Steiner i tiden rundt 1900 planla å skrive 
et nytt filosofisk verk, en «tilfeldighetsfilosofi». Et slik 
verk ville idémessig kunne ha vært en videreføring av 
Frihetens filosofi, som vi husker at Steiner selv betraktet 
som «kronen på den bygning som Darwin og Haeckel 
[hadde] oppført for naturvitenskapen»: For nettopp til-
feldigheten danner et frihetsrom innenfor den naturlov-
messige nødvendigheten. Det er ikke mange markante 
nedslag av dette planlagte prosjektet i Steiners skriftlige 
verk, men det finnes noen. I en omtale av Anselm Hei-
nes novellesamling Auf der Schwelle (På terskelen) den 
21. juli 1900, har han tillatt seg en digresjon om livets 
grunnspørsmål som er såpass spesiell at det er rimelig å 
betrakte den som en personlig erkjennelse:

Under slik utforskning [av enkeltmenneskets for-
vandlinger] fremstår det man kaller «bevissthetens 
enhet» som en svært tvilsom ting. Langt oftere enn 
man skulle tro, finner man det faustiske uttrykket 
bekreftet: Akk, to sjeler bor i mitt bryst! Og langt 
fra sjeldne er de øyeblikkene i livet da disse to sjeler 
fører sine betydningsfulle dueller; de kampene som 
gir den menneskelige tilværelse dens hemmelig-
hetsfulle signatur. Det vi er, er vi for det meste som 
resultatet av slik strid. Når jeg møter et menneske 
og lar dets ansikt tale til meg, så mener jeg som 
oftest at jeg ser et dobbeltansikt. Det ene bærer trek-
kene av den tilværelsen som dette mennesket virke-
lig lever, og fra disse trekkene brenner i det skjulte 
noe annet frem: en annen fysiognomi. Denne andre 
fysiognomien taler om et annet jeg. Om et jeg som 
mennesket har mistet i livets kamper, et jeg menne-
sket har nedkjempet på de terskler hvor tilværelsens 
viktige slag utkjempes. Eller denne andre fysiogno-
mien taler om et jeg som er forblitt undertrykket, og 
som nå bare i den svake erindringens språk forteller 
om det som dette mennesket hadde kunnet bli. 

Rudolf Steiner om 
«Tilfeldighetens filosofi»

På denne terskelen hvor den ene makt driver oss 
videre inn i nye områder, og den andre makt støter 
oss tilbake i den gamle livssfæren, er det ofte bare 
en liten styrkeforskjell som avgjør hvilken av de to 
maktene som får overtaket. Her støter tilfeldigheten 
krast sammen med den evige nødvendighet. Men i 
dette sammenstøtet ligger livet. En evig motsigelse. 
Dette måtte skje, sier tilhengeren av den ubetingede 
nødvendighet. Og hvem kan gi ham urett? Men 
om det var skjedd noe annet, ville denne tilhenger 
av den ubetingede nødvendighet likevel kom-
met og vist at også dette andre var noe som hadde 
måttet skje. Alt som skjedde, måtte skje. Men alt 
kunne også vært skjedd annerledes enn det skjedde. 
Livsgåten kan begripes, men ingen begripelighet 
lar tilværelsen gi slipp på friheten. Når mennesket 
står «på terskel», trer den evige motsigelsen frem 
for det: Tilfeldigheten som er nødvendig, nødven-
digheten som er tilfeldig. Jeg setter den visdommen 
høyere som tilber tilfeldigheten, enn den som tenker 
ut et evig Forsyn. Et evig Forsyn kunne vi til nød 
begripe ved hvert enkelt av dets inngrep. Tilfeldig-
heten overlater noe til vår forundring. Bare den gjør 
livet hemmelighetsfullt.

I Frihetens filosofi hadde Steiner ment at Darwins 
evolusjonslære begrunnet den menneskelige individua-
liteten som fritt tenkende og handlende ånd nettopp med 
læren om oppkomsten av nye arter som nydannelser 
uten forutsetninger i det foregående. Ved at nye trinn i 
evolusjonen ikke var bestemt av fortiden, men oppstod 
sprangvis og uforutsigbart, var også mennesket som 
åndsvesen fritt: Ånden oppstod innenfor naturen, men 
uten fortid og derfor uten bestemmelse. 
[…]

I sine dagbøker forteller Rosa Mayreder at Steiner ved 
deres siste møte før hans overgang til teosofene, og dette 
må ha vært i Wien i august 1901, sa til henne: 

Ja, ærede frue, jeg er blitt en som tilber tilfeldig-
heten; det har livet lært meg.
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Idet tilfeldigheten erstatter planen, får tilfeldigheten 
dobbel betydning. På den ene side overlates mennesket 
til tilfeldighetens spill; på den annen side blir dette spil-
let forsynets teknikk. Det er mulig at dette siste synet 
på tilfeldigheten som alternativt forsyn eller en dypere, 
mystisk retningsgiver, ligger som undertekst i Steiners 
senere redegjørelser for hvordan han fra slutten av sin 
tid i Weimar begynte å se etter de indre gåtenes løsnin-
ger i det ytre livets hendelser:

Men gåtene – måtte jeg si til meg selv – løses ikke 
ved hjelp av tanker. Tankene bringer sjelen på vei 

mot løsningene, men de inneholder ikke løsningene. 
I den virkelige verden oppstår en gåte; den eksisterer 
der som fenomen; dens løsning oppstår også i virke-
ligheten. Det opptrer noe, et vesen eller en hendelse 
som utgjør løsningen på det andre. (Min livsvei side 
264).

Men denne tendensen til å la livets hendelser bestemme 
dets retning, hadde preget Steiner helt siden Schröer 
sørget for at han fikk det overraskende tilbudet med å 
utgi Goethes naturvitenskapelige skrifter i 1882. Han sa 
straks ja, skjønt han var langt fra skolert for oppgaven, 
og brukte over et tiår på å bli ferdig med den. I 1884 
aksepterte han et tilbud om å bli huslærer hos Pauline 
og Ladislaus Specht, en stilling han ikke hadde søkt, og 
som karrieremessig var en bakevje. I 1888 overtok han 
nesten fullstendig uforberedt redaksjonen av Deutche 
Wochenschrift. Han havnet ved Goethe- og Schillerar-
kivet i Weimar etter at Schröer hadde skaffet ham en 
stilling der. Hans interesse for Nietzsche ble ikke vekket 
av å lese Nietzsche, men av møtet med Nietzsches søs-
ter. Da engasjementet i Weimar løp ut, gjorde han ingen 
stor innsats for å komme over i annet lønnet arbeid, men 
ventet til han fikk tilbudet om Magasinet. Han redigerte 
et litterært tidsskrift uten å ha litterær bakgrunn, satte 
opp teaterstykker uten å vite noe om dramaturgi, og ble 
historielærer på en sosialistisk proletarskole skjønt han 
var verken historiker eller sosialist. Naturligvis fantes 
det også aktive innslag hos Steiner, først og fremst når 
det gjelder hans vedvarende innsats for å gjøre seg 
fortjent til en filosofisk lærestol. Nettopp derfor er det 
avventende hos ham så påfallende, og vekker mistan-
ken om at det lå en bevisst innstilling bak. Trodde han 
på tilfeldigheten som fartøy for metafysisk adresserte 
budskaper?

Et godt eksempel på hvor stor vekt Steiner la på tilfel-
dige spørsmål og oppfordringer, også fra vilt fremmede 
mennesker, er fra 1903. Dette tidsspranget fører oss 
inn i Steiners teosofiske fase, men den handlemåten 
som eksempelet viser, er typisk for ham helt tilbake 
til 1880-tallet. Steiner holdt i 1903 til i Motzstrasse 17 
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(red. i dag 30), et stykke sørvest for det gamle bysen-
trum (red. i Berlin). Her bodde han sammen med Anna 
Eunike i en leilighet som vendte inn mot bakgården, 
skjermet fra gatestøyen, og herfra ledet han den tyske 
seksjonen av Teosofisk Samfunn, hvor han etter en over-
raskende invitasjon som foredragsholder, like overras-
kende fått stillingen som generalsekretær.

I samme gate ble det drevet en Videreutdanningsskole 
for piker som hadde gått grunnskolen, og som her 
kunne skaffe seg en tilleggsutdannelse i fremmedspråk, 
kunsthistorie og kulturhistorie. […] skolens eier Anna 
Pelthesohn måtte på korteste frist finne en ny lærer i 
kulturhistorie. Noen hadde da rådet henne til å spørre 
«doktor Steiner, som bor like ved» og som skjønt han 
«ikke er lærer, kan alt». Steiner ble spurt, og sa ja. […] 
At Steiner tok denne uanselige og særdeles lite merit-
terende oppgaven på alvor, fremgår av hans notatbøker, 
hvor det finnes en liste over åtte piker, med nøyaktig 
angivelse over hvor ofte hver enkelt er blitt hørt i faget, 
og på hvilket nivå prestasjonene lå, antakelig grunnlaget 
for karakterene til skolens vitnemål.
[…]

Nietzsche som bindeledd til teosofene 
[…] Foranledningen var Nietzsches død i Weimar den 
25. august 1900. Steiner holdt tre minnetaler over den 
forstummede dikterfilosofen, alle i midten av septem-
ber. Som vanlig talte han uten manuskript, og det finnes 
ingen referater; men Steiner laget selv et «tankeskjelett» 
som skal ha ligget til grunn for minnetalene, og offent-
liggjorde dette i Magasinet den 29. september.
[…]

Blant publikum under en av de tre minnetalene i sep-
tember 1900, var en viss frøken Adele Schwiebs som 
var medlem av det Adyar-teosofiske Deutsche Theosop-
hische Gesellschaft med hovedsete i Berlin og ledet av 
grev og grevinne Brockdorff. Til tross for et beskjedent 
medlemstall på rundt hundre personer i seks-syv losjer, 
mot Franz Hartmanns mange ganger større utbryterfore-
ning, var det den lille gruppen av Adyar-teosofer som 
stod i den organisatoriske arvefølgen fra Blavatsky og 
Olcott. Det var denne gruppen som i 1902 dannet en 
tysk seksjon av det internasjonale Teosofisk samfunn, og 
som brakte Steiner inn i den teosofiske hovedtradisjo-
nen. Ekteparet Brockdorff arrangerte offentlige foredrag 

i forumet Teosofisk Bibliotek, i sin storeslåtte villa i 
Alt-Moabit nordvest for Tiergarten. Hit inviterte man 
foredragsholdere fra «alle livsområder og med alle livs-
anskuelser», som tiltrakk seg tilhørere «fra alle kretser», 
som det heter i Min livsvei.

Etter å ha fått Brockdorff’enes godkjennelse, tok Adele 
Schwiebs personlig kontakt med Steiner og spurte om 
han ikke ville holde et foredrag om Nietzsche i Teo-
sofisk Bibliotek. Sin vane tro svarte Steiner ja. Men 
Teosofisk Bibliotek var ingen arbeiderforening med 
fordringsløse tilhørere; det var ledet av tysk storborger-
skap.
[…]

Straks det var over bad grevinnen Steiner om å komme 
tilbake allerede uken etter, og som tema foreslo han selv 
Goethes hemmelige åpenbaring, hans gamle esoteriske 
stoff helt tilbake fra årene i Wien. Her skal han «i til-
knytning til eventyret [ha talt] helt og holdent esote-
risk». Hva han virkelig sa, er ikke referert eller kom-
mentert av noen andre enn ham selv. Men at han berørte 
mystikken og slo an dype strenger hos det teosofiske 
lederskapet, fremgår av at greven og grevinnen «oppfor-
dret [ham] til å tale om mystikken for en tilhørerskare 
som anså dette emnet for å omhandle viktige livsspørs-
mål».

Tilfeldigheten slo nå til med dobbel kraft og lynets 
hastighet. Mindre enn tre uker etter at Adele Schwiebs 
inviterte ham til å holde foredraget om Nietzsche, 
innledet han foredragsserien om mystikken som skulle 
gjøre ham til teosofisk forgrunnsfigur. Da foredragsse-
rien i 1902 ble bearbeidet til boken Mystikken, ble den 
mottatt med begeistring av den fremtredende teosofen 
Bertram Keightley (1860-1945) i London, som omtalte 
den i Theosophical Rewiew i en artikkel med tittelen 
The mysticism of the Intellect, hvor Keightley beskrev 
Steiners mystikk som en annen vei til selverkjennelsen 
enn den gammelindiske. Steiner, som kan ha vært på 
vei inn i den proletære bevegelsen, lot seg pense over i 
teosofien. Ekteparet Brockdorff og Teosofisk Samfunn i 
Berlin, som hadde arrangert offentlige kulturaftener for 
indirekte å misjonere for teosofien, fikk en foredrags-
holder av et ganske annet kaliber enn de hadde forestilt 
seg, og ble selv misjonsmark for den mannen de hadde 
hanket inn fra utkanten av tysk kulturliv.
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Tekst: Rigmor Skålholt

Marie-Jeanne Robert ble født 10. februar 1927 inn i et 
kunstnerhjem i Marseilles i Frankrike. Faren var kunst-
maler, og som så mange kunstnere var han inspirert av 
lyset i Provence. Mor, en hjemmets kvinne, var også 
kunstnerisk begavet. Marie-Jeanne var nummer to av tre 
søsken. 

Faren kom fra Neuchatel i Sveits, og i sommerferiene 
reiste familien ofte til slektninger i Sveits for å trekke 
frisk luft. Av og til reiste de tre barna dit alene. Under 
krigen bodde Marie-Jeanne i Wetzikon utenfor Zürich 
i et herskapelig hus. Herfra hadde hun utsikt til alpene. 
Da krigen var over valgte Marie-Jeanne å bli værende i 
Sveits. Hennes sveitsiske slektninger kjente til antropo-
sofien, og gjennom dem fikk hun kontakt med Sonnen- 
hof i Arlesheim. Her, i det eldste helsepedagogiske 
hjemmet i verden, møtte hun arbeidet og livet med funk-
sjonshemmede barn. Dette ble avgjørende for hennes 
livsvei videre. 

Den unge Marie-Jeanne gikk inn i de krevende oppgav-
ene med liv og sjel. På Sonnenhof bodde medarbeiderne 
sammen med barna. Hun sto til tjeneste dag og natt. I 
tillegg til omsorgen for barna, fikk de undervisning i 
helsepedagogikk på kveldstid. Marie-Jeanne ofret seg 
fullt i arbeidet, etterhvert ble det for mye henne og hun 
ble syk. Hun ble anbefalt å reise til England for å hjelpe 
en antroposofisk lege med barnepass og husholdning.

Herfra førte veien videre til et helsepedagogisk hjem, 
Perridor, sør i England. Der møtte hun Kitty, senere gift 
Gotsch, som kom fra Norge. Dette ble et nært vennskap 
som varte livet ut. Skjebnesveiene inn i fremtiden går 
oftest gjennom menneskemøter. Marie-Jeanne tok en 
utdannelse som veverske lenger nord i England. Da hun 
ville reise til Norge for å lære om norske vevtradisjon-
er, var det Kitty som ga henne adresser. Marie-Jeanne 
kom med båt til Bergen og besøkte Helgeseter. Så haiket 
hun østover og kom til familien Smit i Oslo. Der fikk 
hun adressen til Sletten gård på Toten, hvor Solveig 
Nagell drev et helsepedagogisk hjem. 

Marie-Jeanne: Veien fra 
Marseilles til Granly og Toten

Marie-Jeanne haiket til Toten, men fant ingen hjemme 
på Sletten. Barna og Solveig var flyttet til Granly på 
Kapp. En drosjesjåfør kjørte henne ned til Kapp. Der ble 
hun møtt av en gjeng snørrete og ustelte unger som flok-
ket seg rundt bilen. Drosjesjåføren ble skremt og mente 
at han hadde kjørt henne til feil sted. Men Marie-Jeanne 
visste at nå var hun kommet fram dit hun skulle! Hun 
ble på Granly og hjalp fru Nagell resten av sommeren. 

Etter Norgesferien dro Marie-Jeanne tilbake til England. 
I Frankrike var far Robert i Marseilles blitt syk og var 
døende, og Marie-Jeanne reiste hjem og hjalp familien i 
denne livsfasen. 

I mellomtiden hadde Granly kommet inn i en kritisk 

Marie-Jeanne Ulrichsen i hagen på Granly fra de første 
årene.
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fase. Solveig Nagell, som hadde drevet stedet i 21 år, 
måtte forlate sin livsoppgave. Tilfeldighetene – eller var 
det englene – tok regi da Arthur Ulrichsen en dag møtte 
kona til sorenskriveren som bodde på Kapp. De satt i 
samme togkupé og kom i samtale. Fru sorenskriver vis-
ste at Granly trengte hjelp, og da hun hørte at Ulrichsen 
var økonom og ledig for nye oppdrag, ble han straks 
«headhuntet» for å hjelpe. Samtidig søkte Marie-Jeanne 
om å bli medarbeider på Granly, uten å vite hva som var 
skjedd der i mellomtiden. Det var Arthur Ulrichsen som 
svarte på søknaden hennes, og Marie-Jeanne kom som 
sendt fra himmelen i september 1959.

Med dette startet en ny epoke i Granlys historie. Ulrich-
sen ble bestyrer og Marie-Jeanne tok på seg oppgaven 
som hans nærmeste medarbeider. «Det står alltid en 
kvinne bak», sies det, men her sto Marie-Jeanne foran, 
og i første rekke! Hun hadde solid faglig bakgrunn. Det 
ble til at Marie-Jeanne og Ulrichsen, som hun kalte ham, 
stiftet familie, og lille Patrick ble født i 1966. Deres 
lille familie ble sentrum for den store Granly-familien. 
Marie-Jeanne og Ulrichsen bestyrte Granly til 1981.

Marie-Jeanne hadde gode ferdigheter innen kunsthånd-
verk og musikk. På den tiden må det ha vært 35 barn 

Marie-Jeanne og en av «jentene». Hver sommer dro Granly på en ukes leirskoleopphold på Haraldvigen, ei øy utenfor 
Kristiansand. Bildet er fra siste halvdel av 1970-tallet.
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og ungdommer der. De ble 
opplært til å veve, karde og 
spinne ull fra Granlys egne 
sauer. Det ble laget kera-
mikk. Og de lærte å lage mat. 
De eldste passet de yngre. 
Lyreorkesteret som Marie-
Jeanne startet, begynte med 
to lyrespillere og utvidet seg 
til et helt orkester med over 
20 utøvere. Hver søndag viste 
hun dukketeater for barna. 
Det ble dyrket grønnsaker til 
eget behov.

Det må ha vært en frodig tid 
på Granly. Ulrichsen melket 
kuene om morgenen før han tok seg av de administra-
tive oppgavene. På 1960-tallet ble det bygget et internat 
for barna og en forsamlingssal. På 1970-tallet bygget de 
et skolehus for undervisning og dagaktiviteter. Vi kan 
bare ane hva det krevde av diplomati overfor myndig- 
hetene å få til dette og å sørge for økonomi til driften.  
Det som vokste fram under ekteparet Ulrichsen, mener 
jeg kan kalles Granlys gullalder. Det kom mange ung-
dommer fra bygda som medarbeidere. De fikk mye 
ansvar og møtte praktisk antroposofi. For flere av ung-
dommene ble møtet med Granly avgjørende for deres 
livsvalg. 

Marie-Jeanne var og ble Granlys mor. Hun omtalte be-
boerne fram til siste stund som «barna». Selv om barna 
både var blitt 30 og 40 år gamle. Ivar Svare som overtok 
som bestyrer i 1981, førte arven videre sammen med sin 
kone Ariane. Arianes mor var Marie-Jeannes kusine.

Arthur Ulrichsen døde i 1983. Marie-Jeanne og sønnen 
Patrick fortsatte å bo og virke på Granly fram til 1986. 
Da Patrick dro i militærtjeneste, flyttet Marie-Jeanne 
til Tjøme sammen med to av beboerne. Etter 4-5 år 
på Tjøme kom hun og «jentene» hjem igjen til Toten. 
Marie-Jeanne kjøpte to leiligheter i Kihle gamle skole 
og fortsatte sitt omsorgsansvar for de to som gikk til sitt 
arbeide på Granly hver dag. I 2003 da Solveigs hus var 
innflyttingsklart, ble det ledige plasser på Granly. Det 

var med tungt hjerte Marie-Jeanne lot «jentene» flytte 
tilbake til Granly. 

Men med sine 76 år var hun fremdeles full av energi 
og virkekraft. Hun reiste på konserter med beboerne og 
tok dem med på ferieturer til Syden. Hun fortsatte med 
lyreorkesteret. Hver fredag hørte vi hvordan Marie-
Jeanne stemte lyrene og gjorde alt klart for å spille på 
søndagsamlingene. Når det kom nye, unge beboere, 
begynte hun å gi maletimer og musikktimer. I hagen 
sin på Kihle gamle skole dyrket hun fram en rikholdig 
grønnsaksåker. Helt til det siste besøkte hun Granly og 
spilte fløyte for sine venner. Hun gikk med sin rullator i 
all slags vær.

5. januar 2019 ble Marie-Jeanne rammet av et alvorlig
slag, og hun sovnet fredelig inn på Gjøvik sykehus 10. 
januar, nesten 92 år gammel. Kisten ble kjørt til Salen 
på Granly hvor hun fikk ligge i 3 døgn slik som skik-
ken er på Granly. Familie, beboere og ansatte kunne 
komme og ta avskjed med henne. Hennes barnebarn 
og noen beboere fra Granly malte kistelokket fargerikt 
med blomster, engler, hund og sveitserflagg. Helt i stil 
med Marie-Jeannes kreativitet. Det ble en vakker og 
verdig avskjed. Marie-Jeanne har levd et langt, flittig 
og omsorgsfullt liv i tjeneste for de utviklingshemmede. 
Granly Stiftelse og alle som har vært under hennes om-
sorg, takker for alt hun har gjort.
 

Marie-Jeanne (90) og Knut 
Dannevig, som var medarbei-
der på Granly i tiden Marie-
Jeanne var leder der. Bildet 
er tatt våren 2018. Foto: 
Ellen Dannevig.
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Tekst: Mette Brun, mangeårig medarbeider på 
Rostadheimen. Foto: Rostadheimens arkiv.

Åslaug og Edvin Nysæther grunnla i 1963 Norges min-
ste institusjon. Den besto av én medarbeider (Åslaug) 
og tre beboere. 

Åslaug
Åslaug ble født 29. januar 1919 og hadde 5 søsken. Hun 
vokste opp på en gård hvor de gamle håndverkstradi-
sjonene fortsatt var i hevd. Der var de selvhjulpne med 
det meste, de hadde smie og snekkerverksted, de vevde, 
spant og laget sko, dyrket jorden og hadde dyr. I tillegg 
hadde de et steinbrudd. Dette gjorde at hun lærte mye 
innenfor mange forskjellige praktiske felt. 

Åslaug og Edvin Nysæther,
to pionerer fra Vestlandet

Åslaug hadde en stor utferdstrang og i begynnelsen av 
krigen fikk hun anledning til å reise østover og bodde 
da en periode hos maleren Hallvard Blekastad, som 
var antroposof. Blekastad bodde i Gausdal og dyrket 
biologisk-dynamisk. Om hun søkte seg dit fordi han 
var antroposof, eller om det var der hun ble kjent med 
antroposofien, vites ikke. Hun ble ikke der så lenge, 
men dro videre til Oslo, hvor hun blant annet gikk på 
eurytmikurs.
 
Fordi hun ville vite mer om biologisk-dynamisk jord-
bruk, søkte hun seg til Sletner gård våren 1944, der traff 
hun Edvin.

Edvin
Edvin ble født 19. april 1920 og vokste opp i Bergen, 
rett ved Brann stadion. Han var yngst av en søskenflokk 
på 11. Faren var brosteinslegger i kommunen og politisk 
engasjert. Som liten ble Edvin tatt med i 1. mai-toget, 
og han satt gjerne på sin fars skuldre. Arbeidsledigheten 
var stor på den tiden, så Edvin tilhørte en slags «over-
klasse». Moren var helsemessig svak og derfor stort 
sett hjemme og tilstede for barna. Det var henne han 
senere kunne snakke med om de tankene som han møtte 
i antroposofien. 

Da Edvin var ferdig med sine 7 år på folkeskolen, måtte 
han ut i arbeidslivet. En periode var han bud hos en 
fotograf og reiste rundt med en lysbildefremviser. Han 
fikk anerkjennelse fordi han var praktisk og kunne løse 
problemene når de oppsto. Han jobbet også en periode 
på barnehjem og holdt en vernende hånd over de sva-
keste barna. 

Antroposofien møtte han gjennom sin 4 år eldre bror 
Ingmann. Han var den av søsknene som Edvin var mest 
forbunden med. Edvin fikk også innføring i antroposofi 
av malerinnen Agnes Steinegger i Bergen, og etter en 
stund førte dette til at han ville arbeide med antroposofi 
i praksis. I 1942 søkte han seg først til Småbrukarlærer-
skulen, men den tok ikke opp elever det året på grunn av 
krigen. Han søkte seg derfor til Sletner gård for å ta den 
2,5-årige jordbruksutdannelsen som ble gitt der. Sletner 

Åslaug og Edvin ved grunnmuren til nybygget.
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gård var den første biologisk-dynamisk drevne gården i 
Norge og lå på Slitu i Østfold. 

Saltå i Järna 
Som nevnt traff Åslaug og Edvin hverandre på Sletner 
våren 1944, og de ble der til høsten samme år. Da dro 
de begge til hennes foreldre for å hjelpe til på gården og 
i steinbruddet. Høsten 1945 flyttet de til Bergen, Edvin 
fikk da arbeid i byggebransjen og Åslaug gikk på hus-
flidskole. De giftet seg i 1946. Begge hadde de forbun-
det seg med antroposofien og var aktive i Antroposofisk 
selskap. 

Etter 7 år i Bergen dro de til Saltå i Järna, et sosialtera-
peutisk hjem. Her arbeidet Edvin på gården og Åslaug 
i vevstuen. Etter ett år søkte de seg til en gård som ble 
drevet av Ove Thommassen. De fikk da veldig lyst til 
å få seg en egen gård, men det fikk de ikke til. Derimot 
så fikk de høre at noen i Bergen holdt på å starte et an-
troposofisk barnehjem for psykisk utviklingshemmede, 
Helgeseter, og de reiste tilbake til Bergen.

På Helgeseter arbeidet de i to og et halvt år, Edvin som 
gårdsbestyrer og Åslaug som håndarbeidslærerinne. I 
denne perioden var Åslaug så mye syk at de fant ut at 
de måtte slutte. Åslaug brukte et års tid på å komme seg 
til krefter igjen, og Edvin fikk arbeid som murerhånd-
langer. Da Åslaug, takket være sin sterke vilje, hadde 
fått helsen tilbake, begynte hun på Kunst- og håndverks-
skolen, noe hun lenge hadde ønsket. Etter utdannelsen 
startet hun som håndarbeidslærerinne på Steinerskolen, 
og ble der kjent med mange store personligheter innen 
det antroposofiske miljøet i Bergen. 

Startet opp i Arna
Begge to hadde nå ønske om å kunne starte noe for seg 
selv, og de arbeidet for å få dette til. Også her får Åslaug 
bruk for sin sterke vilje, det var hun som hadde kontak-

ten med departementet. Selv om hun av natur var noe 
reservert, hadde hun kraft og mot til å si det som måtte 
sies, og de fikk til slutt godkjenning som institusjon. Det 
var hun som hadde en formell utdannelse, og derfor var 
det hun som ble bestyrer. 

Foto over: Hovedbygget på Rostadheimen.
Foto under: Rostadheimen bofellesskap i dag vist med
skråfoto på 1881.no/kart.
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Etter en lang vei fikk de sin autorisasjon, og den 29. 
november 1963 kunne de ta imot tre psykisk utviklings-
hemmede gutter i alderen 10 til 15 år i sitt hjem i Arna. 
Dette ble spiren til det som vi i dag kjenner som Rostad-
heimen. I disse årene ga det ikke nok inntekt å ta hånd 
om tre psykisk utviklingshemmede, slik at de kunne 
leve av det. Edvin måtte derfor fortsette sitt arbeid som 
murerhåndlanger enda noen år.

Rostadheimen på Garnes
Etter 5 år etablerte de seg 
på Garnes der Rostad-
heimen ligger i dag. Eien-
dommen de kjøpte hadde et 
hus som Edvin pusset opp, 
og en stor tomt overgrodd 
med trær og kratt. Både 
Åslaug og Edvin hadde 
et nært forhold til naturen 
og elementarvesene, så de 
satte i gang med å rydde og 
pleie området slik at lyset 
fikk slippe til og blomstene 
komme frem. 

De hadde begge samlet seg 
mange erfaringer. Åslaug 
med det kunstneriske, som 
billedvev, plantefarger og 
en kjærlighet til materialet 
ull. Alle de første guttene 
som kom til Rostadheimen, 
lærte å karde og spinne 
på håndtein. Edvin var en 
praktiker og arbeidet med 
jorden. Han var veldig flink 
til å lage mat. Det var en 
opplevelse å få være der og 
feire jul og andre høytider 
med dem. Edvin var også 
en sosial og utadvendt 
person, og fikk alltid god 
kontakt med mennesker 
han møtte. Han har mye av 
æren for at Rostadheimen 
ble kjent og godt likt i lo-
kalmiljøet. Han hadde alltid 
tid til å slå av en prat. 
 

Felles hadde de troen på at vi alle er på jorden fordi 
vi har en oppgave, noe vi skal bidra med, og de søkte 
stadig å finne ut hva som var deres oppgave, og de 
ønsket å fylle den fullt ut. Når det gjaldt beboerne hadde 
Åslaug en mild strenghet, mens Edvin var muntrere og 
spøkefull. Begge hadde mye humor og et godt og nært 
forhold til beboerne.

Åslaug med de tre første 
beboerne utenfor huset 
deres i Arna.



45

LandsByLiv nr 46 • VÅREN 2019

Da de startet Rostadheimen hadde de ikke noe ønske 
om at den skal vokse seg stor. De ønsket primært at den 
skulle være en liten og trygg virksomhet, som ga utvik-
lingsmuligheter for både beboerne og de som arbeidet 
der. De unge medarbeiderne som søkte seg dit, fikk stor 
tillit og rom for å feile. «Hvordan skal de ellers lære?» 
sa Edvin. Utallige unge mennesker lærte å kjenne antro-
posofien gjennom dem. Antroposofi i praksis. Verken 
Åslaug eller Edvin trodde de satt med noe fasitsvar eller 
oppførte seg som store autoriteter, men begge hadde 
evnen til å se det som ligger bak det synlige. De hadde 
ikke bare et forhold til elementarvesnene, men også til 
englene. Deres styrke var å se mulighetene hos hver en-
kelt og la dem finne sin vei. Både beboerne og de unge 
medarbeiderne følte at de ble sett og verdsatt. Åslaug og 
Edvin var åpne for nye ideer og så fremover. De klarte 
å legge til rette for verksteder og mer selvstendige bo-
former etterhvert som beboerne ble eldre. Rostadheimen 
var hele tiden i utvikling. 

Veien videre «alene»
15. juni 1980 døde Åslaug bare 61 år gammel, etter å 
ha ligget nesten to måneder på sykehus i sterkt redusert 
tilstand. Hun døde natten før fem av beboerne skulle 
konfirmeres. Edvin og de som sto henne nærmest, ventet 
med å fortelle at hun er gått bort til etter konfirmasjo-
nen. Åslaug hadde aldri hatt sans for sentimentalitet el-
ler hysteri, så de mente det ville vært etter hennes ønske 
at konfirmasjonen fikk gå sin gang uten at alle fikk vite 
om hennes død.

Åslaugs død var et tungt slag for Edvin, de hadde vært et
par med et nært og godt forhold til hverandre og arbeidet
godt sammen. Da Åslaug døde, tok Edvin over som 
styrer på Rostadheimen. Det var en styrke for ham å ha 
et stort sosialt nettverk, og at de hadde latt de unge få ta 
ansvar. Dessverre ble det etterhvert mer og mer kontor-
arbeid, noe Edvin ikke trivdes med. Han hadde alltid 
kontordøren åpen, og de som stakk innom følte seg all-
tid velkommen til å slå av en prat. Det ble luftet mange 
tanker og sagt mange visdomsord på det kontoret. 

Edvin ble en god venn med mange av medarbeiderne, 
og når disse etterhvert stiftet familie, ble Edvin som 
en bestefar for deres barn. I 1987 fikk han hjerteinfarkt 
og fordi han var kommet til pensjonsalderen, begynte 
han nå å trappe ned. Han hadde da flyttet til «Nabo-
skapet» som lå i Vestliveien, bare ti minutter å gå fra 
Rostadheimen. Her hadde de eldste beboerne fått en mer 
selvstendig boform. Og her var det bygget et Tobiastårn 
til Edvin, som han fikk bo i – i et sosialt og levende 

miljø. På grunn av demens mot slutten av 1990, måtte 
han flytte på sykehjem i Arna. Han døde der 14. oktober 
2007, men han ble brakt til Rostadheimen, hvor han fikk 
ligge i åpen kiste i tre døgn. Vi medarbeidere var glade 
for at vi på den måten fikk ta farvel med en som for 
mange av oss var en kjær venn.

Åslaug og Edvin Nysæther.
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Reidunn og Helges virke
innenfor Camphill

Under Camphills representantskapsmøtet på Hogganvik 
i slutten av mai, var biografien til Helge og Reidunn 
Hedetoft ferdig trykket og ble delt ut til de som var til 
stede. Den vesle boka har fått tittelen Helge og Reid-
unns forunderlige reise i Camphills ånd. Et utdrag fra 
denne ble trykket i LandsByLiv 44. 

I den forbindelse gjorde lokalavisa Grannar et intervju 
med Reidunn (91) som stod på trykk 28. mai 2018. 
Her forteller hun om da de kom til Hogganvik i 1972, 
da grunnlaget ble lagt for landsbyen slik den er i dag. 
Etter fire år på Hogganvik flyttet de til et hus i Vikedal 
i samme kommune. Her ble de boende helt til Reidunn 
for fire år siden flyttet til Vikedalstunet. 

– «Mannen min Helge fortsatte å jobbe på kontoret på 
Hogganvik, og jeg fikk jobb på Steinerskolen i Hauge-
sund to dager i uka. Her jobbet jeg i 19 år. Men i alle 
år har vi hørt til Hogganvik. Jeg hadde musikkskole og 
underviste praktikantene i norsk», forteller Reidunn i 
avisartikkelen. Helt til 2017 drev hun med folkedans, 
og fortsatt stiller hun opp når landsbyorkesteret på 
Hogganvik har sin faste øvelse en gang i uka. Også  
politikk har vært en viktig del av livet, og SV står hen-
nes hjerte nærmest. 

Helge og Reidunns forunderlige reise i Camphills ånd 
er ført i pennen av en venninne til Reidunn og er 
redi-gert av datteren Kristin. Den er utgitt med støtte 
fra Hogganvik. – Egentlig var den ment for slekt og 
venner. Jeg ønsket å få fram alt mannen min og jeg 
gjorde, forteller Reidunn. Interesserte kan ta kontakt 
med Hogganvik (hogganvik@camphill.no) for å få et 
eksemplar.

Intervjuet med Reidunn i lokalavisa Grannar 28.5.2018.
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I høst har Nils Langeland sørget for å få trykket opp et 
begrenset opplag av selvbiografiene til begge foreldrene. 
De er skrevet og fortalt på engelsk. Phyllis og Ivan var 
begge født i USA og de møtte hverandre i 1942. 

Ivan Abner Jacobsen 12.10.1918 – 30.1.2004
Ivans biografi er på 125 sider. I forordet skriver Nils: 
Tidlig i 2003 ble Ivan diagnostisert med kreft og ble 
bare gitt noen få måneder igjen å leve. Men som det 
viste seg, fikk han imidlertid et helt «bonusår». Dette 
benyttet han så intens som mulig. Det første Ivan gjorde 
var å skrive et langt brev og fortelle om sin situasjon, 
som han sende til mer enn femti venner og bekjente. 
Han fortalte først om seg selv og sin prognose, før han 
uttrykte sin takknemlighet til alt han hadde opplevd og 
lært. Disse brevene førte til stor respons, og det siste 
året til Ivan ble fylt med besøk, brev og hilsener fra 
venner, kjent og ukjente, som alle fortalte hvor mye 
han hadde betydd for dem. I tillegg tilbrakte Ivan mye 
tid på å rekonstruere fortellingen om sitt eget liv, som 
han snakket inn på lydbånd. Biografien som nå forelig-
ger, er en ordnet utskrift av Ivans fortelling. Hans prosa 
var godt formet og gjennomført, og Nils forteller at det 
derfor ikke var nødvendig å forandre så mye. 

Phyllis Arline Lambertson Jacobsen 
24.3.1919 - 30.6.2009
Phyllis selvbiografi er på 50 sider. Hun skrev sin bio-
grafi i 1995 på Solborg. Den ble funnet under oppryd-
ning i hennes bokhylle, skjult bak noen bøker. 

I innledningen skriver Phyllis: «Som jeg noterer denne 
datoen, 22. mars, husker at det er nettopp samme dato, 
bare i 1942 som Ivan og jeg fant hverandre i Los An-
geles.» Deretter starter hun: «Kjære Nils og Karen. Nå 
har jeg endelig klart å sette meg ned for å erindre min 

Selvbiografier:
Ivan og Phyllis Jacobsen

livshistorie og skrive den ned for dere. Mange andre har 
også spurt meg om denne i mange år - Dan Lindholm, 
John Baum, og flere. John mener at det er spesielt viktig 
å merke seg de minste detaljene fra barndommen, som 
har en grunnleggende virkning for det senere voksenliv. 
Vel, vi skal se. Mitt aller første minne er fra den tiden 
jeg bodde hos bestemoren min, Baba, og farfar Docci 
i St. Paul, Minnesota. Jeg var ca 2 ½ år gammel, og 
hagen var dekket av snø, da jeg så på fugler som hoppet 
rundt på verandaen. ...»

I jubileumsutgaven av Landsbyliv i 2016 fikk vi også 
ta del i Phyllis og Ivans liv, skrevet av barna Nils Lan-
geland og Karen Nesheim. Jubileumsutgaven finnes på 
nettet, se www.camphill.no/tidsskriftet-landsbyliv. 
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Ivan Jacobsen (1918-2004) grunnla – sammen med sin 
kone Phyllis, Margit Engel og Trygve Thornæs – 
Vidaråsen i 1966. Phyllis hadde vokset opp med antro-
posofi, men Ivan hadde den gang liten interesse for den. 
Det som fortelles her, skjedde tretten år før han selv tok 
opp antroposofien. 

I 1953 var Ivan (den gang 35 år) på en forretningsreise 
i USA og besøkte samtidig familien sin i Morton, på 
vestkysten. Ivan hadde epilepsi og fredag den 3. desem-
ber, da han var i foreldrehjemmet, hadde han et kraftig 
epileptisk anfall, som førte ham inn i en nær-døden-
opplevelse. Men det var først flere måneder senere, at 
han skriver hjem til foreldrene sine, der han prøver å 
forholde seg til det han hadde opplevd. Her, er et utdrag 
av brevet fra Ivan til sine foreldre:

23. april 1956
Kjære dere
(...) Og nå til det andre. Hvordan kan jeg begynne, og 
hvordan kan jeg prøve å forklare hva som skjedde der i 
Morton?

Ivan Jacobsen 
– En livsforvandlende opplevelse

Jeg har avstått fra å skrive om dette før – foretrakk i 
stedet å vente et par måneder og tenke over tingene og 
deretter sjekke følelsene mine mot den normale hver-
dagen. Jeg hadde et ønske om å kjenne på om at det 
jeg følte, det jeg hadde gjennomgått mentalt og med all 
sannsynlighet fysisk, kanskje bare skyldtes hallusina- 
sjoner eller lignende bivirkninger som kan tilskrives 
slike anfall. Men viktigst, jeg ønsket å se om den over- 
bevisningen som jeg mottok, ville endre seg eller 
forsvinne med tiden. Men den har ikke endret seg 
eller forsvunnet. I stedet har den vokst seg sterkere enn 
noensinne. Det er derfor at jeg drister meg til å skrive 
det som følger her, hvor jeg kommer med kommentarer 
og uttalelser som sannsynligvis vil virke rare. Tidligere 
ville jeg ha ledd bort en slik beretning som nå følger, 
men nå virker det bare naturlig for meg å snakke om 
min erfaring på denne måten.

Kort sagt, jeg er overbevist om at jeg fredag morgen 
den 3. desember var enten død eller så nær døden at 
jeg kunne se på begge sider av grensen. Under alle 
omstendigheter så jeg overgangen fra liv til død som et 
så kort, så naturlig skritt, så blottet for frykt og gru og 
ikke mye annerledes, enn oppholdet mellom to åndedrag 
eller mellom et skritt som følger det andre i hverdagen. 
Opplevelsen var så kraftig og åpenbaringens ekstase så 
stor at jeg ikke kunne gå ut eller fjerne meg fra den i 
timer og dager etterpå. Fysisk var jeg ennå i huset vårt 
i Morton, men mentalt var jeg fortsatt i stemningen fra 
fredag morgen. På en måte beveger jeg meg fortsatt i 
den stemningen. Jeg er overbevist om at jeg av en ufor-
klarlig grunn fikk lov til å fortsette å leve etter å ha sett 
og opplevd ting, som de fleste andre opplever like før 
de går over til den andre siden. Hvorfor jeg fikk lov til å 
forbli, vet jeg ikke. Alt jeg vet, er at det som skjer med 
meg fra den fredagen av, på godt eller ondt skal aksep-
teres som noe ekstra, ja, som en gave. Jeg er overbevist 
om at jeg skulle ha dødd den fredag morgenen, men det 
ble trukket tilbake, av en eller annen grunn som jeg ikke 
forstår, men som jeg nok vil få vite en dag. Hver dag i 
livet fra den morgenen, skal betraktes som noe ekstra, 
noe i tillegg til min tildelte andel.

Ivan og Phyllis i hjemmet sitt på Solborg.
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I arbeidet med å ordne mine tanker, har jeg forsøkt å 
være helt ærlig med meg selv og unngå enhver rekon-
struksjon som kan komme som en form for etterpåklok-
skap, eller et forsøk på å gripe til en religiøs opplevelse 
som et middel til å forklare en mental eller fysisk syk-
dom, som jeg kanskje skammer meg over. Heldigvis var 
jeg i stand til å notere ned mine følelser og reaksjoner 
kort tid etter at dette skjedde, og jeg har sjekket med 
disse notatene for å huske visse aspekter som kan ha 
blitt vage. Så dere kan være trygge på at det som nå 
følger, ikke kommer som et forsøk på å forringe det som 
under andre omstendigheter kan virke som en pinlig 
mental eller fysisk svakhet.

Før jeg beskriver dette, la meg også nevne det merke-
lige som skjedde mens alt dette foregikk. Det var den 
7. desember, altså på tirsdag i den følgende uken, at jeg 
mottok brevet fra Phyllis der hun beskriver hvordan hun 
på torsdag kveld den 2. desember, plutselig våknet fra 
en god søvn, våt av svette og i høy gråt, overbevist om 
at jeg nettopp hadde dødd. Hun var våken hele natten 
og gikk fram og tilbake på gulvet og forsøkte å ringe til 
Morton. (Phyllis befant seg på den tiden i Norge.) Siden 
har vi funnet ut angående tidsforskjellen, og vi opp-
daget at øyeblikket da hun våknet var nesten akkurat 
det øyeblikket jeg hadde denne opplevelsen. Hun hadde 
ikke mottatt noe brev fra meg, som indikerte at jeg var 
syk, så hun hadde ingen grunn til å tro at noe var galt 
med meg. Hvorfor våknet hun, overbevist om at jeg var 
død – og hvorfor akkurat da?

Til å begynne med, la meg gjøre det klart at jeg aldri har 
hatt et så voldsomt epileptisk anfall tidligere, bortsett fra 
ett: og det var også i Morton, i samme hus og i samme 
seng, i det som tidligere var mitt eget rom. Hvordan kan 
man forklare en slik tilfeldighet? Før anfallet i Morton, 
hadde jeg ikke mistet bevisstheten i noe epileptisk anfall 
på over to år? Merkelig, ikke sant?

Det som skjedde, skjedde fredag morgen. Det hadde 
vært et anfall tidligere, husker jeg; så forlot du og pappa 
meg. Jeg husker at jeg kom meg ut av senga. Jeg tror 
jeg kledde på meg klærne mine. Jeg følte på meg at noe 

skulle skje. Jeg gikk ut 
i spisestua. Jeg kunne 
føle hjertet mitt hamre, 
det slo raskere og ras-
kere til jeg nesten ikke 
kunne høre for «tord- 
enen» i ørene mine. 
Jeg hadde problemer 
med å puste, og jeg 
kunne føle at knærne 
begynte å sige. Hjer-
teslagene økte til et 
punkt der jeg følte 
at noe skulle briste, 
sterkere og sterkere til 
det plutselig var som 
om en bryter ble vridd 
om, og alt var plutse-
lig dødsens stille. I det 
øyeblikket sto jeg i 
mitt eget hjem som en 
fremmed. Ting omkring meg, omgivelsene, var kjente, 
men også ukjente. Jeg var på den andre siden av gren-
sen, det var jeg overbevist om. Jeg så meg omkring, føl-
te ikke min egen kropp, eller min egen tilstedeværelse, 
i det jeg bare gjentok: «Så dette er døden.» Jeg kunne 
høre meg selv si: «Så det er så enkelt som dette.» Det 
var som om hele min fortid var blitt utslettet – fortiden 
i Morton, i New York, i Norge, Phyllis, barna – alt dét 
var borte. I stedet sto jeg og så ut på spisestua hjemme 
i Morton som en forvandlet person. Alt sammen var 
nytt, og erstattet, alt det som hadde samlet seg i denne 
personligheten, eller til «meg» siden den dagen jeg ble 
født. I stedet var jeg en person fra et annet sted – et 
sted som var langt mer kjent enn omgivelsene i rommet 
der jeg sto. Jeg var fra et sted – samtidig en del av et 
sted – hvor bygninger, gater, folk og alt var langt mer 

Ivan og Trygve Lie, som 
var FNs første general-
sekretær. Bildet er fra 
ca 1953. Ivan arbeidet en 
periode for Trygve Lie.
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kjent og normalt enn det jeg så omkring meg i stua. Det 
var en verden hvor alle snakket det samme språk, hvor 
fenomener som krig, strid, grusomhet var så fullkom-
ment absurde at de bare virket latterlige. Selv i dag kan 
jeg se bygningene og omgivelsene, og mens jeg sitter 
her og skriver dette, kan jeg fortsatt føle freden, roen og 
kjærligheten som syntes å favne det hele. Det var et sted 
som er helt forskjellig fra alt jeg så omkring meg. Dette 
var, merkelig nok, det stedet jeg var kjent med. Dette 
var stedet der jeg syntes å ha bodd lenge, og som jeg 
kjente som hjemme. Gleden og ekstasen! Aldri har den 
overveldende gleden som jeg følte der jeg sto (eller lå) i 
spisestua forsvunnet, for jeg kan fortsatt huske den. Jeg 
kan huske at du mamma senere fortalte meg, at jeg var 
som en annen person. Jeg var en annen person – ikke 
den personen du fødte og har sett vokse opp og utvikle 
seg. Jeg var (men bare delvis, kanskje) personen jeg 
hadde vært og ville være igjen. Hvorfor, spør jeg meg 
selv, er folk bare opptatt av livet etter døden? Tenker de 
noen gang over at deres liv før fødselen er vel så mye en 
del av helheten? 

Jeg hadde hatt en åpenbaring og hadde opplevd noe 
som ingen undervisning, lesing og tenkning kunne ha 
overbevist meg om, ellers: «Det vi går gjennom nå, her, 
i øyeblikket, er ikke livet. Livet er det vi kommer fra, og 
som vi drar tilbake til. Dette, vår tilværelse her, er uvir-
keligheten. Det er bare et øyeblikk, hvor vi er fjernet fra 
vårt liv og plassert her, av en eller annen grunn som jeg 
ikke vet, bare for så å komme tilbake til virkeligheten 
som vi kom fra.» 

Jeg husker at jeg gikk eller beveget meg omkring rom-
met, berørte bordet, stolene – undersøkte dem som noe 
merkelig og forunderlig, studerte alt om meg som om 
jeg var på besøk. I løpet av timene etterpå var jeg ikke 
det man kan kalle «meg selv», jeg hørte meg selv si ting 
som én del av meg bare betraktet som helt vanlig og 
naturlig, men som den andre delen av meg hørte på med 
en slags forbauselse. Ettersom jeg gradvis kom tilbake 
til livet vårt der hjemme, prøvde jeg å tenke på hva som 
hadde skjedd, ikke minst for å forstå det forbløffende 
faktum at jeg ikke var død, at jeg av en eller annen 
ukjent grunn var blitt «halt tilbake» for å si det sånn. 
Spesielt var det en gruppe ansikter og individer som 
jeg stadig husket: Jimmy Hobbs, Harold Gillespie, 
Gwen Pennant, Uncle Ab og flere andre, som jeg var 
overbevist om, hadde en betydning, som jeg hadde noe 
til felles med. Jeg prøvde å forstå deres betydning for å 

løse gåten, og hadde en følelse av at om jeg bare hadde 
fått lov til å være noen få minutter til i «min tidlig-
ere tilstand», ville jeg ha vært i stand til å sette disse 
brikkene på plass. Jeg husker at jeg, da legen kom og 
snakket med meg, fortsatt var opptatt av dette problemet 
og nevnte disse personene. (Til din forferdelse mamma, 
husker jeg – jeg kan fortsatt se ansiktet ditt, da jeg 
prøvde å gå inn på dette emnet med legen.) 

Senere da jeg lå der i sengen, forsøkte jeg å sammen-
ligne vår tro på den «ene verden», mot det glimtet jeg 
hadde fått av den «andre». Det som opptok meg, var det 
totale fraværet av frykt, og hvor naturlig det hadde vært 
for meg å ta det neste pustet eller «neste skrittet» for å 
si det sånn. Det var ikke noen forskjell i det å flytte fra 
liv til død – eller rettere fra «liv» til «livet» – enn det er 
forskjell mellom ett åndedrag og det neste. Jeg hadde 
funnet ut at ingen trenger frykte denne forandringen. All 
tale om gjengjeldelse, synd, straff, hadde ingen plass 
her. Det jeg hadde fått et glimt av, var så gjennomsyret 
av kjærlighet, en kjærlighet så stor og overveldende at 
det ville være helligbrøde å tenke at den kunne forårsake 
smerte eller lidelse for noen eller noe. Smerte, lidelse, 
straff eller gjengjeldelse har ingen plass der hvor vi 
kommer fra og dit hvor vi skal tilbake. Kjærligheten er 
kjernen i det hele, og hvis noe kan sammenfatte det jeg 
prøver å forklare, er det i det enkle utsagnet «Gud er 
kjærlighet». Merkelig nok, spilte Jesus ingen direkte rol-
le i min egen erfaring, men da jeg lå der etterpå, og ennå 
holdt fast i et snev av den stemningen som rådet, der 
hvor jeg bare for et øyeblikk siden hadde kommet A» 
tilbake fra, følte jeg at jeg hadde fått beholde langt mer 
enn det som blir tilmålt de fleste av oss her. Det idealet 
som vi søker hen til her, er i virkeligheten det som råder 
der hvor vi kommer fra, og som vi skal tilbake til.

Men hvorfor, spurte jeg meg selv da, og som jeg gjør nå 
igjen, hvorfor ble jeg tillatt dette glimtet? Hva i min for-
tid har gjort meg verdig til et slikt privilegium? Ingen-
ting så vidt jeg kan se – snarere, tvert imot. Hvorfor har 
jeg fått denne «ekstra tiden» her, og til hvilket formål? 
Jeg vet ikke, og jeg spør ikke. Alt jeg vet, er at en for-
andring har funnet sted, uavhengig av omstendighetene 
som sørget for at det skjedde. Ingen hallusinasjoner kan 
forbli så friske, inspirerende og virkelige i hverdagen, 
som de minnene denne erfaringen har gitt meg. Så, der 
har dere det – dårlig fortalt, kanskje, men likevel fortel-
ler det om noe merkelig, som vil måtte vente noen få år 
for å få sin forklaring. 
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Jo, en ting: Det var mandag kveld da jeg besøkte legen. 
Husker du, jeg fortalte deg at jeg følte meg uvel, at føt-
tene og beina var kalde? Senere den kvelden da jeg kom 
hjem og gikk til sengs, så skjedde dette. Jeg lå der og 
følte at føttene mine ble numne; så steg kulden oppover 
til knærne og i lårene. «Vel», sa jeg til meg selv, «så 
skulle det ikke være mer enn noen få timers utsettelse, 
allikevel?» Jeg var ikke redd, bare takknemlig for å få 
de ekstra dagene, men samtidig var lei meg for Phyllis 
og barna. Mens jeg ennå kunne bevege meg, fant jeg en 
blyant og papir og skrev syv korte linjer til Phyllis, som 
jeg var sikker på var mine siste ord. Jeg snudde meg i 
sengen og ventet. Plutselig kunne jeg føle hele krop-
pen min bli varm. Kulden og nummenheten begynte å 
forsvinne og flyttet seg nedover beina til føttene mine. 
Snart kom følelsen tilbake igjen, og jeg kunne bevege 
dem. Denne varmen gjorde meg døsig og i løpet av 
noen sekunder, tenker jeg, vippet den meg over og inn i 
søvnen. Jeg sov fantastisk hele natten og våknet uthvilt 
morgenen etter. Fra det øyeblikket var jeg på vei til å 
bli frisk. Jeg har det notatet til Phyllis foran meg nå. Da 
jeg skrev det, trodde jeg aldri at jeg noen gang i levende 
live ville kunne lese det.

Som tidligere nevnt, ba jeg dere forberede dere på noe 
uvanlig. Det er bakgrunnen for at jeg ønsket å vente 
litt før jeg skrev til dere om dette, bare for å se om det 
ser rart ut, når det er skrevet på papir, selv for meg. Jeg 
finner det imidlertid ikke det spor merkelig, selv etter 
alle disse månedene. Så bare hold sinnet åpent og prøv å 
akseptere, ikke forstå. Jeg forstår det ikke, og ingen kan 
forventes å gjøre det, ennå.

Kjærlig hilsen, Bud (som var Ivans kallenavn)

Brev fra Ivans mor etter det som skjedde:

Her et utdrag fra et brev fra Ivans mor, der hun beskri-
ver hva hun erindret fra disse dagene og denne opp-
levelsen:

Jeg tror det, alt sammen. Du var som i en døs hele den 
dagen, men som jeg sa til pappa, «han ser helt eterisk 
ut, som om han kom fra et annet land». Stemmen, måte 
å være på, alt dette, det var slik vi opplevde det, før jeg 
leste brevet ditt. Det er derfor du sa: «Kjenn på meg, jeg 
er ikke død, jeg lever.» 

Jeg vil aldri glemme den dagen, om jeg så blir hundre. 

En annen gang fortalte hun: «... Bud syntes å være i 
en døs i omtrent tre dager. Jeg spurte ham om han var 
sulten, og han svarte: Nei, for jeg har Livets Brød.»

Dette utdraget fra Ivans biografi (fra side 74) er over-
satt av Nils Langeland. 

Ivan på snekkerverkstedet på Vidaråsen.
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Tekst: Bente Edlund

Tre av de antroposofiske pionerene hadde vært tilknyt-
tet Johannes Trüpers institusjon Sophienhöhe ved Jena. 
Sophienhöhe var en foregangsinstitusjon og et valfarts-
sted, også for norske fagfolk: «Det norske forsorgsvese-
net ble inspirert gjennom årelang kontakt med Trüper.»

Erziehungsheim und Jugendsanatorium Sophienhöhe, 
som Johannes Trüper grunnla i 1890, var innrettet for 
barn med ulike somatiske og psykiatriske tilstander 
under betegnelser som rekonvalesenter, konstitusjonelt 
svake, anemiske, nervøse og nevrasteniske, barn med 
spiseforstyrrelser, lettere deformasjoner, karakterbrist, 
hysteri mm., samt elever med lærevansker. Det het i 
brosjyren at stedet ikke tok imot utviklingshemmede og 
epileptikere, men en avdeling var likevel satt av til barn 

– I en hemmet kropp kan 
det bo en stor individualitet

med mer alvorlig grad av utviklingshemning i kombina-
sjon med epilepsi.  

Pickert, Löffler og Strohschein 
Siegfried Pickert begynte i arbeid på Sophienhöhe på 
avdelingen for barn og unge med utviklingshemning og 
epilepsi i begynnelsen av oktober 1923. Pickert gjorde 
en god innsats og har fortalt at noe av suksessen skyltes 
at han kunne snakke polsk. Flere av barna kom fra Polen,
og ingen hadde klart å kommunisere med dem. Gjen-
nom Pickert begynte de å åpne seg. Dette skal ha vært 
utgangspunktet for direktørens innledende tiltro til de 
«antroposofiske metodene». Da Franz Löffler kom til en 
måned senere, fikk han arbeid på en mer prioritert avde-
ling. Albrecht Strohschein fortsatte med studiene i Jena, 
og engasjerte seg som rådgiver og kontaktformidler. 

Kontaktet Rudolf Steiner 
Strohschein skrev at det de hadde å arbeide ut fra, var 
den følelsesmessige kontakten med barna, men at de 
manglet en pedagogisk forankring, og det opplevdes lite 
tilfredsstillende. De bestemte derfor å få til et møte med 
Rudolf Steiner for å be om råd, og dro til julestevnet 
i Dornach i 1923. Som eneste ikke-medisinere ble de 
invitert til å delta på et kurs for unge leger, og Steiner 
ryddet plass for en samtale, som Strohschein og Pickert 
siden har gjengitt etter sine erindringer. Steiner hadde 
latt dem skildre barna og gitt en rekke konkrete råd. 
Blant de praktiske tingene som Steiner anbefalte, var 
ulike sanseøvelser: skjelne farger og avstander, berø-
ringsoppgaver, kjenne forskjell på tungt og lett, samt det 
vi kan kalle sansemotoriske øvelser, som Steiner omtalte 
som «kroppsgeografi»: «Pek med høyre pekefinger på 
venstre stortå» og lignende. Hensikten med øvelsene var 
å hjelpe barna å få bedre kontroll over kroppen. 

Johannes Trüper og elevene hans på Sophienhöhe.
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Hvordan forstå skjeb-
nen til slike barn?
Til sist ble også det helt 
store spørsmål brakt på 
bane av en av de tre. 
Hvordan skulle man 
kunne forstå skjebnen til 
slike barn? Steiner had-
de da svart at skjebne 
handlet om det enkelte 
individ, og at dette bare kunne belyses individuelt, men 
så mye kunne han si:

Når jeg i min forskning ser bakover med utgangs-
punkt i dagens genier, kommer jeg stadig vekk til 
det at et geni i det minste har gjennomgått en slik 
inkarnasjon som «landsbyidiot» (Trottel).» 

«Når jeg kommer til Stuttgart i hjelpeklassen, da sier 
jeg til meg selv: Her arbeides det for et kommende 
jordeliv, om man ser bort fra det som kan oppnås her 
og nå – og det kan være ganske mye med den rette 
innsikt og hengivenhet.

Bare tilsynelatende tilbakestående 
Ifølge Steiner var disse barnas problem at de med sitt 
sjelelig-åndelige vesen ikke helt var i stand til å for-
binde seg med verden i denne inkarnasjonen. De siterte 
uttalelsene, som altså var svar på et direkte spørsmål 
stilt innenfor en personlig samtale, gjengitt etter hukom-
melsen årtier etterpå, kan muligens kreve en mobilise-
ring av fordomsfriheten hos flere når de blir satt inn i 
en faglig sammenheng som her. Essensen av de tankene 
Steiner hadde stilt frem, kan man imidlertid ikke overse 
om man vil forstå den antroposofiske heilpedagogikken. 

Det første var: Den tilbakestående var bare tilsynelaten-
de tilbakestående; i en hemmet kropp kunne det bo en 
stor individualitet. For det andre: Gjennom behandling, 
også ganske enkle øvelser, kunne man hjelpe individua-
liteten til å realisere seg ved å overvinne den fysiske 
motstanden. For det tredje: Effekten var ikke bare det 
man oppnådde her og nå; det kunne ha virkning langt 
inn i fremtiden. Samtalen fikk umiddelbare følger. 

Virket inspirerende og legitimerende 
Løftet og stimulert, som Pickert skrev, dro de tilbake til 
Jena med intensjon om å arbeide etter de retningslinjene 
de hadde fått. Steiners uttalelser om utviklingshem-
ning og reinkarnasjon var ikke egnet til å gå hjem hos 
alle, men hos dem som tok tankene opp i seg, ga de et 
grunnlag for respekt og behandlingsoptimisme i daglig 
omgang med utviklingshemmede. Ideene fikk virkning 
også på sikt. I en mer allmenn form virket de inspire-
rende og legitimerende innenfor den antroposofiske 
heilpedagogikken i årene fremover.

Teksten er et utdrag fra Bente Edlunds bok «Kultur-
øyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle 
behov. 1924-1990» (Antropos 2010), som bygger på 
hennes doktoravhandling i spesialpedagogikk 2008.

Die Sophienhöhe von
Johannes Trüper
(Postkarte um 1904).
Foto: Sammlung Frank
Döbert.
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Illustrasjon: Elisabeth Désirée Agnalt 

Bertil har Down syndrom. Han lever ikke lenger nå.

Denne historien om Bertils fødsel sto i et svensk blad i 
1986. Bertil bodde i et helsepedagogisk hjem, Mikael-
gården (www.mikaelgarden.se) i Järna i Sverige. Han 
hadde Downs syndrom og forteller her begeistret om sin 
viktige fødsel.

Jeg begynte mitt livsår. Det var kyndelsmessdagen, og 
alle kirkene ringte til høymesse.
Jeg visste ikke hvilken slekt jeg tilhørte. Jeg var ennå 
ganske liten, og så så søt ut med de lyse lokkene.
Det var i Stockholm, den store byen jeg ble født.

Alle strømmet til kirken 
denne vårsøndagen. 

Bertils fortelling om sin fødsel

Fuglene var glade og solen tittet fram. Da alle var for-
samlet, åpnet taket seg over dem, og så kom en vakker 
sønn til verden. 
En slekt var stille og sa ingen ting.
Presten gikk fram til dem og rakte fram til dem den lille 
vakre sønnen.

Mamma tok imot barnet og sa til pappa Anders:
 «Vi har fått et barn, er han ikke søt?»
«Ja», sa Anders. «Det synes jeg også.»
Jeg gråt der jeg lå i mammas fang, det gjør alle når de 
er små.
Jeg begynte å vokse så smått og ble en dyktig sønn.

Pappa spurte presten om han ville døpe gutten? 
«Det vil jeg gjerne», sa presten. «Jeg døper han Bertil 
Oskar, det er et fint navn, det passer bra. Jeg sier dere og 
hele slekten at deres sønn blir til stor heder og får mye 
berømmelse.»
Da vi kom ut av kirkedøren, vrimlet det med mennesker 
utenfor. Alle ville se hvorfor kirkeklokkene ringte 
akkurat på denne dagen.

Vi reiste ut til Gärdet som ligger utenfor Stockholm, og 
alle menneskene ville følge med oss dit, skjønner dere. 
Da vi kom dit ut var det fullpakket med biler.
«Anders», sa Gun. «Vi kan ikke ha så mye folk, jeg skal 
snakke med politiet.»
Da sa politimannen: «Vi har kommet for å se sønnen 
deres.» 
«Vil dere se vårt barn?» 
«Ja», sa alle menneskene, som nesten ville se over 
hverandre.
Da sa pappa: «Jeg får vel hente en overstattholder, slik 
at alle får se.» 
Overstattholderen fikk ordre om å løfte opp sønnen. Da 
alle fikk se meg, sang de «Du gamla du fria» og värm-
landssangen «Ack Värmeland du sköna» og «I Dalarne 
bodde, i Dalarne bor».
Siden løftet overstattholderen meg ned og ga pappa søn-
nen tilbake. 
Siden gikk vi inn i huset og alle menneskene var ennå 
igjen der ute og sang videre.

Det var en gledens dag for alle!
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Tekst: Trine Graff Jenssen. Foto: Runa Evensen.

Det er ikke lett å skrive. Men å si dette er å gråte seg i en 
skjebnestund, i å gå rundt som i et skjebnespinn i et spill. 
Men i biografien er å skrive om sin egen barndoms- og ung-
doms- og voksnes liv. Jeg tror dette kan kalles et svike, elske, 
rosen i et dikt i seg selv, og rosen er som en knopp før den 
blir en blomst. Det som er skjebnen som rår over vår verden, 
i det ville livet vårt, er noe forunderlig, livsreisen i tilværel-
sen vår. Biografien er et minne, fra en barndom, fra mitt eget 
minnes barndomsverden, i en reise i tidsrommets badekar. 
Denne historiefortelling er skrevet av Trine Graff Jenssen.

Trine Graff Jenssen bor på Vidaråsen.

Skjebnesvangre liv

Tekst: Nils Erik Bondeson 

I år er det 30 år siden jeg ble skrevet ut ifra Dikemark syke-
hus for godt. Jeg kom til Vidaråsen 10. april 1989. 

De årene på Dikemark var jeg veldig syk, tung psykiatri, og 
det var som å bo i fengsel, så Camphill er mye bedre.

Mine år på Vidaråsen var bra, men det var strengt. Jeg bodde 
der fra 1989 til 1994. Jeg kom til Rotvoll i 1994 og bodde der 
til 2000. Jeg hadde mange fine år der og traff en god venn, 
Torbjørn, som hadde samme lidelse som meg. Han er en hyg-
gelig fyr. På Rotvoll var det mindre strengt enn på Vidaråsen.

I 2000 kom jeg til Solborg, det beste sted på jorden. Jeg 
bodde noen år i landsbyen før jeg og noen flere prøvde oss i 
et hus i Jevnaker som Solborg kjøpte der. Jeg bod-de der noen 
år. Det er mye fint der, mange butikker å handle i. Jeg kom til 
Solborg igjen og bor der fortsatt.

30 år i Camphill
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Tekst og foto: Silje Winther 

Hvordan kan økt kunnskap om persepsjonens betydning 
i sosialt samspill bidra til en større forståelse av men-
nesker med autismespektrumforstyrrelser? 

Teksten er et utdrag av bacherloroppgaven i sosial-
pedagogikk som Silje Winther skrev i 2016. Hele opp-
gaven kan du laste ned her: https://www.steinerhoysko-
len.no/wp-content/uploads/sites/16/2016/11/Winther-
Silje-Bacherloroppgave-V16.pdf

W ble født i mars 2010. Vi var lykkelige førstegangs-
foreldre som syntes vi hadde blitt velsignet med verdens 
vakreste barn. På helsestasjonen møtte vi en fin helse-
søster, men hun begynte tidlig å utrykke bekymring over 
W’s væremåte og utvikling. Hun syntes han ga oss lite 
tilbakemeldinger på den oppmerksomheten vi ga ham. 
I tillegg utviklet han seg sent i forhold til de på samme 
alder.

Barneautisme  
W lærte å gå rett før han fylte to år. Vi så tydeligere 
forskjeller mellom ham og andre jevnaldrende jo eldre 
han ble. Mens andre barn krabbet rundt og var nysgjer-
rige på alt de så, ble W sittende på samme sted som der 
vi satte ham fra oss. Han var heller ikke lei seg om vi 
forlot rommet og lot han være alene. Det var i det hele 
tatt mange ting som fikk varsellampene til å lyse. Han 
begynte sin utredning i to-årsalderen og fikk diagnosen 
barneautisme rett før han fylte tre. Det var en lang og 
smertefull prosess. Da han fikk diagnosen, var det både 
en sorg og en lettelse på samme tid. En sorg fordi au-
tisme er en svært alvorlig diagnose, og en lettelse fordi 
mange brikker falt på plass.

Før min sønn begynte å utredes, var min kunnskap om 
autisme svært begrenset. En autist var, i mitt hode, et 
menneske som levde svært isolert og innelukket i sin 
egen verden. Et barn som satt i en krok og vugget frem 
og tilbake, eller en ungdom som fikk raseriutbrudd og 
skadet både seg selv og andre. Nå vet jeg at autister er 
like forskjellige som unger flest. Til tross for at de har 
en del likhetstrekk, har de svært ulike utfordringer.

«Jeg og du» – Autisme 
sett fra et sanseperspektiv

Å bygge en bro mellom deres verden og vår 
Vår sønn W er en såkalt høytfungerende autist. Han 
prater og kommuniserer, og til tross for at han repeterer 
mye av våre setninger, blir han flinkere og flinkere til å 
utrykke sine behov.

Det finnes altså en personlig så vel som profesjonell 
grunn til mitt engasjement for dette temaet. Jeg ønsker 
at alle som jobber med autister skal få økt sin kunnskap 
om dette temaet fordi jeg er overbevist om at det vil 
være med på å lette hverdagen deres. Med økt kunnskap 
om hva den enkelte autist behøver, og hvordan han opp-
lever verden, kan vi være med å bygge en bro mellom 
deres verden og vår.
 
Til tross for veldig mye forskning, er det fremdeles 
svært lite vi vet om hva som forårsaker autisme. Det vi 
vet er at autismespekterforstyrrelser er gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser som innebærer en forsinket 
utvikling og ulike avvik når det gjelder utviklingen av 
sosiale, kommunikative og kognitive ferdigheter. 

Rudolf Steiners sanselære 
I oppgaven ser jeg på autisme som en sanseforstyrrelse, 
og jeg benytter Rudolf Steiners sanse-modell for så å 
knytte den opp mot de mange utfordringene autister har 
til de ulike sanseopplevelsene. 

Det er ingen fysiske trekk ved autister som skiller dem 
fra oss. Vi kan imidlertid kjenne igjen en autist på hans 
eller hennes oppførsel og ved at vi ikke oppnår normal 
kontakt. Vi kan møte et menneske som vandrer hvileløst 
rundt omkring i et rom eller sitter og gynger frem og til-
bake i en stol. Et menneske som aldri møter blikket ditt 
under en samtale, eller en som gir inntrykk av å være 
interessert i det du har å fortelle. Eller et menneske som 
utagerer ved å ødelegge gjenstander eller skade seg selv 
og andre. 

Denne oppførselen kan vi sette i sammenheng med må-
ten de opplever de ulike sansene på. Lyder, lys, og be-
røring kan oppleves som smertefullt, og deres oppførsel 
kan forstås som beskyttelsesmekanisme mot sterke san-
seopplevelser. Utagering kan også tolkes som et forsøk 



57

LandsByLiv nr 46 • VÅREN 2019

legende

på å formidle til de rundt 
seg at de har det vondt og 
at de opplever en sanse-
messig overbelastning. Vi 
kan kanskje si at autisters 
sanser er koblet sammen 
på en annen måte enn vår. 
Men hvorfor og hvordan 
dette skjer, vet vi svært 
lite om. 

Kommunikasjon 
og samspill
En av de diagnostiske 
kriteriene for å stille 
en autismediagnose er 
at barnet har betydelig 
svekkede kommunikative 
og sosiale evner. Men 
hvordan merker vi at et barn kommuniserer annerledes 
enn det som er normalt? Allerede ved spedbarnsstadiet 
kan man merke at noe mangler i kommunikasjonen mel- 
lom foreldre og barn. Dette kan f. eks. vise seg ved at 
barnet ikke initierer øyenkontakt og at de ikke smiler 
eller pludrer. Barnet kan også være likegyldig til at mor 
og far kommer og går, og gir ikke respons på de signale-
ne foreldrene sender. Det er vanlig at foreldre kan tenke 
at barnet er døvt fordi det ikke viser interesse for lydene 
rundt seg, og det snur seg f. eks. ikke mot sin mor når 
hun prøver å fange oppmerksomheten til barnet.
 
De fleste barn med ASF har forsinket og/eller avvikende 
språkutvikling og har dessuten en svært begrenset 
bruk av non-verbal kommunikasjon som kroppsspråk, 
mimikk og gester. Andre kjennetegn er å reversere de 
personlige pronomen jeg og du. Det er et kjent fenomen 
at mange barn med ASF utvikler seg normalt frem til 
de er rundt 15-24 måneder. Da skjer en regresjon. Det 
betyr at de slutter helt, eller går sterkt tilbake med all 
verbal og non-verbal kommunikasjon. 

Å bruke ansiktsuttrykk på en funksjonell måte er van- 
skelig for mennesker med ASF, og de har derfor pro-
blemer med å signalisere både tristhet og glede. Jeg 

opplever ofte at W blir tiltrukket av andre barn som grå-
ter. Men han ser ikke ut til å bry seg om hvorfor barnet 
gråter, og han viser ingen empati, men han er derimot 
svært opptatt av tårene som renner nedover kinnene på 
det gråtende barnet. Selv om W vet hvordan ansiktet til 
en trist person ser ut, viser han ikke tegn til å forstå hva 
som ligger i begrepet å være trist.

I dialogen ligger det mange koder som normale men-
nesker oppfatter intuitivt. Vi tolker det som sies og leser 
mellom linjene. Dette forstår vi ved å tolke personens 
kroppsholdning, stemmen, eller ved måten han unngår å 
se oss i øynene på. Mennesker med ASF har store van-
sker med å oppfatte og å reagere på andres emosjons-
utrykk. I en dialog vil de streve med å forstå hva som 
foregår, og de bruker masse energi på å forstå de sosiale 
kodene. Å delta i lek blir også vanskelig fordi de ikke 
lærer ved å imitere andre. Lek inneholder svært ofte at 
man later som.

Rudolf Steiners sansemodell 
De vitenskapelige forklaringer vi er vant til å forholde 
oss til, går ut på at sanseinntrykkene dannes når infor-
masjonen fra sansecellene når hjernebarken. Rudolf 
Steiners perspektiv går utover denne forklaringen og 
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han inkluderer en åndelig-sjelelig aktivitet i sansningen. 
Det foregår altså noe mer enn bare de «mekaniske» 
prosesser. 

Gjennom våre sanseopplevelser får vi en virkelighets-
fornemmelse. Steiner kaller opplevelsen som vi får av 
andres tanker og andres «jeg», for sanseopplevelser. Det 
forklares ved at han hevder det er en kvalitativ forskjell 
på tenkningens egne aktivitet og av oppfattelsen av an-
dres tanker. Ifølge Steiners sansemodell bruker vi altså 
sansene våre når vi intuitivt erfarer at andre mennesker 
tenker, handler og oppfatter verden annerledes enn oss 
selv. Det samme gjelder når man erkjenner andre men-
neskers individualitet.

Steiner var opptatt av samspillet mellom kropp og sjel 
som han også beskrev som den indre og ytre verden. 
Forbindelsen mellom kropp og sjel går, ifølge Steiner, 
gjennom sansene. I sjelen danner sansene grunnlaget for 
tenkning og begrepsdannelse, mens i kroppen danner 
sansene grunnlaget for organisk vekst og utvikling. Man 
kan se sansingen som en næring som barnet trenger for 
å utvikle sin egen indre verden, sitt bevisste sjeleliv. 

Dårlig utviklede sanser 
De tolv sansene deles inn i de nedre, midtre og øvre 
sanser, også kalt viljesanser, følelsessanser og erkjennel-
sessanser. Dette er i tråd med antroposofiens tredeling 
av mennesket. Ifølge en antroposofisk forståelse blir vi, 
gjennom utviklingen av de midtre sansene, til sosiale 
mennesker som kan kommunisere med hverandre og 
vise empati. For at de høyere sansene skal utvikle seg, 
må de lavere sansene allerede ha blitt utviklet og mod-
net hos barnet. Når en eller flere sanser ikke utvikler seg, 
vil det påvirke menneskets syn på seg selv. Autisme kan 
derfor sees på som et resultat av dårlig utviklede sanser 
hos barnet. Det oppstår en inkarnasjonsforstyrrelse idet 
jeget til det nyfødte barnet ikke gjennomtrenger barnets 
fysiske kropp, eterlegeme eller astrale legeme. 

Når jeget ikke er til stedet i eterlegemet, vil barnet ha 
vansker med å føle seg hjemme i sin kropp. Som en 
konsekvens av dette vil barnets evne til å være sosial, 
kommunisere og imitere, svekkes. Evnen til å imitere er 
særdeles viktig for barnets evne til å lære og til å utvikle 
seg. 
Når jeget ikke trenger inn i barnets astrale legeme, vil 
dette få følger for hvordan barnet opplever seg selv i 
sin kropp, og barnet kan utvikle en repetitiv adferd med 
stereotype bevegelser. 
Når jeg-følelsen ikke er til stede, vil dette naturlig nok få 
følger for utviklingen av selvbevisstheten, og de fleste 

autister omtaler seg selv som «du» eller i tredje person.

Kroppen som fremmedlegeme
Livssansen handler om det å føle tilhørighet i sin egen 
kropp. Sjelen og det fysiske legemet er avhengig av 
hverandre for å fungere. Men hva skjer når denne for-
bindelsen ikke er tilstede? Når identifikasjonen mellom 
kropp og sjel ikke finnes, oppstår det ifølge Karl König, 
alvorlige kontaktforstyrrelser. Når livssansen ikke får 
utvikle seg til en samlet og sluttet sanseopplevelse, vil 
barnet få et distansert forhold til sin kropp. Barnets sjel 
føler ikke at kroppen er en del av dem selv, men at den 
er en del av verden. «Kroppen blir en koffert som sjelen 
bærer med seg», påpekte König. Hjemme hos oss erfa-
rer vi dette. W snur seg ikke for å se hvor jeg peker. Han 
ser ikke forbindelsen mellom min finger og objektet jeg 
peker på. Han ser heller ikke på skoen sin når foten skal 
stikkes nedi, eller på skjeen som han fører mot munnen. 

Livssansen kan kalles kroppens varslingssystem. Men-
nesker med ASF har ikke det samme varslingssystemet 
som vi har. Kroppen varsler hverken om sult, metthet, 
trøtthet eller om andre kroppslige behov. Barn med 
ASF har også store vanskeligheter med å gi uttrykk for 
velbehag og trivsel. Dette viser seg blant annet i måltid-
situasjoner hvor de ikke opplever mat som noe deilig og 
godt, men spiser fordi de må. Livssansen gjør oss også i 
stand til å bedømme hvor lang tid noe tar ved å lytte til 
våre indre livsprosesser. Mennesker med autisme finner 
det svært vanskelig å bedømme tid. 

Når jeg-følelsen ikke er tilstede
En konsekvens av at mennesker med ASF ikke føler til-
hørighet med sin kropp, er at de heller ikke opplever et 
selv. Til tross for at de kan ramse opp sitt navn, adresse, 
alder og interesser, vil de ha vansker med alt som har 
med egne erfaringer og følelser å gjøre. De vil ha store 
vansker med å fortelle om begivenhetsrik dag de har 
hatt. Det henger sammen med en manglende jeg-følelse. 
Minnene vil være tilstede, men minnene er ikke knyttet 
opp til dem selv. Manglende sosiale sanser påvirker må-
ten vi oppfatter oss selv på, og vi har sett at autister ikke 
har en god kommunikasjon mellom hode og kropp. 

Berøringens betydning 
Det finnes likevel metoder som kan hjelpe dem til å øke 
selvbevisstheten og selvfølelsen. Dette kan være ved 
for eksempel berøring. Berøringens betydning kommer 
tydelig frem i videoen Autism and Intensive Interaction. 
Når vi vet hvor essensiell berøringen er for hele vår 
utvikling, må vi finne måter vi kan berøre autister på 
som de aksepterer. Jeg begynte tidlig å massere W, og er 
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Tekst: Nina 
Maria Brun. 
Foto: Jan Bang

Hjelp, jeg er redd! 
Hvorfor reagerer 
folk stadig med 
sinne og / eller gråt 
når jeg er litt 
utagerende, be-
kymret, irriterende 
og utålmodig? 
Jeg overanstrenger 
meg på å være 

flink nok til å unngå denne uønskede adferden, misfor-
ståelsen og sykelige bekymringen! Men dette er et uføre 
som autismen setter meg inn i. 

Jeg er ekstra utsatt, sårbar og nærtagen! 

Selv om mine omgivelser, omsorgspersoner og andre 
friske normale bare er mennesker som ikke kan være 

– Å ikke bli forstått, 
det er min skjebne!

perfekte hele tiden, så er også vi med autisme bare men-
nesker, lettskremte og hudløse i langt større grad! Ellers 
kunne vi / jeg vært medarbeider, eller flyttet til London 
eller Berlin for å studere nygresk, og til slutt til Athen 
og arbeide, studere, snakke aksentfritt og flytende gresk! 
Ikke sittet her med angst og depresjon, ikke sittet her og 
vært funksjonshemma, utrygg og redd! Men jeg har ikke 
noe valg! Det er min skjebne! 

Hvis dere som er her (i Camphill) for å hjelpe oss 
mennesker med spesielle behov, så hjelper dere oss 
slettes ikke med sinte, krasse og irriterende reaksjoner 
og eventuelt med gråt! Skjønt det er lov å gråte! Jeg vil 
ikke bli oppfattet som en forbryter, en kjeltring, fordi 
jeg har psykisk uhelse. Dere som er friske skulle vel ha 
mer å gå på? Hvorfor kommer jeg stadig i konflikt med 
de såkalt friske? Eller har dere også spesielle behov? 

Det autistiske språket er uforståelig, selv for norske! 

Vi ser verden, menneskene og livet på en komplett an-
nen måte enn dere, vi lever i et helt annet og for dere 

sikker på at dette har hjulpet ham til å bli mer selvbe-
visst. Massasjen har også gjort han mer mottagelig for 
berøring fra andre, og vi ser at han kan ha glede av å gi 
en klem eller få en kos.

Jeg føler jeg har kommet min sønn mye nærmere etter 
å ha jobbet med denne oppgaven og spesielt etter å ha 
lest biografiene til Temple Grandin, Donna Williams og 
Naoki Higashida. De forteller alle om hvordan sansene 
oppleves for dem, og de åpner en dør på gløtt slik at 
vi får titte inn og skape oss en større innsikt i hva det 
egentlig betyr å sanse verden så fundamentalt anner-
ledes. Bare ved at vi inntar autistens perspektiv, kan vi 
legge til rette for at de blir mindre forstyrret av omgivel-

sene. Som mor og pedagog ønsker jeg en større og dy-
pere forståelse av hva autisme er. Og selv om diagnosen 
fremdeles inneholder mange uløste gåter, tror jeg at vi er 
på vei til en større forståelse. 

Litteratur:
Willi Aeppli: Menneskets sanser: Hvordan kan de 
pleies? (2.opplag). Oslo: Antropos (2003)
Karl König: Sanseutvikling og legemserfaring, Nerthus 
(1994). 
Lars Amund Vaage: Syngja - roman. Oktober (2012)
Arve Mathisen: Kropp og sanser i lys av Steinerpedago-
gikken (2000), se http://arvema.com/tekster/am-kropp-
sanser.htm
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komplett fremmed univers! Det verste med autisme er 
å ikke bli forstått! Selv av våre nærmeste pårørende og 
venner, ja, dem vi ser mest opp til og som vi beundrer! 
Også de blir irriterte fordi de oppfatter vår være-og-
talemåte som frekk, irriterende og sårende. De blir lei 
seg, og jeg blir lei meg. Og så må jeg forklare om og 
om igjen, at det kun var en misforståelse! Men det gjør 
dem bare slitne og enda mer irriterte! Selv om det ikke 
hender så ofte nå lenger med hver enkelt, så blir det 
allikevel for mye! 

Særlig etter jeg mistet min kjære mor for vel ett år si-
den, har jeg vekket tårer og sinne hos flere medarbeidere 
her på Solborg. Jeg har følt at disse konfrontasjonene, 
og / eller misforståelsene er min skyld, mitt ansvar ale-
ne, pga. min usympatiske diagnose: Autisme (fra gresk 
«seg selv»). Altså et menneske som sitter for fast i seg 
selv i sitt eget astralfengsel, som stenger Jeg-kraften og 
normalsynet ute! Og for meg er det at jeg er for opptatt 
av meg og mitt, og likegyldig overfor andre. 

En annen ting, en ting som også vekker angst og sosial 
skrekk hos meg, er at jeg reagerer sykelig på visse ord 
og utrykk! Midt i en samtale med et friskt medmenneske 
kan jeg plutselig få sjokk, skvette, spore helt av! F. eks. 
slik: Vedkommende sier … katter er katter! De slåss! – 
Det må du finne deg i, fortsetter det å kjefte inni meg. 
Selv om det mennesket ikke mente å kjefte i seg selv, 
men bare måtte forklare at katter er katter. Sånn er det. 

Men slike ord liksom kjefter på meg, slike utrykk. 

Så kommer et enkelt ord fra en annen: … det forvandlet 
meg totalt! Enda en sånn bekreftelses – et kraftuttrykk, 
ord som kommer bardus og sjokkerende på meg, og den 
som taler blir plutselig irritert: Ja men, du hører jo ikke 
etter hva jeg sier!! Han forstår ikke at totalt forvandlet 
og katter er katter er «noe» som «kjefter» på meg, fordi 
disse kraftuttrykkene, disse kraftordene er for store 
og for strenge for meg, og – liksom kattene selv – de 
klorer meg, samt kjefter på meg! Det kan ikke den andre 
forstå! 

En tredje ting: Jeg har helseeurytmi med en god euryt-
mist. Hun / han forklarer meg slik og sånn, og så: «A’en 
og E’en kan du bare gjøre i en sveip…?» Jeg detter av 
lasset, blir stiv og sporer av på nytt: Og så: Irritasjonen 
jeg vekker: «Nå må du følge med på hva jeg sier! Hva 

sa jeg?» Å ja! Jeg måper. For meg virker dette kjeft-
ende. Først ordet «sveip» (et annet litterært kraftuttrykk, 
lik katter er katter eller totalt forvandlet) og så denne 
irriterte reaksjonen, som topper seg som tjukt skum på 
bølgen. 

Min mor fikk beskjed av Nic Waal da jeg var ett eller 
to år: «Henne må du ikke oppdra strengt og med hard 
hånd! Da forsvinner hun og blir borte!» Da måtte Mam-
ma velge mellom et uoppdragent barn eller ikke noe 
barn. Hun valgte det uoppdragne barnet! 

Så begynner jeg på Rudolf Steinerskolen (det var egent-
lig først snakk om Hestafivel) i en alder av nær 8 år og 
går der i 10 år. 

Og Mamma merker hvor mye jeg sørger over å reise 
helt fra Vollen i Asker til Oslo uten henne, å være 
adskilt fra henne i flere timer bare sammen mine to eldre 
søsken og andre. Den første tiden måtte Mamma sågar 
hente og følge meg. Så hun fikk helt i begynnelsen den 
«lange» reisen to ganger daglig. Til slutt spurte hun 
barnelegen på Steinerskolen om ikke det var best om 
jeg fikk leve i min lille trygge Ninaverden, min egen 
begrensede, lille boble? 

Da tordnet barnelegen: «Er hun født som menneske 
blant mennesker, så må hun leve som menneske blant 
mennesker!» Dette var en hard nøtt for Mamma, etter 
advarselen fra Nic Waal, ca. seks år tidligere. Det stikk 
motsatte. Men det er blitt folk av meg. Men nå, etter 
Mammas bortgang, med overgangsalderen på toppen, 
trer altså min autisme sterkere frem igjen, med alle 
mine sym- og antipatier, hvor bisarre de enn er, de trer 
sterkere frem. 

Vi / jeg har lett for å mislike så mangt og klager for 
mye! Men egentlig sier vi / jeg bare «AU» fordi det er 
så ubehagelig, ubekvemt og smertefullt å ha denne au-
tismen i systemet (sjel og legeme). Men nå har de beste, 
mest kompetente medarbeiderne her på Solborg fulgt 
meg opp, vært med meg til min fastlege som igjen har 
henvist meg til psykiater og habiliteringstjeneste! Men 
der fikk jeg avslag fra habiliteringstjenesten????!! 

Men nå har jeg i hvert fall hatt min første time hos min 
psykiater! Det første, viktigste skrittet er tatt! Så får jeg 
/ vi se … Amen. 
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Hvorfor graver biodynamikerne kuhorn ned i jorda, og 
hvorfor gjør man eurytmi på Steinerskolen? Og hva i all 
verden er vitsen med antroposofisk arkitektur? 

Målet med Steineruka er å skape interesse, nysgjerrighet
og menneskemøter. Hvem var Rudolf Steiner? Og hva
er antroposofi? Steineruka startet i Oslo. Vi ønsket å bli
bedre kjent med hverandre og få nye venner. De siste
to årene er det blitt gjennomført en rekke ulike arrange-
menter i løpet av Steineruka, og mye har skjedd!

I 2019 ønsker vi å utvide med steineruker over 
hele landet i uke 39, fra 22. til 29. september.

Temakvelder på Litteraturhuset 
Rudolf Steiner (1861-1925) fortsetter å inspirere til ny-
tenkning og fordypelse! I mer enn hundre år har Rudolf 
Steiners ideer vært med å forme samfunnsutviklingen. 
Gjennom utøvende kunst, steinerskolen, steinerbarne-
hagene, biodynamisk landbruk, omsorg for mennesker 
med utviklingshemming, antroposofisk medisin og mye, 
mye annet. I Steineruka 2019 forsøker vi å sette lys 
på hvordan Rudolf Steiners ideer er en del av samtids-
kulturen. Og en del av framtida! Det blir temakvelder 
på Litteraturhuset i Oslo om biodynamisk landbruk og 
mat, arkitektur og mennesket, reinkarnasjon og karma, 
bærekraftig økonomi og mye annet. 

Steineruka over hele landet? 
Vi oppfordrer til at det settes i gang lokale steineruke-
initiativ i Trondheim, Bergen, Kristiansand, Hauge-
sund, Ålesund, Mjøs-området, Tønsberg, Moss og enda 
flere steder. At de ulike Steinermiljøene rundt skolene, 
barnehagene, Camphill og de sosialterapeutiske stedene, 
biodynamiske gårder, antroposofiske grupper, kristen-
samfunnet med flere, finne sammen og bli med på årets 
Steineruke-hendelse. Kanskje har dere allerede aktivi-

STEINERUKA 2019
«Mellom himmel og ord«

teter som foregår på høsten som nå kan falle inn under 
Steineruka 2019.

Ta kontakt enten med hverandre lokalt eller direkte til 
oss i prosjektledelsen i Oslo. Kanskje kan det lages et 
marked? Foredragskvelder? Åpen gård? Åpen skole? 
Det er mange muligheter. 

Kontakt: 
Dag Blakkisrud: dag@toyentekstverksted.no

Steineruka 2019 er et samarbeid mellom Antroposofisk 
selskap, Biologisk-dynamisk Forening, Dialogos, Kris-
tensamfunnet, Sosialterapeutisk Forbund, Camphill-
bevegelsen og Cultura Bank.

Vandring i LABYRINTEN i Vigelandsparken under 
Steineruka 2018. Foto: Tinken Laurantzon.
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Tekst: Jørn H. Eriksen. Foto: Mikkel Ohrvik.

Vi har fått en ny regjering og en ny politisk plattform. 
I Granavolden-erklæringen av 17. januar 2019, sies 
det: «... gjennomføre en likeverdsreform for barn med 
spesielle behov […], sikre et samfunn som gir rom for 
mangfold og annerledeshet […], innføre en koordina-
torgaranti, [...], og utvikle en modell som sikrer at det 
finnes boligtilbud.»

For oss familier med utviklingshemmede barn er dette 
fagre og flotte ord. Men gir det handling? Denne gangen 
kan vi til og med søke støtte i Olaug Bollestads bastante 
utsagn på TV2: «Skulle ønske mange ville se politikken 
og vårt politiske prosjekt». Ja, vi lover deg, Olaug, vi 
skal se nøye etter! 

Etter at Norge i 1991 fikk HVPU-reformen, har vi 
familier med utviklingshemmede barn blitt teppebombet 
med offentlige utredninger om utviklingshemmedes 
vilkår. Tenk bare på det kreative arbeidet som er nedlagt 
i de mange utredningenes titler: «Vi vil, men får det ikke 
til» (2007), «Rom for oss alle» (2011), «Byggje – bu – 
leve: Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet 
og framtidige generasjonar» (2012-2013), og til slutt 
«På rett vei» (2016). 

Intet skjer, men ansvaret er såkalt «tatt» (og ansvarsfra-
skriving skjedd) gjennom etableringen av ulike utvalg. 
Nå vil Regjeringen opprette nok et nytt utvalg, kan vi 

Mens vi venter på Olaug…
Psykisk utviklingshemmede mangler bolig, bolig, bolig!

lese i Granavolden-erklæringen. Det er helt unødvendig. 
Det mangler ikke på kunnskap om hva som bør gjøres, 
men det er mangel på vilje eller evne til å følge opp de 
anbefalinger som er gitt. «På rett vei» ble levert som 
NOU i 2016, og den er nå lagt fram som Stortings- 
melding (12. juni 2018). Bruk denne, kom i gang! 
NOU’en er særdeles grundig og den er dekkende for de 
behov som tidligere er beskrevet både av utvalg og av 
foreldre gjentatte ganger.

Vi som foreldre til utviklingshemmede tror at «samfun-
net» skal tre støttende til. Det er etablert lovmessige 
forpliktelser overfor våre barn, og vi som foreldre har 
forventninger og stiller krav. Men slik fungerer det ikke 
nødvendigvis. Vi må overfor saksbehandlere hyppig 
underbygge og begrunne det vi oppfatter som selvsagte 
rettigheter. Dette kommer på toppen av vår viktigste 
oppgave i livet, som de nærmeste omsorgspersoner for 
vårt utviklingshemmede barn. Denne problemstillingen 
er særdeles grundig belyst i en utredning foretatt av 
Nordlandsforskning i 2014, «Når livsløp veves sammen 
med administrative tilfeldigheter». Konklusjonen er at 
tilfeldighetene rår; bo- og omsorgsløsninger er i stor 
grad avhengig av hvilken kommune våre utviklings-
hemmede barn er bosatt i. Med andre ord, den enkelte 
kommunes prioriteringer og forvaltningens engasjement 
og interesse er utslagsgivende. 

Foreldres utholdenhet blir testet i møtet med den offent-
lige forvaltning. Nå foreslås det at vi skal få tildelt en 
egen kontaktperson. Skal vedkommende representere 
vår interesse og gi oss nødvendig innsikt i bevilgnings-
apparatets byråkratiske irrganger? Det er et nødvendig 
og godt tiltak. Utfallet kan være ett av to: Det kommer 
ei ny bjelle på den gamle kua (ny tittel på den gamle 
saksbehandleren som skal gi han eller henne såkalt ha-
bilitet), eller at det menes alvor. Da må det følge penger 
og kvalifiserte og uavhengige personer med. Vi må anta 
at kommunene vil kreve dette, at de ikke innfinner seg 
med «effektiviseringstiltak». I dag er virkeligheten slik 
at utviklingshemmede ofte blir boende hjemme helt til 
foreldrene blir pleietrengende eller dør. Den utviklings-
hemmede er avhengig av foreldrene og sin nære familie, 
og har ikke fått trening i omgang med andre. Kom-
munen vil på sin side ha spart penger både til omsorg og 
bolig i mange år.
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Tekst og foto: Geir Legreid

10. januar arrangerte Sosialkomiteen i Bergen bystyre et 
seminar om tjenestene kommunen skal gi til mennesker 
med utviklingshemming de neste årene. Det er mange 
gode krefter som nå arbeider sammen slik at boligkøen 
og behovet for arbeid/dagsenter kan tilbys. Kommu-
nen har store ambisjoner, og etatsdirektøren har bedt 
Helgeseter om å sjekke mulighetene for et par ekstra 
boligplasser.

Når det gjelder nye plasser i arbeidsvirksomheten ser 
det ikke ut for at kommunen vil endre dagens plasstall 
på Helgeseter. Kommunen har åpnet et nytt dagsenter 
i Fana bydel, og byråd Rebekka Ljosland konkluderte 
med at alle med behov nå har fått et aktivitetstilbud eller 
organisert dagsentertilbud.

Seminaret hadde mange innledere fra både Habilite-
ringstjenesten, NFU, Autismeforeningen, Byombudet, 

Arbeider for å fjerne boligkø

Høyskolen, m fl. Dessverre var det kun Bystyret/ Sosial-
komiteens egne medlemmer som fikk anledning å stille 
spørsmål til innlederne. Men det var tett med publikum 
i den gamle «Teatersalen», så det kan konkluderes med 
at tilbudet til utviklingshemmede i Bergen har stor inter-
esse for mange.

Vi har et grunnleggende problem i Norge. De utvik-
lingshemmede har krav på omsorg, men ikke på bolig. 
De er prisgitt kommuners gode vilje (å legge til rette for 
egen bolig). Dersom det ikke foreligger en boligløsning, 
forverres kvalitet og omfang av omsorgstjenestene. «På 
lik linje», som alle andre utredninger, foreslår at bolig 
skal være en rett. 

I Oslo er problemet særdeles stort. Her ble det avlevert 
en såkalt Boligbehovsplan i 2013. Men det er liten eller 
ingen sammenheng mellom antall utviklingshemmede 
og beregnet behov for boliger. Av det antall boliger 
kommunen konkluderte med, er under 25 % levert av 
kommunen. Oslo kommune gav opp å samkjøre etable-
ring av boligtilbud og aktivitetstilbud. Det ville bli for 
komplisert.

Jeg skriver dette i trygg forvissning om at min sønn, 
Tobias, har det veldig godt, og vil fortsatt ha det godt 
når jeg dør. Vi er 10 foreldrepar som selv har finansiert 
og bygd egne boliger for våre barn. Vi tok en stor risiko 

og nedla en stor arbeidsinnsats. Det gjorde vi etter at vi 
forsto at begrepet «venteliste» ikke hadde noen tidsbe-
grensning. Ved etablering av bolig er det bydelen (eller 
kommunen) som har ansvaret for videre aktivitet og 
omsorg. Dette ansvaret har de tatt på en utmerket måte. 

Men det store flertallet av landets over 17 000 utvik-
lingshemmede står fortsatt på vent, og foreldrene 
kjemper en daglig og tærende kamp, uten trygghet for at 
retten til omsorg og bolig blir hensyntatt. Belastningen 
knyttet til denne ventingen, kommer på toppen av en 
svært krevende omsorgsoppgave.

Vi forventer at du Olaug, KrF og Regjeringen tar oss på 
alvor. Vi tar i hvert fall ditt utsagn og formuleringene i 
Granavolden-erklæringen på alvor. At det fremdeles er 
en flik av håp om at det er noen behov som er viktigere 
enn andre, og at disse ikke skal inn i den politiske kal-
kylemaskinen. Når alt kommer til alt dreier det seg om 
verdighet.  
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Bokomtale: 
Sissel Jenseth 

Livsforløb og skæbne - 
Kunsten å se tilbake på 
sitt liv ble i fjor utgitt på 
dansk på Arche forlag 
(www.arche.dk). Boken 
er en samling foredrag 
av Floris Reitsma, en 
nederlandsk lege som i 
en årrekke har jobbet i 
eldreomsorgen i USA og 
Tyskland. I forordet for-
teller Floris at antropo-
sofien har spilt en viktig 
rolle i livet hans siden 
han var 21 år. 

I løpet av 11 kapitler tar boken for seg tema som 1) 
den ytre og indre biografien, 2) biografien som dialog, 
3) hvem er vår partner i den biografiske samtalen? 4) 
urostiftere og motstandere i biografien, 5) det sanne jeg 
og dobbeltgjengeren, 6) kausalitetens verden og den 
skjebnebestemte verden, 7) hverdagsjegets forhold til 
det høyere jeg, 8) Kristus og det menneskelige jeg, 
9) mennesket som skapning og som skaper, 10) men-
neskets vei, 11) bildet av den siste livsfase. 

På 1800-1900-tallet skjedde en endring i kulturutviklin-
gen. Individet frigjorde seg. Enkeltmennesket oppgave 
var ikke lenger å inngå i gruppen og familien. Det ble 
snudd til det motsatte. I vår tid er det fellesskapets opp-
gave å tjene individualiteten, slik at den kan blomstre. 

Livets mønster
«Livsforløb og skæbne» er tenkt som en hjelp til men-
nesker som ønsker å se tilbake på eget liv – å overskue 
helheten i dette og få øye på de mønstre og den utvik-
ling som har gjort seg gjeldende. Hvordan kan jeg vur-
dere mitt liv ut fra den sammenheng jeg hittil har stått i?

Rudolf Steiner gjorde oss oppmerksom på at vi kan 
oppdage forskjellige rytmer gjennom livet vårt, især 
syvårs-rytmene. De bringer inn bestemte kvaliteter i 
livet, men også noe som er felles for alle mennesker. 

Livsforløp og skjebne

Vi finner det mer eller mindre tydelig i enhver men-
neskelig biografi. 

Hvem skriver biografien i mitt liv?
Floris Reitsma forteller om konkrete hendelser og 
skjebnetildragelser i enkeltmenneskets liv og hvordan 
de reagerer på det som tilsynelatende skjer tilfeldig. 

I tilbakeblikket på vår egen biografi, kommer ofte spørs-
målet; hvem er det som skriver denne biografien? Ser vi 
nøyere etter får vi øye på en slags vekselvirkning mel-
lom oss selv og omstendighetene i livet. Det foregår en 
slag samtale – ikke i ord men i begivenheter og hendel-
ser som skjer i samspill med vår egen reaksjon på disse. 
Når noe kommer oss i møte, kan vi med rette stille 
spørsmålet: Hvorfor skjer dette meg? For det tvinger 
meg til å handle, eller å unnlate å handle. Begge deler 
fører igjen til nye omstendigheter. Gjennom biografien 
gis vi mulighet til forvandling, til den vi ennå ikke er, 
men som vi kan bli; våres fremtidige skikkelse – det vi 
kan betegne som vårt «høyere jeg». Men det innebærer 
også alltid at vi må gi avkall på noe, for at noe nytt skal 
kunne skje. Noe av vårt hverdags-jeg må ofres.

For å forstå dette peker Floris Reitsma på at vi må skille 
mellom den ytre og den indre biografien. I den ytre 
biografien dreier det seg fremfor alt om det vi gjør i 
livet i forhold til de omstendighetene vi er, mens i den 
indre biografien viser hvordan vår personlighet utvikler 
seg i løpet av livet, de forvandlingen som skjer grunnet 
motgang, hendelser og muligheter i livet. Hvordan dette 
er blitt ivaretatt av jeget. Vi har bestemte oppgaver å 
oppfylle, og vi må oppfylle noe i vår skjebne. 

Livets siste fase og dens oppgave
I det siste kapittelet, kalt «Bildet av den siste livsfase», 
forteller Floris Reitsma om et eldre menneske, fru K, 
på Johanneshuset i Syd-Tyskland, en stor institusjon for 
eldre mennesker hvor han arbeidet i 10 år. Fru K var 98 
år da han lærte henne å kjenne. Hun snakket egentlig 
ikke mer, men kunne uttrykke sine stemninger gjennom 
lyder – ja, nesten som sang. Ville man tillegge henne 
en diagnose-etikett, hadde man sikkert sagt at hun var 
dement. Samtidig utstrålte hun en spesiell kvalitet som 
vanskelig kan beskrives. Utstrålingen var så velgjørende 
og sterk at sykepleierne kappes om å ville pleie henne, 
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for de ble stryket i hennes nærvær. Det var noe varmt 
og godt, ja, et lys omkring henne, som enhver tydelig 
kunne fornemme. 

Fra dette kapittelet bringer vi et utdrag fra teksten til 
Floris Reitsma, som her er oversatt fra dansk til norsk: 

«Hvordan kan dette fenomenet bli forstått? [...] Vi har 
gjentatte ganger stilt spørsmålet om hvordan det skapes 
et forhold mellom vårt jordiske jeg, som er sentrum for 
vår personlighet, og vårt sanne vesen som forblir i den 
åndelige verden, som på en eller annen måte overskyg-
ger oss, men ikke inntrer i vår jordiske personlighet. Det 
sanne jeg-vesen forblir i den åndelige verden, mens vi 
gjennomgår stadig nye jordiske inkarnasjoner. Samtidig 
som den personlighet vi danner her på jorden, tilfører 
vårt åndelige jeg erfaringer. 

Når man arbeider med sin egen biografi, er det mulig å 
få et innblikk i dette høyerestående vesen som vi egent-
lig er, for det høyere jeg er tilstede i de ulike skjebnetil-
dragelsene som livet fører oss hen til. Og når mennesket 
i alderdommen nærmer seg terskelen til døden, som jo 
samtidig er terskelen til den åndelige verden, betyr det 
at vårt sanne jeg-vesen nå står nærmere oss og kan stråle 
sitt lys over terskelen og inn i personligheten – for den 
som er åpen for dette. [...] 

Det sanne urbildet av mennesket i denne siste fasen av 
livet, er mennesket på terskelen til den himmelske ver-
den. Det er en tilstand vi ennå ikke oppnår i våre yngre 
år eller i livets midtfase, bortsett fra hvis man går en 
innvielsesvei og på denne veien fremkaller den bevisste 
forbindelsen med sitt eget høyere selv. Den innviede, 
den hellige, kan oppnå det samme som i nåde kan bli 
virksomt i livets siste fase.

Det kan således være et kall for mennesket i sin siste 
livsfase å være et levende vitne om den åndelige virke-
lighet. I hverdagslivet opptrer det imidlertid kun hos 
et fåtall mennesker, og for dem er det som oftest bare 
snakk om noen få korte øyeblikk fylt av nåde, nesten 
som «lyn». Men de opptrer, det er den viktige kjensgjer-
ning som det her dreier seg om. Det hjelper oss å forstå 
hvorfor så mange mennesker i dag blir så gamle. Jeg vil 
her påpeke en uttalelse fra Rudolf Steiner, som forklarer 

at mennesket har et spesielt oppdrag i sin høye alder. 
Ser man på hele aldersproblematikken – som egentlig 
handler om en vanskelig livsfase – utfører det gamle 
mennesket ubevisst noe særskilt viktig for menneske-
heten som helhet. Rudolf Steiner gjør oss oppmerksom 
på at det eldre mennesket er i stand til å la sine åndelige 
krefter strømme inn i den menneskelige verden, hvilket 
er en strek i regningen til materialismens makt, som er 
Ahrimans makt. På grunn av disse gamle menneskenes 
innvirkning, kan unge og middelaldrende mennesker få 
mulighet til å orientere seg mot et liv basert på virkelige 
idealer.»

Boken Livsforløb og skæbne - Kunsten å se tilbake på 
sitt liv er på 183 sider, og den er også utgitt på neder-
landsk, tysk og engelsk. 

Bokanmeldelse 
av Hanne Kveli

Jeg driver og leser i en bok som er så spen-
nende. Det er en bok som heter De fem 
fyrstikkene av Hans Olav Lahlum. 

Det er tre fortellinger i samme boka. Det 
handler om førstebetjent Kolbjørn «K2» og 
Patricia som sitter i rullestol, og sammen 
løser de mordmysterier til slutt. Det er så 
spennende at du klarer nesten ikke å legge fra 
deg boken. 

Boken får du kjøpt på bokhandel eller lånt på 
biblioteket. 
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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 23 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
http://solborg.camphill.no 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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Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo
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