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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
I år feirar vi at det er hundre år sidan den første Steiner-
skulen starta. Og det er også åtti år sidan den første 
Camphill-skulen hadde si spede begynning. Her i Noreg 
kjenner vi Camphill-rørsla gjennom levefellesskapa for 
vaksne, landsbyane, men dei første 15-16 åra var det 
berre skule for barn med spesielle behov som var opp-
gåva til Camphill. No finst der Camphill-fellesskap 
både for barn og ungdom, for vaksne og gamle, rundt 
om i verda.

Og i Noreg finst der fleire helsepedagogiske steiner-
skular.

Steinerpedagogikken, både for «vanlege» barn og 
for dei med spesielle evner, var nyskapande, for ikkje 
å seie revolusjonerande på mange måtar; tanken om at 
alle barn, også dei frå arbeidarklassen og dei som ikkje 
var heilt spesielt evnerike, burde gå på skule i tolv år, 
var ein veldig ny tanke i 1919. Det var først med reform 
’94 at det vart normalen her i Noreg. Og at barn skulle 
få undervisning tilpassa deira fysiske alder, og ikkje 
nivået på lett målbar intelligens, var også ein ganske ny 
tanke då Camphill starta skulen for barn med spesielle 
behov.

Ja, sjølve tanken på at utviklingshemma barn skulle 
få skulegang i det heile, er framleis ikkje sjølvsagd i alle 
land, til dømes var der i Irland til fram mot slutten av 
nittenhundretalet berre barn som «hadde utbytte av lær-
inga», som hadde rett til skule.

I høve av 100-årsjubileet har vi dette nummeret 
gjeve ekstra stor plass til pedagogikken og dei helse-
pedagogiske initiativa i Sosialterapeutisk Forbund.

Gratulerer med dagen!
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Jakob Kvalvaags oversettelse Wolframs Parzifal
STEDENE
Sosialterapeutiske steder, landsbyer, 
helsepedagogiske skoler

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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Nå kommer
høsten tilbake.
Bladene faller
ned på bakken
og blir røde, oransje,
gule og brune.
Når de faller
ned,
blir de til jord.
Blomstene visner,
gresset blir gulbrun.
Det blir kaldere
i været.
Sykkeltur!
Gå tur i skogen.
Se froskene, paddene
i grøfta.
Kanskje litt sol
innimellom også.
Velkommen
tilbake, høsten.
 
Hanne Kveli, hentet fra Solborg Avisen.

Høstdikt!
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hva skjer?

Tekst: Astrid. Foto: Dag Balavoine.

Mandag den 11. mars dro en gjeng fra Solborg til ung-
domsseminaret på Grobunn. Temaet på ungdomssemi-
naret var livets drama. Vi kjørte til Fokhol gård og satte 
fra oss bagasjen og dro deretter til Grobunn. Der var det 
velkomst og kveldsmat. Etter det var det underholdning 

av Grobunngjengen. De sang en sang som de hadde 
laget selv. Så hadde vi presentasjon av hvor vi kom fra. 
Vi fikk høre litt om gruppene som vi skulle velge på 
tirsdag. 

Dagen etter startet med morgensang og presentasjon av 
gruppene som vi skulle velge å være i. Gruppene som 

Ungdomsseminar på Grobunn 
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man kunne velge var: livslinjegruppe, diktgruppe, mas-
kegruppe, trommegruppe og sang, dans og lek-gruppe. 
Tellef og jeg valgte sang, dans og lek-gruppen og Maria 
og Marte valgte trommegruppe. Vi hadde god middag 
og så hadde vi hvilepause. Senere på kvelden var det 
quiz og disko. 

Så på onsdag hadde vi om livets drama, ungdom og 
voksen. Så hadde vi grupper. Gruppen min lagde en 
dans til «Tenke sjæl» og vi sang «Amor Fati». Så var 
det middag og hvilepause. Så var det quiz igjen, der alle 

fikk premie, og så var det kveldsmat. Etterpå var det 
konsert med Mangobandet. 

Den siste dagen var det morgensang; livets drama fra 
barn til voksen. Etter det framvisning av arbeidet som 
gruppene gjorde og så var det middag og avreise. 

Takk for at jeg fikk være med på ungdomsseminar i år. 
Det har vært fint og lærerikt. 

Hentet fra Solborg Avisen.
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Tekst: Dag Lillejord og Aina Nagell-Sværk

Enda en gang lykkes det arrangørene å lokke til seg over 
400 deltagere fra Norden. 73 personer kom fra Sverige, 
52 fra Norge, 266 fra Danmark, 15 fra Island, 2 fra 
Tyskland og 4 fra Blagoe Delo i Russland.

Det sosiale Allkunstverket har kommet for å bli! Hele 
uken var fylt med fantastisk glede og engasjement blant 
de mange deltagerne fra hele Norden. Også vi, Dag Lil-
lejord og Aina Nagell-Sværk, er glade for at vi tok turen 
dit fra Granly stiftelse i Østre Toten.

Katharina Karlsons ord prydet festivalheftet og er be-
skrivende for vår opplevelse (se under).

Å møtes over grenser 
– KIK-festivalen 2019

Nettopp dette gjorde vi i løpet av uka. Vi samtalte uten 
språk og med språk, møtte nye mennesker som lærte 
oss noe nytt. Møttes gjennom musikk og sang. Dag med 
sin lyre og jeg med den sangstemmen jeg har i musikk-
workshopen som ble ledet av Jette Rymer. Her lærte vi 
oss folkeviser som synliggjør de forskjellige nordiske 
stemningene, som vi fremførte for alle avslutnings-
dagen. 

Det var et bredt spekter av aktiviteter vi kunne velge å 
delta i som grupper med dans, drama, sang og lek, dra-
gebygging og mye mer. Det var åpnet for fri utfoldelse 
om man var glad i idrett, musikk eller andre kreative 
aktiviteter. 

På onsdagen reiste alle på utflukt til Gammel Estrup, 
Danmarks Herregårdsmuseum, hvor vi fikk se hvordan 
det kan ha vært å være greve eller tjenestefolk i gamle 
dager. Her fikk vi oppleve gjøgleri og musikk av De 
Jydske Helte, og latterbrølene kunne høres i mils om-
krets (se foto s 10).

Vi bodde på Fuglsøsenteret, et stort og fint hotell i Mols. 
Nede ved stranden fantes det mulighet til både friluftsliv 
og vannaktiviteter. Omgivelsene innbød til promena-
der og utflukter. Hver dag hadde vi et av de nordiske 
landene som tema. Dette ble gjenspeilt i musikken og 
skuespillene som ble vist fra senen. Hertha viste frem 
Jeppe på Berget, Haganäs hadde laget et syngespill om 
Sverige fra nord til syd, Vallersund viste en oppsetning 
om isbjørnen og Vidaråsen dramatiserte hvordan det det 
er å bo i Norges land med sitt skiftende vær. Torsdag 
kveld var det duket for fest. Det ble danset til langt inn i 
de sene nattetimer, og jeg tror aldri musikerne har hatt et 
bedre publikum!

Fra «Midtsommer» i Sverige til «Peer Gynt» i Norge og 
H.C. Andersens Danmark, vil nå det sosiale Allkunst-
verket bevege seg videre i Norden, nærmere bestemt 
til Island! Tema for den kommende festivalen blir «Det 
skapende mennesket; se – lytte - gjøre». Temaet rommer 
både utflukter for å oppleve Islands fantastiske, ville 
natur, høre Edda resitert på sitt opprinnelige språk og 
arbeide med håndverk. 



9

LandsByLiv nr 47 • HØSTEN 2019

Vi takker for de gode opplevelsene og menneskemøtene 
under uken i Danmark, og vi gleder oss til å møte nye 
og gamle venner på Island i 2021. 

Foto: Aina Nagell-Sværk.
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Nordisk Sosial Allkunst 
KIK-2019 – Island neste

Tekst og foto: Dag Balavoine

Igjen klarte «Nordisk Sosial Allkunst» å tiltrekke over 
400 deltakere til sommerens KIK-festival på Molsfjel-
lene i Danmark. Det er helt utrolig å oppleve gleden og 
engasjementet blant deltakerne. Mange av dem kommer 
igjen år etter år – siden første gangen i 2003. Festivalen 
preges av åpenhet og nysgjerrighet for å møte andre og 
å skape noe sammen, i de fire-fem dagene festivalen 
varer, som er preget av kunst og kultur. 

Årets tema var «Å møtes over landegrensene». I løpet 
av de intense dagene oppstod mange grenseoverskriden-
de møter både ute og inne. Den opprinnelige impulsen 
– å «møtes» som mennesker uten fordommer, engasjert, 
nysgjerrig og tilstedeværende – skaper nettopp dette 
sosiale kunstverket!

Ambassadørenes rolle 
Denne gangen prioriterte vi å utvikle ambassadørenes 
rolle. Ambassadørene er en gruppe medarrangører, 
både med og uten utviklingshemming, som har deltatt 
i planleggingen og gjennomføringen av festivalen. I 
forbindelse med årets festival, var ambassadørgruppen 
mye sterkere til stede enn tidligere. Visjonen er å skape 
et «inkluderende sosialt medarbeiderfellesskap», noe 
som dermed ble særlig vellykket denne gangen.  
Ambassadørgruppens bidrag er viktig og av stor betyd-
ning i en så omfattende begivenhet, så dette ønsker vi å 
prioritere videre ved de neste festivalene. Til sammen 
har det nå vært ni festivaler; tre i Sverige, tre i Norge og 
tre i Danmark. 

Island neste? 
Hvem vil påta seg å bringe dette videre? Vi har søkt 
etter svaret de siste årene, men det var først under 
maidagene i Järna i år at Island kom på banen. Det har 
lenge vært et sterkt ønske om å få komme til Island med 
allkunstverket. Både fordi Island alltid har vært sterkt 
involvert og deltatt aktivt på festivalene både i Sverige, 
Norge og Danmark. Videre fordi Island er et så spen-
nende land å utforske både med sitt språk, særegne natur 

Gjøgleri og musikk av De Jydske Helte.
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og kultur. Þór Ingi Danielsson, selv islending og en av 
grunnleggerne av dagvirksomhet Asgardur i Reykjavik 
og Islands Waldorf Skólinn, er nå aktiv i Sverige på 
VALA Hantverkskola. Han mente at tiden er inne for 
at Island kan påta seg vertskapet for det neste nordiske 
allkunstverket. 

Det blir spennende å kunne arbeide fram det nye temaet 
som vil inneholde både opplevelser i Islands fantastiske 
natur, høre Edda bli resitert på originalspråket, og å 
arbeide med håndverk. Men å reise til Island innebærer 
også høyrere reiseutgifter, som nok vil redusere antall 

deltakere. Dermed er det bare å begynne å spare til 
turen! 

Evaluering- og planleggingsmøte
I høst inviteres alle ambassadørene til et kombinert 
evalueringsmøte av KIK-2019 og planleggingsmøte for 
den kommende festivalen på Island. Slik kan «Nordisk 
Sosial Allkunst» leve videre. Forhåpentligvis blir det 
også et inspirasjonsmøte på Island våren / høsten 2020. 

Les om antroposofiske virksomheter på Island på den 
nordiske nettsiden: www.nordenantroposofi.com/island
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Internasjonal dugnad for 
28. gang på Vallersund Gård

Tekst og foto: Dag Balavoine 

Ved overgangen fra juli til august hadde Vallersund 
Gård en internasjonal dugnad, slik de har hatt de siste 
28 årene. Hver sommer åpner Camphill-stedet for en 
to ukers dugnadsleir. Det er alltid en stor opplevelse 
å kunne ta imot så mye fin energi og arbeidsglede fra 
mennesker som kommer hit langveis fra. Og vi kan 
takke leirene for så mye. Blant annet de mange fine 
turstiene rundt i området – som også beriker Valler-
sundbygda – i tillegg til mye vedlikehold i landsbyen. 
Gjennom årene har dugnadsleiren bidratt til å bygge et 
biologisk renseanlegg, rydde skog, satt opp gjerder, malt 
hus, vedlikeholdt veier og bygget turstier, plukket stein 
og gjort annet forefallende arbeid. 

Organisasjonen «Internasjonal Dugnad» er den norske 
forgreningen av den verdensomspennende fredsorgani-
sasjonen Service Civil International. Målet er å bidra 
til internasjonal forståelse, fred og solidaritet, spesielt 
gjennom studieturer og dugnader. Organisasjonen har 
vært i Norge siden 1939, og målet er å samle folk fra 
forskjellige nasjoner til et frivillig samarbeid for ideelle 
prosjekter. Å skape et lite stykke «verdensfred» mens 
dugnaden pågår.

Gjengen kom fra 7 ulike land
Dugnadsgruppen i 2019 bestod av i alt 12 frivillige fra 
Mexico, Frankrike, Tsjekkia, Tyrkia, Russland, Spania 
og Italia. I år fikk de gleden av å arbeide ute under en 
strålende sol. 

Motivasjonen for å delta er ulik for de forskjellige del-
takerne. Fabricio fra Mexico valgte to uker med dugnad 
som sitt feriemål. Det var hans første besøk i Europa, 
og i begynnelsen hadde han vanskelig for å sove. Lyset 
og tidsforskjellen på syv timer bidro til dette. Bülent fra 
Tyrkia fortalte at da han badet i sjøen og delte bilde av 
dette på Facebook, kunne ikke vennene hans i Tyrkia 
tro at man kunne bade i havet så langt nord. Sergei fra 
Russland ønsker å bidra til trivsel for de som trenger 
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ekstra hjelp i hverdagen. 
Dette var hans tredje opp-
hold på Vallersund. – Om 
jeg får lov, møtes vi her om 
20 år også, uttalte han til 
avisa Fosnafolket. Han ar-
beider også i Russland med 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og lærer 
her mye han kan tilpasse i 
jobben hjemme. Blant annet hvordan alle får være med 
og bidra på sin måte. Juliette fra Frankrike syntes at det 
er interessant med en slik internasjonal atmosfære. Alle 
de ulike språkene man må forholde seg til, og at man 
også må kommunisere med kroppen. Matteo fra Italia 
sa at naturopplevelsene er en viktig del av oppholdet. 
Han har vært i Vallersund flere ganger. Solnedgangene i 
havet, livet på gården i et slikt lite samfunn, og at det er 
lett å få kontakt med landsbybefolkningen. – Man føler 
seg veldig lett hjemme. Vi blir som en familie. Flere av 
deltagerne var klar over at hele Norge og samfunnet el-
lers ikke er som Vallersund Gård, at opplevelsene her er 
utenom det vanlige – også for nordmenn.

Miljøskapende prosjekter 
På Vallersund Gård er det veldig mye som kan gjøres, 
prosjekter som det er vanskelig å realisere i hverdagen, 
men som betyr mye for landsbyens innbyggere. Til 
disse miljøskapende prosjektene har den internasjonale 
dugnaden vært viktig. Mye av infrastrukturen på gården 

Årets frivillige som brukte 
to uker av sommerferien 
på Internasjonal dugnad 
var Juliette, Frankrike, 
Pablo, Spania, Matteo, 
Italia, Katerina, Tsjekkia, 
Adela, Tsjekkia, Bülent, 
Tyrkia, Diana, Russland, 
Sergei, Russland, Fabricio, 
Mexico og Liliana, Mexico.

er bygget opp år for år under dugnadsperioden. Oppgav-
ene i 2019 bestod blant annet, i tillegg til annet arbeid 
som pågikk, i å gruse opp «englestien» til fredsengelen 
på fjellet og rydde en knaus for enebærbusker slik at 
mangfoldig vekst få utfolde seg, knausen er et av få 
steder på Fosen hvor det vokser vill-timian. 

Samtidig krever det et ekstra arbeid fra medarbeidernes 
side å ta imot de frivillige i Camphill-landsbyen. Men 
når dette skjer år etter år, bygger man opp gode rutiner 
for hvordan det kan organiseres. Blant annet bor dug-
nadsgjengen i bygget der FRAMskolen holder til resten 
av året. Ikke minst får vi som bor på Vallersund Gård 
anledning til å formidle livsglede, og en spesiell livsstil 
og verdier i Camphill-landsbyen til mennesker med ulik 
bakgrunn fra hele verden.

Deler av teksten er basert på en artikkel i Fosnafolket, 
2.8.2019. Se faksimile av artikkelen øverst til venstre.
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Tekst: Isabel Bergrud. Foto: Dag Balavoine.

Det er en stor del av livet mitt å ta egne valg. Jeg må 
bestemme selv hver gang jeg ønsker å velge noe jeg har 
lyst til her i livet.

Å ta egne valg i livet mitt

Jeg har nå tatt et stort valg som jeg har veldig lyst til, og 
føler er helt riktig for meg. Jeg har brukt flere uker på 
å finne ut av hva jeg ønsker å gjøre i fremtiden. Jeg har 
også i den tiden gått flere ganger frem og tilbake på hva 
jeg har mest lyst til.

Jeg har bestemt meg for at jeg ønsker å flytte til Valler-
sund Gård! Det er den landsbyen som ligger lengst nord 
i Trøndelag. Jeg ønsker å bo i en mindre landsby, siden 
det er mye mindre mennesker å forholde seg til, bli let-
tere kjent med dem som er der og få meg flere venner.
Det kan være enkelt å ta et valg, hvis jeg er helt klar på 
hva jeg har lyst til å gjøre. Med et valg kan det være 
flere fordeler enn ulemper, men det kan også være det 
helt motsatte. Dette valget har egentlig vært enklere enn 
andre valg, siden de også trenger en ny baker til bakeriet 
på Vallersund.

Å ta valg her i livet, kan også være veldig vanskelig. 
Det kan være mange konsekvenser med det valget man 
tar, som er en viktig del av det valget. For eksempel at 
når jeg har flyttet til Vallersund, så er det mye lengre 
vei til tannlegen, legen og det som trengs å ordnes med 
utenfor landsbyen.

En annen konsekvens av valget er at jeg må sortere ut 
alle ting som jeg ikke trenger eller har behov for lengre. 
Hva jeg ønsker å gi bort og hva som må kastes. Det er 
viktig for meg at ingen andre prøver å bestemme over 
meg om valg jeg ikke i det hele tatt ønsker å gjøre, og 
ikke overtale meg til noe annet enn det jeg har lyst til.

Det er viktig for meg at alle som er med i denne pro-
sessen støtter meg hele veien gjennom dette valget. 
Resultatet av dette valget når alt har blitt ordnet, så blir 
det flytting til Vallersund Gård!
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Tekst og foto: Tormod Hvidsten Gjedrem, 
som bor i Arne Garborg Hus, i Hogganvik Landsby.

Jeg blir påminnet om verdien av å strekke seg utenfor 
sin egen komfortsone. Å tørre å gi det ekstra vink og 
tilnærming til andre, til hvem som helst, i situasjoner 
som kan være nye, utfordrende og i utgangspunktet litt 
skremmende.

Vi reiste i en full bil fra Arne Garborg Hus, Hogganvik i 
Vindafjord, i retning Aksdal og Tysværtunet i midten av 
august. Vi hadde egentlig tenkt oss til Sauda svømme- 
hall, men der var det sommerstengt, og det vante bade-
anlegget i Vats hadde brent ned til grunnen tidligere i 
sommer. 

Vel fremme i Aksdal finner vi badeland, og mye folk! 
Det var flere enn oss som tenkte på bading en heller 
lunken augustdag i tidvis regn. Det var mange barn og 
mye liv over det hele. Vi fikk betalt oss inn, og kom oss 
i badetøyet. 

Vel inne i svømmehallen var det som ventet mye folk. 
Det var badevakter som passet på at det hele gikk trygt 
og forholdsvis rolig for seg. Jeg hoppet fra både 3 og 5 
meter, og må si at jeg følte meg fornøyd med det. 

Så var det øyeblikket åpnet seg. Vi lå uti vannet og 
plasket, jeg og Kristin. Vi var nære noen andre badere 
som hadde en ball-lek. Jeg må innrømme at jeg var litt 
brydd over denne ballen som stadig kom susende med 
plask. Og tenkte, jaja, de har det hvert fall kjekt med lek 
– det er mer enn hva jeg har. Men da så jeg, gjennom 
den varme og klamme luften, at her kunne det finnes 
en oppgradering av opplevelse. Jeg kunne be meg inn i 
ball-leken, og bryte ned noen usynlige sosiale barrierer. 
Hvordan skulle jeg klare dette? Før jeg fikk tenkt tanken 
fullt ut, hadde Kristin allerede fått denne ballen servert 
og var i gang med å kaste til de andre i vannet. På et 
øyeblikk var vi flere involvert i moro. 

Jeg smilte varmt inni meg og tenkte så fint og godt 
det er å bli akseptert og bli tatt med! Jeg fikk etter 
hvert også ballen og, kastet og moret meg. Øyeblikket 

Å tørre være åpen for muligheter
En tur til badeland i Tysvær

ekspanderte, og vi hadde en fin badetur og jeg opplevde 
mestring – ved å ta del. 

Det jeg sitter igjen med er å være åpen, tilgjengelig og 
klar. Å være imøtekommende og ha forståelse heller enn 
fordommer. Forandring inntreffer som kjent når vi minst 
venter det.

Kristin fant en kjenning utenfor Tysværtunet.
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Tekst og foto: Anuj Kumar

Da jeg kom til Solborg begynte jeg å jobbe på kjøkkenet 
i Kittelsen hus. I dette huset bodde Line Gulbrandsen 

Line Gulbrandsen 
– et menneske med en fin sjel

med sin kjæreste. I den tiden var Line den eneste lands-
byboeren som hadde kjæreste i landsbyen. For meg var 
det veldig interessant at hun hadde et kjæresteforhold. I 
løpet av tiden har jeg fått vite mer om henne som men-
neske. Nå bor hun i huset hvor jeg er husansvarlig, og 
jeg får muligheter å dele livet med henne og de andre 
beboerne. 

Line er et fint menneske som er veldig omtenksom. Hun 
viser kjærlighet og omsorg til dem hun bor og jobber 
sammen med, selv om har hun utfordringer på grunn 
av epilepsi. Vevstua er det verkstedet hvor Line arbei-
der mest. Det er imponerende å se henne i vevstolen. 
Hun er en kunstner i veving og vever løpere, bordduker 
og tepper. Hennes løpere er ganske populære på våre 
markeder.

Line er en person som finner fred sammen med kjær-
esten sin. De liker å gjøre ting sammen. Hun har også 
hemmelige egenskaper og overrasket oss alle på Fjell-
heimen-turen da hun sto på ski og gikk en 6 kilometer 
lang skitur med kjæresten sin. Vi hadde aldri sett henne 
på ski tidligere. Hun har også fine dansebevegelser og 
liker å gå på helsedans, som foregår på Ringerike folke-
høgskole. Line er stor fan av Alexander Rybak og lytter 
på hans musikk med glede.
 
Line er veldig flink til å male og kan få frem sine tanker 
ved hjelp av farger på papir. De forskjellige fargene av 
hennes personlighet bringer lys til huset hvor hun bor. 
Hun tar vare på oss som deler hus med henne på sin 
egen personlige måte, og vi er også glade i vår Line 
Gulbrandsen.

Hentet fra Solborg Avisen.
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Tekst: Astrid. Foto: Hanne Kveli

I forbindelse med at jeg skal få meg ny leilighet i Oslo, 
så ønsker jeg å få meg ny jobb når jeg flytter. Da har jeg 
vært på tre bedriftsbesøk og skal på tre bedriftsbesøk til. 

Jeg var først på Oslo Kollega, der hadde de forskjel-
lige ting man kan jobbe med, sykkel, data, kantine og 
pakking. Det eneste negative var den lange reisetiden 
til og fra stedet. Den andre bedriften jeg var på besøk 
hos var Adaptor i Oslo. Der var det pakking av mat oppi 
esker, pakking og laging av plastblomster, og catering. 
Den tredje bedriften var Balder Tekstiler. Der vever de 
vesker og annet av filler, strikker sitteunderlag, babytep-
per, syr vesker og grytekluter på maskin. De har en egen 
butikk der de selger produktene sine. 

Mitt forhold til kjøkken og matlagingsverksted er at det 
er gøy å jobbe med mat. Matlaging er noe jeg trenger 
for å kunne bli selvstendig på kjøkkenet. Jeg liker å pyn-
te kaker og pynte brødskiver eller gjøre dem litt kreative 
med brødskivene mine og matlaging.  

Jeg var på enda et bedriftsbesøk og det var på Fossheim 
Verksteder. Vi ble møtt av arbeidslederen som viste oss 
rundt. Fossheim Verksteder har kantine, pakking og 
resepsjon. Grunnen til at jeg var på besøk på Fossheim 
var at jeg hadde lyst til å starte som resepsjonist og på 
café og kantine. 

Arbeidstiltaket for funksjonshemming kunne ha vært 
bedre for å ha litt mer valgmuligheter for verksteder 
og ha arbeidstid fra 09 00 til 14 00. Til høsten skal jeg 
tilbake på Fossheim for en prøveuke. Det blir bare en 
bedrift jeg søker inn på.

Bedriftsbesøk for 
å skaffe seg jobb i Oslo

Se nettsidene: www.adaptor.as, oslokollega.no, 
www.balder-tekstil.no, fossheim-gruppen.no.

Hentet fra Solborg Avisen.
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Tekst og foto: Anuj Kumar 

Det baltiske seminaret er et treårig kurs som gjennom-
føres for medarbeidere i Camphill. Hvert år forbereder 
deltakerne et tema som de presenterer for de andre på 
kurset. Som deltaker hadde jeg forberedt temaet «Home 
Making». 

Veien fra hus til hjem 
– gjennom møteplasser

Dette andre året av seminaret skulle vi blant annet lære 
om hvordan å skape et hjem. Jeg likte temaet fordi jeg 
er husansvarlig på Solborg, og synes det er veldig viktig 
at huset hvor jeg bor, oppleves som et hjem både av 
meg og de andre som bor der. Hvordan kan vi utvikle en 
god stemning slik at alle beboerne får en følelse av å bo 
i et hjem og ikke bare et hus med tak og fire vegger?

For å lære mer om temaet leste jeg bøker og 
snakket med folk på forskjellige Camphill-
steder i Norge. Gjennom dette kom det tyde-
lig fram at for å danne et hjem, må man være 
opptatt av hvordan menneskene i huset møter 
hverandre. I mars dro jeg som husansvarlig 
til en konferanse på Vallersund Gård hvor 
vi nettopp snakket om slike «møteplasser» i 
hjemmet, og i mai hadde vi også «møteplas-
ser» som tema under representantskapsmøte i 
Camphill. 

Dette har hjulpet meg til å finne de ulike 
møteplassene i huset vårt, og forstå hvordan 
disse påvirker miljøet og forholdet mellom 
menneskene som bor her. Mange «møter» fin-
ner sted i forbindelse med måltider og på vei 
til og fra arbeidet i verkstedene. I huset vårt 
bestemte vi oss for å ha sosiale hyggekvelder 
hvor alle landsbyboere og medarbeidere kom-
mer sammen. Møtene hjalp oss til å komme 
nærmere hverandre og utvikle en sterkere 
varme i hjemmet. Og at landsbyboerne og 
medarbeidere fikk flere mulighet til å snakke 
med hverandre.

Blant annet er det viktig å ha et felles språk 
som alle kan forstå. For nye medarbeidere må 
vi oversette til engelsk og så tilbake til norsk, 
slik at alle skjønner hva som sies. Språk og 
forståelse er viktig for å lykkes. 

Vi begynte å gjøre forskjellige ting, blant 
annet egne kinokvelder i huset for å se filmer 

Lærerikt seminar

Impulsen for «The Baltic Seminar» går tilbake til 1994 
da Camphill Nordiske Region ønsket å jobbe sammen 
og fordype seg i den sosiale impulsen ved hjelp av 
Karl Königs ni landsbyforedrag. I 2004 kom idéen om 
å ha et seminar om foredragene og det biodynamiske 
jordbruket med Camphillstedene i Latvia, Estland og 
Russland. Tanken var å holde seminaret på de forskjel-
lige stedene slik at landsbyboerne og medarbeiderne 
fikk mulighet til å bli kjent med hverandre og Camphill-
stedene. De norske Camphillstedene begynte å delta i 
2010, og i 2014 startet et nytt 3-årsseminar med videre 
utvikling av pensum mot europeisk yrkesopplæring. 
I dag holdes seminaret på forskjellige Camphillsteder i 
Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland og Latvia. 
Det er fire samlinger i året og hver samling varer i syv 
dager. Deltakerne får tekster å lese for å forberede seg 
og hjemmelekser som de skal sende til lærerne. 

«The Baltic Seminar» gir innblikk i forskjellige emner 
som sansene, temperament, livsprosesser, 7-årsperio-
der, formtegning, maling og kunstteknikker, med mer. 
For å forsterke forståelsen av temaene, får vi hjemme-
lekser. Vi leser bøker og foredrag av Rudolf Steiner, 
og vi får hjelp gjennom seminaret for å kunne arbeide 
på en god måte. Det baltiske seminaret er viktig for de 
faste medarbeidere både i arbeidet og på det personlige 
planet, ikke minst blir man kjent med de grunnleggende 
prinsippene i Camphillbevegelsen.
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sammen. Og vi 
bestemte oss å 
lage kunst til huset 
som vi hang opp 
i dagligstuen. Når 
det kommer gjester 
på besøk, ønsker 
de alltid å få vite 
mer om kunstver-
kene, og da kan 
både landsbyboere 
og medarbeidere 
stolt fortelle om 
disse. Kunst spiller 
en rolle i å binde 
hjemmet og dets 
beboere samme.

Når nye medarbei-
dere kommer i 
juli-august, er 
disse møteplas-
sene viktige, og 
de hjelper dem 
å kjenne på hva 
impulsen av det 
felles hus og landsbyen generelt innebærer. Det hjelper 
medarbeiderne å falle på plass og føle seg som en del 
av familien. Dette er en viktig føl-else fordi vi får gan-
ske unge medarbeidere som nettopp har forlatt sitt eget 
hjem for å komme til et fremmed sted for å bo og jobbe 
hos oss. Hyggelige møteplasser gir dem trygghet, og de 
gir trivsel tilbake til hjemmet og beboere.

I april holdt jeg foredraget om «Home Making» på det 
baltiske seminaret og delte erfaringene mine med de 
andre deltakerne. Etter presentasjonen gjorde vi kunst 
sammen, og jeg opplevde igjen hvordan slike møteplas-
ser påvirker gruppen dynamisk.

Også på representantskapsmøte i mai snakket vi om 
hvordan møteplasser kan påvirke «rommet» mellom 

mennesker. Både i det ytre og i det indre. Landsbyboere 
har behov for å føle seg trygge. De liker seg best når vi 
har det koselig. Trygghet er også viktig for medarbei-
derne. Ingen ønsker å bo et sted hvor man føler dårlig 
samvittighet overfor hverandre. De ulike møteplassene i 
hjemmet hjelper oss til å ha kontakt med hverandre, som 
bidrar til følelsen av vennskap og kjærlighet mellom de 
som bor der.

Hentet fra Solborg Avisen.

Camphillbevegelsen i Norge gir faste medarbeidere mu-
lighet til å studere sosialterapi og antroposofi gjennom 
å ta bachelorgraden i Sosialpedagogikk på Steinerhøy-
skolen og å delta i det baltiske seminaret. Red. anmerk. 
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Tekst: Nitin Francis Pagare

Det var en fantastisk dag, og alle vi nye medarbeidere 
fra Solberg kjørte bil til Vidaråsen Camphill. Da vi kom 
frem, luktet det deilig fra kjøkkenet.

Vi møtte Anne Käthi, en høy dame som er ansvarlig 
for gjestehuset. Hun fortalte hvor vi skulle sove, og 
planen for kvelden. Vi plasserte bagasjen på rommene 
våre og kom tilbake til kafeteriaen. Mens vi stod der, 
kom Sabine og Sven. De presentere seg med store smil 
og fortalte oss at de skulle lede introduksjonsseminar-
et. Flere medarbeidere dukket opp og møtte oss også 
med et smil. Til slutt var kafeteriaen full, og vi sang et 
bordvers før vi spiste. Det var brød, ost, pølser og frukt. 
Vi fikk en fin følelse og så fram til disse tre dagene på 
Vidaråsen.

Etterpå samlet vi oss i en sal hvor vi møtte Armin. Han 
startet med en vakker sang kalt «Gå rundt», og vi stemte 
i, men vi sang ikke riktig, men etter 3 ganger, 4, 5, 6, 7 
kanskje 10 ganger, kunne vi sangen. Deretter overtok 
Sabine og Sven og gjorde en annen type innledning. 
Alle måtte si navnet sitt og gjøre en bevegelse, og den 
neste personen gjentok navnet og bevegelsen, og la til 
sitt eget navn og en ny bevegelse. Det var morsomt og 
interessant. Alle ble opprømte og aktive, og de fant på 
mange forskjellige bevegelser. Det ble vanskeligere et-
terhvert for de som kom etter måtte huske alle navnene 
og bevegelsene. Deretter fortsatte vi med en annen lek; 
vi tok en person i hånden og sa navnet vårt til hveran-
dre, og så hilste vi på neste person, men skulle da bruke 
navnet til den vi sist hadde hilst på istedenfor vårt eget. 
Hilste du med ditt riktige navn, var du ute av leken. 
Etterpå husket de fleste av oss navnene til hverandre. 
Deretter ble vi delt inn i fem grupper, hvor de ulike 

Introduksjonsseminar på 
Vidaråsen i november
Oppsummering av de tre dagene

gruppene fikk ansvar for å lage frokost, lunsj og kvelds-
mat samt rydde etterpå.

Neste morgen våknet vi rundt klokken syv. Etter en dei-
lig frokost samlet vi oss kl 9. Først var det omvisning i 
landsbyen. Vi delte oss inn grupper og gikk for å besøke 
verkstedene og snakke med verkstedlederne og landsby-
boerne som arbeider der. I bakeriet så vi prosessen med 
å lage brød, og deretter var vi i vevstuen og på gården. 
Det var veldig fint. 

Etter lunsj samlet vi i hallen hvor Sandra møtte oss. Hun 
snakket om antroposofi og viste oss filmen «The Candle 
on the Hill», en fin film om mennesker med spesielle 
behov, hvordan Camphill startet opp, og hvordan antro-
posofien er en del av livet i landsbyen. På ettermiddagen 
ventet Armin med masse folkeviser. Hans spesialitet er 
musikk og dans. Han lærte oss folkedanser fra Russland 
og Irland og andre land, noe vi likte godt. I tillegg arbei-
der han i skogsgruppen og reparerer sykler.

På ettermiddagen delte vi oss igjen i fire grupper som 
ble ledet av Armin, Sandra, Sabine og Sven. De snakket 
med om 7-årsperioder i livet, barndomsminner, og vi 
skulle modellere med bivoks. 

I vår gruppe fortalte medarbeiderne fra barndommen 
sin mens alle lagde ulike bivoksfigurer som fisk, lampe, 
etc. og fortalte gruppen hva det er og hvorfor vi gjorde 
det. Vi gjorde dem etter å ha hørt historien til noen; det 
var hyggelig opplevelse å lytte til hverandre og forme 
figurer relatert til deres historie.

Før kveldsmaten gikk vi en tur i skogen; kanskje fikk 
vi se elg hvis vi var heldige. Ute var det mørkt og kaldt. 
Turen varte et par timer og det var en vakker kveld og 
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månen lyste. Så kom vi tilbake, og da var det ordnet 
med sitteplasser rundt et bål. Det var pølser og brød og 
varm gløgg. Det var veldig koselig å sitte rundt bålet og 
spise og snakke med kolleger.

Teskt: Katherine Herrera Velasquez 

Dette seminaret var kort, men veldig intenst, vi lærte 
alle mye. Sven, Sabine og Sandra inspirerte oss, 
besvarte spørsmålene våre og ga oss nye perspektiver. 
Under de ulike aktivitetene kunne vi møte andre men-
nesker som også delte våre verdier og idealer. Det er 
veldig godt å føle at man ikke er alene, at det var flere 
mennesker som i begynnelsen kan føle seg overveldet 

Tanker og følelser om 
dette seminaret

og forvirret av denne nye livsstilen og filosofien. Mange 
av de som var med på dette innledende kurset, var ikke 
de samme menneskene da de forlot Vidaråsen. Jeg vil 
bare si takk til Sandra delte sin erfaring med oss, og 
takk til Sven og Sabine for deres støtte og kjærlighet til 
Camphill.

Foto under: Urteverkstedet på Vidaråsen. Det gule 
gjestehuset sees i bakgrunnen. Foto: Will Browne.

Den siste dagen samlet vi oss i hallen og Armin kom og 
vi sang to sanger i samme stil. Så snakket Sandra om 
antroposofi, og vi avsluttet med å gjøre en evaluering 
om seminaret.
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Tekst og foto: Elisabeth Husebø, Hogganvik 
Landsby

I 1998 stod eg på flyttefot – etter seks år i Botton Village 
i England, skulle eg til den irske republikken og vera 
med å starta opp ein ny Camphill-landsby der; Grange-
mockler.

Ho som hadde vore husmora mi i fem år, kom med ei 
avskjedsgåve; ho hadde funne to gamle irske løparar av 
lin i ein antikvitetsbutikk. (Irland var jo berømt for dei 
fine linstoffa sine i gamle dagar.)
Riktig vakre var dei, med trekløver, symbolet for Irland, 
i damaskveving, lagt opp med sirleg holsaum, og med 
ein ti centimeter brei handlaga blonde i kvar ende.

Huset i Grangemockler hadde stått tomt i mange tiår og 
var langt frå å vera klart til innflytting, det mangla mel-
lom anna slike moderne ting som innlagt vann, elektrisi-
tet og toalett. Til huset var klart til å bu i, fekk vi låna ei 
anna bygning i landsbyen Clashnasmuth.

Dette bygget hadde vore landhandel og bakeri i si tid, 
med plass til bustad for familien som dreiv det. Ein del 
uthus høyrde også med – ein låve og ein garasje, og i 
den inngjerda gardsplassen eit luftig bygg med tør-
kesnorer, der klesvasken hadde sjanse til å bli tørr sjølv 
om det regna.
I hagen stod ei husvogn, og bakeriloftet vart bygd om 
til fem soverom og eit bad, så vi fekk etterkvart plass til 
femten personar på plassen. 

I det gamle butikklokalet starta vi opp vevstove, og på 
dagtid køyrde dei fleste av oss dei fire-fem kilometerane 
til garden i Grangemockler og jobba der. Dei vakre 
lindukane kom godt med – dei vart lagt på til helga, 
når vi skulle ha bibelaften. Og når dei vart skitne, vart 
dei vaska og hengde på tørk i skuret på den inngjerda 
gardsplassen.

Ein dag kom bonden vår heim med ein kalv han hadde 
kjøpt. Men driftsbygga nede på garden var like fallefer-
dige som låven i Clashnasmuth, så kvar skulle han gjera 

To lindukar, ein kalv og ein hund 
– kva blir det?

av kalven? Den inngjerda gardsplassen meinte bonden 
høvde godt – der var det jo til og med eit tak den kunne 
gå under om den ville! Dette var så sjølvsagt for han, at 
han ikkje kom på å drøfta det med nokon annan, eller 
åtvara om det.

Då eg nokre timar seinare kom for å sjå om klesvas-
ken var tørr, stod der ein kalv i skuret og gomla i seg 
blonden på den linduken som hang der! Halve blonden 
på den eine enden var borte! Eg la duken i kista mi, der 
fekk den ligge til eg hadde kome på ein måte å reparera 
han på.

Nokre veker seinare, då den andre linduken hang på 
tørkesnora, kom ein annan av medarbeidarane heim med 
ein hundekvalp. Han meinte óg at den inngjerda plassen 
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Tor ble født 6. juni 1938 og døde 14. juli 2019. Jeg 
husker så godt at du jobbet på kontoret. Da la du aviser 
på posthyllen og posten. Jeg husker at du og Dagunn 
spiste middag på Falkberget hus og på Grundtvigs hus. 
Jeg husker det så godt, og dere ba meg til kveldsmat på 
hytta. Så fikk du og Dagunn være med på fine turer både 
sommer og høst. Så fikk dere komme til min fødselsdag 
den 23. september. Jeg husker så godt det da jeg bodde 
på Falkberget hus og på Grundtvigs hus. Jeg kommer til 
å savne deg. Du var så grei. Men dere bodde i Sande-
fjord i mange år. Da tok dere Sandefjordsbussen hjem til 
Sandefjord. Da dere kom hjem da, lagde dere middag. 
Jeg husker så godt den Grønne bussen som Vidaråsen 
hadde før. Da fikk vi fine turer med den Grønne bussen. 
Da var det Yngve som kjørte den bussen. Men noen 
ganger var det Gunnar Nesheim som kjørte, og Nils 

Tor Gulliksen til minne

Langeland. Det var 
så fint å kjøre med 
den Grønne bussen til 
Tønsberg og Sande-
fjord og Oslo. Det 
var fint å ta turer med 
bussen. Du husker så 
godt han Espen Tand-
berg og Hans Jakob 
Øyen som bodde på 
Vidaråsen før. Men 
alle kommer nok til å 
savne deg Tor. 
Farvel Tor.

Hilsen Jørn

var ein bra plass for unge dyr. Dette ungdyret tykte også 
om blondar, og det gjekk like gale med den andre duken 
som med den første. Så fekk dei selskap på kistebotnen. 
(Eg ga forresten namn til den hunden, Flipping Nuisan-
ce fekk han heite, som betyr noko slikt som «fordømra-
de plage». Men han blei no berre kalla Flipp til dagleg.) 

Åra gjekk, eg flytta fleire gonger, eg gifta meg og eg 
fekk barn. Dukane låg framleis i kista – for fine til å 
kastast, for øydelagde til å brukast.

Men så skulle barnet døypast og trong ein dåpskjole. 
Endeleg kom dukane til nytte! Endane med dei heile 
blondene kom sjølvsagt i nedre kant av kjolen. Dukane 

var litt smale til ein kjole, så eg kjøpte litt nytt stoff og 
laga kiler i sidene, og det som var att av blonder frå dei 
opptygga endane av dukane var nok til å kanta kilane 
med. Dei øydelagde blondene vart spretta forsiktig av, 
og då hadde jo dukane endå den fine holsaumen. Ein av 
desse endane vart til ei lita lue.

Begge barne mine blei døypte i denne kjolen, og også 
eit par andre barn. No har den lege i kista igjen i eit par 
tiår, men på pinsemåndagen var den i bruk igjen, då 
vesle Parzival, barnebarnet mitt, vart døypt.

Men hadde ikkje kalven og kvalpen vore ute og gnege 
på dukane, hadde det nok neppe vorte dåpskjole av dei!
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Innlegg ved Henriette M. Collett 

Hei, jeg heter Henriette og jeg er subjektiv. Det jeg sier 
her i kveld står for min regning og er basert på mine 
opplevelser, erfaringer og inntrykk, gjennom de siste 
22 år.

Sommeren 1997 ble min mann og jeg foreldre til vårt 
tredje barn, en sønn. Frem til han var to år var det ingen 
som mistenkte at ikke alt var som hos alle andre, men 
da han ikke gikk ved to års alder, startet det som skulle 
bli en lang vei å gå. Det var på det tidspunktet jeg innså 
at jeg hadde en sønn og et prosjekt. Da han var fem år 
fikk han en diagnose – partiell trisomi kromosompar 15. 
Dette er en diagnose som er såkalt ultra unik – det høres 
jo litt flott ut, et ønske i tiden er jo å være unik – å få  
skinne som den man ønsker å være; i vennekretsen, på 
Snap, Face og Insta. Men i hans tilfelle – er denne unik-
heten en kilde til annerledeshet og utenforskap.

Ingen kunne si hvor lite eller hvor mye han ville evne 
og klare i fremtiden. Her var ingen venneforening eller 
støttegruppe. Men vi fant frem til – og fikk plass til ham 
- på det som den gangen het Helsepedagogisk Rudolf 
Steinerskole i Oslo. I dag heter denne skolen Ljabru-
skolen. En strålende mulighet for dem som ikke finner 
sin naturlige plass på bostedsskolen sin. Og på denne 
steinerskolen for elever med spesielle behov – så de 
ham som den han var. Her var en skole med en pedago-
gikk som tilpasset seg ham, som så hans muligheter, 
gav ham mestringsglede og trygghet, men som også re-
spekterte hans begrensinger, når det var nødvendig. Han 
fikk venner, det var noe nytt for ham – vennskap som 
er sterke og trygge, den dag i dag. Flere venner kom til 
i ungdomskoleårene og under videregående. Han gikk i 
alt 14 år på denne skolen – 14 år med gode hverdager.

Han, som i det offentliges øyne er en fyr med ufattelig 
mange begrensninger. Jeg har mapper på mapper med 
rapporter hvor konklusjonen stort sett er: KAN IKKE, 
FIKSER IKKE, EVNER IKKE, og hvor det kom neder-
lag på nederlag i alle tester han måtte gjennom hos PPT 
– sett med fagkunnskapens øyne.

Et foreldreperspektiv
Litteraturhuset Oslo 25. september 2019
Ytringsfrihet for alle. Hvem skal høres og hva skal sies? 

Da må man spørre seg: Men gutten selv da? Han fikk 
gjennom sitt unike skoleløp kjenne på mestring. Han ble 
sett og fikk ta del i en dannelsesreise. Hans pedagoger 
var aldri redde for å sikte høyt – han har tatt del i tre 
store teateroppsetninger, snekret langeleik, og årsopp-
gaven hans; «Stokkhuset» – som det riktignok tok to år 
å fullføre – står der ennå, tre år senere. 

Hva gjorde dette med ham som menneske? Jeg tror det 
gjorde ham trygg – trygg på hvem han er og hva han 
kan bidra med i hverdag og fest. Hva gjorde det med 
meg? Jeg ble hans skjold og verge – hans hønemor og 
bulldogmamma! Det er jeg fremdeles 22 år senere.

I dag bor han på Vallersund Gård og er elev ved FRAM-
skolen. Han er del av felleskapet i huset der han bor, 
men også en del av samfunnet i landsbyen. Camphill-
andsbyen på Fosen, som i sannhet viser den som kom-
mer innom, at vi trenger mangfoldet – for det er det som 
gjør verden vakrere.

Da han hadde bodd en stund på Vallersund, kom jeg 
oppover, og vi tok en tur til Trondheim. Vi satt på kafé 
og jeg dristet meg til å spørre: «Hvordan går det med 
deg, Oscar?»
Det var taust, som det ofte er… Men for en gangs skyld 
lot jeg være å fylle den stillheten. Jeg ventet, så sa han: 
«Det gjelder bare å øve seg på å forstå trøndersk – så 
går dette bra !!!»

Når jeg i kveld er blitt bedt om å representere forel-
drene, så er det med kunnskap om at foreldregruppen 
er like mangslungen som det deres sønner og døtre er. 
Utviklingshemmede er akkurat så ulike som alle andre 
mennesker, og likevel omtales de som en samlet gruppe. 
Blant dem finnes de tause – de taletrengte – de uendelig 
modige og de som ikke søker oppmerksomhet for seg 
og sitt, akkurat som ellers i samfunnet.

Ytringsfrihet i klassisk forstand handler om retten alle 
mennesker har til å komme frem med sine synspunkter 
i skrift og tale, uten å frykte forfølgelse. Disse rettighet-
ene er også nedfelt i FNs konvensjon om mennesker 
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med nedsatt funksjonsevne. Det er flott, stort og viktig 
for hver og en av oss, men jeg utfordrer dere til å prøve 
å tenke litt videre, om hva «en ytring» faktisk kan være. 
Noen utviklingshemmede er uten talespråk, men de er 
ikke språkløse – for dem vil jeg hevde at deres sterkeste 
ytring er å få kunne ta del – rett og slett ved å få være i 
det offentlige rom som de er, uten å møte stirrende øyne 
eller ansikter som vender seg bort.

For jeg tror at det er gjennom våre holdninger til hver- 
andre, at vi er med å gi hverandres verden form. Men-
nesket blir virkelig for seg selv gjennom den andres 
blikk. Gjenskinnet i den andres ansikt, det kan gi kraft 
til å våge å bli synlig, som seg selv – så enkelt og så 
utrolig vanskelig. For det er denne typen synlighet jeg 
ønsker mer av. For meg er det viktigste ved ytrings-
friheten ikke å ha retten til å fylle kommentarfelt med 
latterliggjøring og krenkelser, men å kunne kjempe for 
likestilling, menneskeverd og retten til å ytre seg mot 
et system, som ikke funksjonerer på en menneskevenn-
lig måte. Dette er ytringsfrihetens hverdag, og den må 
skapes på ny – hver eneste dag.

Hvem skal høres? Hva skal sies? Dette er gode, kon-
krete spørsmål – bakenfor kan man spørre på vegne av 
vår flokk: Hva har vi ytringsfriheten til? Og svaret man 
gir denne gruppen, blir ofte svært lite konkret. Man 
går rundt grøten og forsøker å aktualisere og belyse, 
men i den store dekningen av nyheter, kommentarer og 
kronikker, er det kun enkelte, utrolig modige fyrtårn, 
som har gjennomslagskraft på bred front. Et eksempel er 
Marte Wexelsen Goksøyr. Jeg heier på henne!

Vi jubler så gjerne for dem som allerede skinner i vårt 
samfunn … Jeg skulle ønske noen kunne stille seg opp, 
fylle lungene og juble: Heia utviklingshemma – jeg er 
så stolt av deg!

Når vi heier på noen, gir det mot og krefter – det hjelper 
oss på veien fremover. Om vi kun fokuserer på det som 
er galt og fælt – for det finnes – kommer vi raskt til å 
kjenne oss maktesløse – men husk at heia hjelper – det 
gir styrke – og det trenger vi. Vi som finnes på foreldre-

benken og våre unge, som er der ute på banen – midt i 
livets store, fantastiske og superskumle fotballkamp.

Så hva med alle de andre lysene i vår gruppe, som 
ikke har fyrtårnets styrke? For meg er de akkurat like 
viktige – for vi trenger dem, hver og en på sin måte. 
Min sønns ytringsfrihet næres og brukes hver uke, på 
Landsbymøtet. Dette er hans arena, for stort og smått. 
Alle med makt og myndighet i landet, burde få ta del i 
et landsbymøte; det er ytringsfrihet på bakkenivå, og all 
vekst starter som kjent med et frø – men det må næres 
og pleies – kultiveres og dyrkes. Heia Camphillands- 
byene som tar den oppgaven på alvor!

Jeg vil også svært gjerne benytte anledningen til å si: 
Heia LandsByLiv! Dette er en publikasjon som fortjener 

Oscars mange sider. Foto: Henriette Collett.
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en større leserskare. 
Bladet er ytringsfrihet 
av ypperste klasse, på-
rørende, medarbeidere 
og beboere i skjønn for-
ening – slik det bør være 
etter min oppfatning. 
For om vi foresatte – 
som har skjold og verge 
skrevet i pannen, skal 
våge å sette våre unge 
fri, gi dem luft og mu-

lighet til å teste sin ytringsfrihet – så må vi være trygge 
på at de har mennesker rundt seg, som vil dem vel, og 
som våger å hegne om ytringsfriheten, selv i den form 
som knapt er synlig og hørbar, for andre i vårt samfunn.

Så til hva som skal sies – jeg tenker ytringsfrihet er mer 
enn kampsaker. I landsbyene og mange andre steder 
finnes et blomstrende kulturliv. Det er viktig det! Vis det 
frem og vær stolte!

Jeg ønsker at vi skal ta mangfoldet i gruppen vi kaller 
utviklingshemmede på alvor. Det er ulikhetene i denne 
gruppen og vår verden forøvrig, som gjør den til et 
spennende sted å leve.

Alt som er ukjent, kan gjøre oss utrygge, usikre på 
om kommunikasjonen oss imellom er god nok. Denne 
frykten for det fremmede, går begge veier; fra storsam-
funnet mot gruppen av – for dem – ensartede utviklings-
hemmede. Men også fra min sønn og hans likemenn – 
overfor et samfunn som kan hende ikke har tid til å høre 
ham tale sin sak.

Jeg har ofte stilt spørsmålet: «Skal Oscar være med på 
møtet?» når det planlegges møter med det offentlige.Da 
har jeg fått til svar: «Nei, det er ikke nødvendig – vi har 
papirene hans». Men alle som kjenner ham, vet at han 
er så uendelig mye mer enn mappen sin – selv om de 
sannsynligvis veier like mye!

Jeg håper vi er på vei dit at min sønn kan si – med hevet 
hode: «Sånn er jeg – og sånn er det» og få til svar 
«Sånn er du – og takk for det».

Lørdag 21. september feiret Steinerskolen i Norge at det var 100 år siden 
oppstarten av den første Waldorfskolen i verden, med en festforestilling 
i Konserthuset i Oslo. Talere for kvelden var Tom O. Collett, forelder 
ved Helsepedagogisk skole (Ljabruskolen), Inge Eidsvåg, tidligere rektor 
Nansenskolen, og Ketil Bjørnstad, forfatter, musiker og tidligere steiner-
skoleelev. Forestillingen inneholdt også en urfremføring av kantaten
 «Jeg skuer ut i verden», komponert av Ketil Bjørnstad i anledning av 
hundreårsfesten. Elever fra alle seks videregående steinerskoler dannet 
koret, akkompagnert av orkester, band og solister fra Oslo by steinerskole, 
samt Steinerskolens jentekor og Gjallarhorn korps. Arrangement: Trond 
Kjelsås, Haakon Iversen og Birger Egge-Hoveid. 

Du kan se forestillingen og talene på YouTube, søk på «Steinerskolen 100 
år hele forestillingen» eller skriv: youtube.com/watch?v=dXYdtj3w2lE  

Oscar og Henriette. 
Foto: Dag Balavoine.

Tom Collett foreldrenes representant 
under festforestillingen
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Tekst: Per Engebretsen. Foto: Pål Wangen. 

Hva driver vi egentlig med på Ljabruskolen? 
Hva er det spesielle med helsepedagogikk? 

På skolens hjemmeside (www.ljabruskolen.no) kan vi 
lese at helsepedagogikk er en pedagogikk som forsøker 
å virke helbredende inn på et barn med handikapp – 
ikke helbredende i ordets tradisjonelle forstand – men at 
man appellerer til det som ligger dypt i mennesket, som 
kanskje ikke så lett kommer til syne. Det innebærer også 
terapeutiske behandlinger med blant annet massasje, 
helseeurytmi, maleterapi og andre former for terapi som 
kan virke forløsende på kroppens funksjoner, også føl-
elser og tanker. I tillegg står kunstneriske og kulturelle 
aktiviteter veldig sentralt på skolen.

En av de bærende ideer i steinerpedagogikken er at alle 
mennesker, også de med utviklingsforstyrrelse og ulike 
hemninger, har en indre kjerne, en individualitet som er 
sunn, men at evnen til utfoldelse er begrenset eller låst 
av fysiske og/eller psykiske hemninger. Selv ikke den 
mest geniale fiolinist klarer å spille godt på et instru-
ment med defekte strenger. Da vil man ikke oppdage 
evnene og fiolinistens genialitet, som de kunne ha kom-
met til uttrykk på et uskadet instrument. 

Som steinerpedagoger på Ljabruskolen søker vi å få øye 
på disse kvaliteter hos elevene, som gjemmer seg bak 
problemene deres. For læreren står elevens individuelle 
utvikling i sentrum, og pedagogikken utøves gjennom 
individuelle opplæringsplaner (IOP) som innebærer 
terapeutisk behandling. Vi forsøker å få til en helhet-
lig terapi for en balansert utvikling; både det kroppslig, 
sjelelig og åndelig – gjennom forståelse og interesse for 
elevene, ja med en dyp hengivenhet til eleven. Gjennom 
vår evne til kjærlighet har vi mulighet til å avbalansere 
forstyrrelsene og bidra frigjørende, slik at det som ellers 
ikke kunne skje, kan skje. 

I enhver forandringsprosess for å oppnå selvutvikling 
og styrke sin identitet, er det to forhold som er viktige: 
Elevens egne forutsetninger og innstilling, og lærings-
miljøet. Derfor legger vi særlig vekt på den enkelte 

Steinerpedagogikk 
– helsepedagogikk

elevs behov og ståsted i livet. Min rolle som lærer blir 
dermed sentral. Å kunne være en katalysator for at både 

9. mars 2019 arrangerte Ljabruskolen skoleball med 
god mat, flotte taler, polonese og selskapsvals. 
Etterpå sørget DJ Taylor for full fart på dansegulvet. 
FRAMskolen i Vallersund var også invitert til ballet.
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læring og forandring kan skje. Et felles ståsted for oss 
lærere, blir dermed troen på at menneske skaper seg selv 
gjennom å tilegne seg erfaringer.

Vi øver på noe og når det man har øvd på plutselig blir 
fritt – at den som har øvd plutselig «eier dette selv» – at 
det løser seg fra assistenten og pedagogen. Det magiske 
øyeblikket oppstår. Det er viktig at øyeblikket blir 
observert og sett – at noen er vitner til det som skjer. Da 
er en milepæl nådd. På denne måten blir også vår egen 
«terapeutiske verktøykasse» stadig påfylt med «nye 
verktøy» gjennom vår pedagogiske erfaring. 

På Ljabruskolen er vi også flinke til å fylle lærermøtene 
med Rudolf Steiners pedagogiske tanker. Hele tiden for-
nyer vi oss, noe som kommer til syne gjennom stadige 
nye inspirerende prosjekter som gjennomføres av flinke 
og sterke medarbeidere. Dette gjør det ikke så vanskelig 
å av og til gripe til offentlige pedagogiske opplegg for å 
oppfylle kompetansekravene, fordi teori og praksis hos 
oss hjelper oss til å forstå de helsepedagogiske tankene 
bedre. Det er mitt håp at vi igjennom dette inspirer, 
korrigerer og informerer både oss selv, foreldre og alle 
andre utenforstående og interesserte.
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Vi kan bare glemme fjøset. En merkelig forandring har 
skjedd, vi kan se det i Torkils ansikt. Han er blitt en 
medarbeider på like fot med de to andre.

Steinerpedagogikken virker terapeutisk
«Dette er jo ren terapi!», sier Erik. Han og jeg blir 
stående litt på avstand, vi vil ikke forstyrre stunden. 
Å få Torkil til å arbeide over lengre perioder har vært 
en utfordring. Først i den senere tid hadde vi kunnet 
overlate ham til seg selv ved kløvemaskinen på skolen 
for kortere perioder. Men her virker det som om vi er 

Torkil på Vidaråsen 
– et øyeblikk av voksenværen

Det gjelder å se praktisk på det, … det å helbrede og å 
oppdra – og de to ting er jo beslektet med hverandre – 
beror jo ikke så mye på at man framstiller alle mulige 
miksturer, det være seg fysiske, det være seg sjelelige, 
men derimot på at man vet hva som egentlig hjelper.

Rudolf Steiner

Tekst: Per Engebretsen. Foto: Erik Lund.

Vi har møtt ham før, i fjorårets fellesblad «Mennesket». 
Da var Torkil på Eidene og prøvde kano og skjøt med 
pil og bue. Nå er det gått et skoleår og 10. klasse. Torkil 
begynner på videregående trinn på Ljabruskolen til 
høsten. Han er i midt i den mest urolige og stormfulle 
puberteten, har fått egne kraftfulle meninger og viser 
tydelig at han tenker på en ny måte. Vi må begynne å se 
på ham som en «begynnende voksen». Kanskje er det 
lurt å komme seg litt unna skolen og jobbe sammen med 
andre voksne – om enn bare for noen timer? 

Til Vidaråsen 
Erik og jeg reiser med Torkil til Vidaråsen for å la ham 
oppleve noen verksteder, se om det er noe som peker 
seg ut som et fremtidig yrke. Vi hadde forberedt oss 
grundig. Gjort avtaler med verkstedsledere. Aller først 
skal vi gå ned til fjøset og hilse på kuene, gi dem mat. 
Men på veien dit passerer vi vedverkstedet på Vidarå-
sen. Det siste året har Torkil arbeidet jevnt og trutt med 
vedkløving på Ljabruskolens. Han har fylt ved i sekker 
som selges på skolens påskemarked. I det lille vedverk-
stedet trives han. Der trenger han bare hjelp til å bytte 
sekker i stativet, ellers klarer han alt selv. 

Vedverkstedet 
Så på vei forbi Vidaråsens eget vedverksted, måtte vi 
lærere gjøre det som ofte skjer i undervisningen; snu på 
flisa og følge etter Torkil. For nå bare måtte han se nær-
mere på dette kløveapparatet, for det var helt annerledes 
enn det vi har på skolen. Det er to unge fastboende som 
dundrer løs med kløvebolten. Også Torkil vil prøve. De 
viser ham teknikken. Det blir ikke sagt så mange ord, de 
bare gjør det. Deretter er ikke Torkil til å rikke. Her vil 
han jobbe! Sammen med sine to nye arbeidskamerater. 

Torkil prøver traktor.
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Det kan føre til en varig endring for eleven. Læreren 
skal ikke først og fremst virke terapeutisk behandlende, 
men han kan godt bruke terapeutiske virkemidler. Slik 
oppfylles læreplanens intensjoner om «å legge til rette 
for at harmoni og helse, trygghet, selvstendig dømme-
kraft, levende kunnskaper og personlig initiativ kan 
utvikles også senere i livet».

En taus forbindelse oppstod
Det skjer i møte mellom Torkil og de to andre. Kontak-
ten de fikk med en gang. En taus forbindelse mellom 
likeverdige, alle fylt med faglig erfaring. I et glimt så vi 
Torkil som et voksent menneske. En plutselig forand-
ring i løpet av noen få minutter. Ikke en planlagt eller 
forventet forvandling, som vi kan oppleve etter en lang 
tids terapeutisk undervisning på skolen vår. Men mer en 
åpenbaring, både for oss og Torkil. Noe nytt var kom-
met til som vi ikke hadde sett tidligere. Men hva var 
det? Hva hadde skjedd?

I et tilbakeblikk
Før vi tok farvel før sommerferien snakket Erik og jeg 
om dette i et tilbakeblikk. Vi satt på ved-plassen bak 
skolebygningen, hvor vi pleier å ha klassemøtene våre. 
Begge oppfatter vi stedet som klasserommet «vårt», 
og her foregår mye av undervisningen. Samtalen lød 
omtrent slik:

«Torkil er jo som oss! Han liker å jobbe med hen-
dene. Det nytter ikke å tvinge ham til noe, da vil han 
bare ikke . . .» Erik kikket på hendene sine. «Riktig», 
svarer jeg. 

Men hva var det vi la merke til på Vidaråsen? 
«Torkil ble så ivrig. Han ble så inspirert av de andre 

som jobbet med veden. Selve gleden av å jobbe ved 
siden av andre som også synes det er gøy.» 

«Ja, akkurat som det er beskrevet i læreboka; hvis 
jeg brenner for noe, slår det gnister og tenner en ild!» 

Erik blir ivrig: «Det er derfor det er så viktig å vise 
hverandre arbeidsglede! Å være interessert! Skape tillit! 
Det var det som kom så tydelig frem på Vidaråsen da de 
to andre tok imot Torkil og lot han være med på laget. 
Han ble sett og de hjalp ham, og Torkil kunne dra nytte 
av det han hadde lært fra før. Han kunne vise hvilken 
kar han er! Han ble så stolt og glad!»

«Ja, jeg var litt engstelig for at vedarbeidet var for 
lett. Vi tenkte jo på forhånd at han skulle prøve seg 
på nye utfordringer i fjøset, men kløvebolten der var 
jo tross alt noe nytt, og det var god trening for ryggen 
hans. En sånn bolt må vi få kjøpt til skolen vår.»

«Arbeidet med ved er hele genialt. Det er så lett å 
forstå hva man skal gjøre, det lar seg gjennomføre og er 
et nyttig arbeid. Meningsfylt.»

Torkil får prøve ut den spennende kløvebolten i ved-
verkstedet på Vidaråsen.

overflødige. Nå flyter plutselig terapi og pedagogikk 
over i hverandre, virker samtidig og er uatskillelig. Selv 
om det er to vidt forskjellige ting; terapi er jo en form 
for behandling, og pedagogikk handler om undervis-
ning. I denne stunden på Vidaråsen var vi mer terapeuter 
enn pedagoger. 

At Steinerpedagogikken virker terapeutisk, har vi fått 
høre siden Dan Lindholm skrev om det i det første Stei-
nerskolebladet i 1952, «Ny skole». Han mener at når vi 
som lærere legger vekt på de utviklingspedagogiske as-
pektene i Steinerpedagogikken, da gjør vi forholdet mel-
lom lærer og elev til et midtpunkt for undervisningen. 
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Torkil fikk også se og prøve andre ting på Vidaråsen.

Vi ble enige om å ta flere turer til Vidaråsen med Torkil. 
Sosialterapi og helsepedagogikk henger sammen. Å 
lære noe – enten det skjer på skolen eller i arbeidslivet. 
Begge steder må det forberedes og planlegges, og arbeid 

må ledes med inspirasjon. Men når det først lykkes, 
da kan en ny verden åpne seg, en verden som henger 
meningsfylt sammen. Vi kan egentlig kalle arbeidet vårt 
hva vi vil, når det bare virker i praksis . . .

Torkil fikk se og prøve flere ting på Vidaråsen.
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Tekst: Sissel Jenseth 

Steinerpedagogikken 
utgjør et kopernikansk 
vendepunkt i utvikling-
en av pedagogikken, 
påpeker bokens forfatter, 
Valentin Wember. 

«De fem dimensjoner i 
Steinerpedagogikken» 
ble utgitt på norsk i 
2018 av Antropos 
Forlag. Boken er over-
satt til norsk av Arne 
Nicolaisen. 

Valentin Wember var 
steinerskoleelev ved 
Freie Waldorfschule 
Krefeld. Han har studert 
filosofi, litteraturviten-
skap, musikk og peda-
gogikk og har tatt en 
doktorgrad. Ved siden av 
sin virksomhet som stei-
nerskolelærer arbeidet 
Wember i mange år som 
organisasjonsutvikler 
ved ulike steinerskoler. 

Den 26. september 1919 
var Rudolf Steiner til 
stede på et lærermøte og 

talte på slutten av møtet til kollegiet: 

«Jeg kan si dere, jeg vil tenke mye på denne skolen, 
også når jeg ikke er her. For – ikke sant – vi må alle 
være gjennomtrengt: For det første av sakens alvor. 
Det er uhyre viktig for oss. For det andre må vi være 

Valentin Wembers

De fem dimensjoner i Steiner-
pedagogikken i Rudolf Steiners verk

gjennomtrengt av ansvaret som vi bærer, både overfor 
antroposofien, som overfor kulturbevegelsen og overfor 
det sosiale spørsmålet. Og for det tredje det som vi som 
antroposofer særlig må fremholde for oss: Ansvaret 
overfor gudene. (...) Føl denne verdighet, dette alvor og 
dette ansvaret.» 

Å integrere døden for å styrke livet 
Hvordan «tryller man frem» entusiasme? Hvordan 
overvinner man trettheten. Enhver organisasjon må 
stabilisere seg og komme til ro. Det må innføres rutiner 
– eller som Rudolf Steiner formulerte: «Bestemte ting 
må (... bero) på et strikt, mekanisk forløp, slik at feil 
blir umulig.» På den annen side må det faktisk finnes en 
varig, levende entusiasme. Med andre ord: Det dreier 
seg om prinsippet om å integrere døden for å frembringe 
mer av liv; kalt «tre-prinsippet». Ved å bli til et stivt tre, 
integrerer treet døden i livet. Og ved å gjøre akkurat det, 
muliggjør det at mer liv kan utfolde seg. Det kan blom-
stre år etter år, uten straks å dø – slik ettårige blomster 
gjør. Alt som skiller seg ut som stivt, dødt treverk, blir 
integrert og blir til bærer av videre liv. 
 
I en organisme slik skolen er, trenger man klare struk-
turer, prosessforløp, mekaniske regler og kontrollmeka-
nismer som utelukker feil eller reduserer dem til et mini-
mum. Det skaper stabilitet og sikkerhet, sindighet og ro. 
Det avlaster og hindrer energisløsing. Å integrere døden 
innebærer at man samtidig kan sørge for at kildepunk-
tene til kontinuerlig liv holdes åpne. 

Så hvordan fremtryller man den varige, levende entusi-
asmen? Steiners hadde ett ord til svar på dette: «Interes-
se». Interesse for elevene, interesse for menneskekunn-
skapen og dens metoder, og interesse for kollegene. 

YouTube
Valentin Wember forteller på YouTube om boken, 
se www.youtube.com/watch?v=qAGrnQCNPuQ.
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Valentin Wembers

De fem dimensjoner i Steiner-
pedagogikken i Rudolf Steiners verk

«Hvordan kan skolen redusere og forhindre utagering 
blant barn – slik at det ikke går ut over fellesskapet og 
andre elevers behov?» 

Dette er tittelen på Ellen Nygaards bacheloroppgave 
i sosialpedagogikk, fra 2018 på Steinerhøyskolen. Vi 
bringer her et utdrag fra kapittel 5 i oppgaven. Hele 
bacheloroppgaven ligger på www.steinerhoyskolen.no/
studietilbud/sosialpedagogikk, se nederst under: Arkiv 
Bacheloroppgaver 2018.

Tekst: Ellen Nygaard

Som leder for det spesialpedagogiske arbeidet ved en 
steinerskole er jeg ansvarlig for elever med ulike behov. 

Utagerende barn i steinerskolen

Det kan dreie seg om undervisning, hjelp i sosiale 
sammenhenger eller andre omsorgsbehov som krever 
særlig tilrettelegging. En spesiell gruppe blant disse er 
elever som oppfører seg slik at det går ut over andre. 
Reaksjoner i form av skriking, høylytt banning, kasting 
av gjenstander, spark og slag, er noe som kan fore-
komme. Vanligvis går disse elevene under betegnelsen 
«utagerende elever». Denne type reaksjoner berører 
alle dem som er i nærheten, og det er vanskelig å vite 
hva som skal gjøres. Og det er ikke lett å forstå når og 
hvor raseriutbruddene kommer, og i hvilken grad. Blant 
annet fordi det er uforutsigbart, skaper det utrygghet 
og engstelse hos medelevene, og det krever en skjerpet 
oppmerksomhet fra læreren. Ofte fører det til konflikter 
og uro i klassen også i friminuttene. 

Steinerskolen på Hedemarken med Hamar i bakgrunnen. Illustrasjonsfoto. Fotograf: Kim Rognmo.
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Et trygt skolemiljø for alle 
Som pedagoger er det vår plikt å skape et trygt skole-
miljø for alle, vi skal forebygge, avverge og håndtere 
negative situasjoner når de skjer. Mye oppmerksom-
het rettes mot elevene som skaper disse situasjonene. 
Spørsmålet er hvordan dette kan gjøres på best mulig 
måte for eleven selv, medelever og læreren. Det er en 
sammensatt utfordring, og ikke rent sjelden opplever 
jeg at tiltakene og tilretteleggingen som blir gjort, går 
på bekostning av klassen og blir en ekstra belastning for 
eleven som utagerer. I klassen flyttes oppmerksomheten 
bort fra undervisningen og over på uønsket oppførsel. 
Læreren må være spesielt oppmerksom og overveie hva 
som blir sagt og gjort, noe som resulterer i at lærerens 
handlingsrom krympes. Medelevene kan bli redde og 
hemmes i sin utfoldelse. De kan føle seg krenket av 
stygt snakk, bli utsatt for fysisk smerte og skolehver-
dagen kan oppleves som en følelsesmessig belastning. 
Eleven selv kan få «merkelapper» som er stigmatise-
rende og selvoppfyllende konsekvenser. Problematfer-
den blir ofte forsterket ved nedverdigende disiplinære 
reaksjoner og en overopphoping av nederlag og brutte 
forhåpninger. Eleven kan utvikle et lavt selvbilde og bli 
oppfattet som mobber eller selv bli mobbet. 

Barn som har spesielle utfordringer 
Steinerskolens pedagogikk er basert på Rudolf Steiners 
 idégrunnlag og menneskesyn og feirer i 2019 sitt 100-
årsjubileum som pedagogisk bevegelse. Selv om steiner-
skolen har revidert sin læreplan, gjort tilpasninger lokalt 
og i forhold til tidens krav og forventninger, er den 
likevel preget av pedagogiske tradisjoner og føringer 
helt tilbake til Steiners tid. Barns oppvekstvilkår og 
forutsetninger er endret med tiden. Nye rettigheter og 
krav til opplæring og inkludering er kommet, og det er 
krav til resultater. Familier med barn som har spesielle 
utfordringer, søker kanskje etter alternativer for skole-
gang og tiltrekkes ofte av steinerskolens pedagogiske 
oppbygging. Dette er tydelig når det gjelder omfanget 
av elever med spesielle behov i et lite skolemiljø. 

Lik vekt på teori, kunst og håndverk er et godt utgangs-
punkt for at alle elever skal finne sin plass og føle mest-
ring i skolehverdagen. Men dette er ikke tilfelle for alle, 
enkelte elever finner seg likevel ikke til rette på skolen. 

Hvordan forebygge og håndtere atferdsproblemer? 
Steinerpedagogikkens innhold er bygget opp på en 
kunstnerisk og praktisk tilnærming av fagstoff gjennom 
undervisningens sosiale struktur. Dette skal bidra til å 
harmonisere barnets sjelskrefter; tanke, følelse og vilje, 

som også kan ses på som en forebyggende grunnme-
tode. Når barn av ulike grunner ikke klarer å ta del på 
lik linje med andre i denne pedagogiske formen, vil det 
på steinerskolen kunne gis et ekstra og mer målrettet 
tilbud ut fra de samme grunnmetodene – i en en-til-en 
situasjon eller i liten gruppe med assistent, pedagog eller 
terapeut. Dette har vært en del av tilretteleggingen i sko-
lens pedagogiske tilbud, men er også anvendt som del 
av spesialundervisningen for elever med særlige behov. 
I steinerskolene er det en utstrakt bruk av assistenter 
som en del av spesialundervisningen, så langt jeg har 
oversikt gjøres dette også i de offentlige skolene. 

Håndtering – et eksempel:
Jeg har valgt å bruke et eksempel fra min egen praksis 
for å beskrive en typisk håndtering av utagering i små-
klassene. En elev i 2. klasse (7 år) sliter med manglende 
selvkontroll og aggressive handlinger. Han har konsen-
trasjonsvansker og viser motorisk uro. Læreren har 
mistanke om ADHD-diagnose, og foreldrene har meldt 
barnet opp til BUP (Barn og ungdoms psykiatri) for 
utredning. I mellomtiden har eleven slitt i det sosiale 
fellesskapet i klassen, og skolen har sett det som nød-
vendig å ansette en assistent for å bistå. 

Eleven opplever flere negative situasjoner i klasserom-
met og utagerer mye. Medelever er redde, og det er blitt 
vanskelig å være venn med eleven, flere har kjent på 
fysisk smerte fordi de har blitt slått, dyttet eller fått ting 
kastet på seg. Selv har eleven kjent på mange dårlige 
følelser, frustrasjon og manglende mestring. På grunn av 
de konsekvensene som utageringen fører til, ser sko-
len det som viktig å hindre at slike situasjoner oppstår. 
Dette gjøres ved at eleven blir tatt ut av klassefelles-
skapet og plassert en-til-en med assistent. Eleven har 
heller ikke mulighet til å delta i eurytmiundervisningen, 
fordi denne undervisningsformen er for komplisert å 
takle, og eleven får isteden timer med terapeut i model-
lering og maling. Handlingsplanen går ut på at eleven 
skal tilbakeføres til klassen litt etter litt. Det er lagt opp 
til en sakte tilnærming, der det samtidig arbeides med 
fag, helseterapi/pedagogikk og sosial trening i mindre 
gruppe. Gjennom hele prosessen er PP-tjenesten med 
som rådgivende instans og barnet er under utredning. 

Når slike situasjoner oppstår, må skolen handle og sette 
inn tiltak umiddelbart. På dette tidspunktet er det ikke 
gjort en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk Psykolo-
gisk-tjeneste (PP-tjenesten), men eleven er oppmeldt, 
og PP-tjenesten følger prosessen som en rådgivende 
samarbeidspartner for skolen. 
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Spesialundervisning 
Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av 
undervisningen og som har definerte lærevansker og 
funksjonshemninger, kan bli tatt ut av stor klasse for 
å bli undervist i grupper eller en-til-en, ifølge retten. 
(Oppl. §5-1 til §5-9) Selv om inkludering ofte settes 
i forbindelse med spesialundervisning av elever med 
definerte lærevansker og funksjonshemminger, gjelder 
begrepet for alle elever som hindres i full deltakelse i 
skolen. Det kan være elever som har motivasjons- eller 
atferdsproblemer, elever som på grunn av emosjonelle 
vansker eller traumatiske opplevelser fungerer dårlig 
eller mestrer elevrollen dårlig. Disse elevene blir blant 
annet omtalt som elever med spesialpedagogiske eller 
spesielle behov, og elever med utfordrende atferd. For 
å få spesialundervisning, må det foreligge en sakkyndig 
vurdering fra PP-tjenesten. Tilrådningen skal gi skolen 
informasjon om hva PP-tjenesten mener vil gi eleven et 
forsvarlig opplæringstilbud. Utfra dette dokumentet gjør 
skolen et vedtak som utløser resurser fra kommunen. 

Ressurser til spesialundervisning er viktig når det 
gjelder å sette inn ekstra tiltak, og det er nødvendig for 
steinerskolen å legge til rette for et godt samarbeid med 
PP-tjenesten. Samtidig er det ulike begreper og tenke-
måter som møtes når det er snakk om spesialundervis-
ning. Steinerskolen vektlegger øvelser av pedagogik-
kens kunstneriske grunnmetoder, mens PP-tjenesten gir 
råd som går ut fra en mer intellektuell tilnærming. 

Tett samarbeid med foreldrene 
Et tett samarbeid med foreldrene er spesielt viktig i 
denne prosessen. De kan etter loven takke nei til spesi-
alundervisning, og det er derfor nødvendig med åpenhet 
og informasjon når problemer oppstår. Dette innebærer 
oftere møter med foreldre, skole, PP-tjenesten og kan-
skje BUP, og konkret veiledning i relasjon til situasjo-
ner som oppstår på skolen og i hjemmet. I Veileder for 
skolen (2018) står det at foreldre til barn og unge med 
spesielle utfordringer, opplever oftere at samarbeidet 
med skolen er vanskelig. 

Å lytte til foreldrenes kunnskaper og beskrivelser av 
eget barn er derfor av stor betydning og skaper god 
kontakt. Det er viktig at skolen og lærerne har vilje til å 
se alle foresatte som betydningsfulle ressurser for barns 
læring, utvikling og resultater på skolen. Det kan være 
mange grunner til utagering blant barn, og det er derfor 
viktig å vite når skolen kan ivareta barnets behov, og 
når det er aktuelt å melde bekymring til barnevernstje-
nesten. Skolen må vite sin begrensning, og ved mistanke 

om omsorgssvikt er det skolens plikt til å melde fra om 
dette. 

Assistentens rolle i steinerskolen 
Utenom familien er skolen den viktigste oppvekstare-
naen. Den har ansvar for å legge til rette for tilegnelse 
av fag og ferdigheter og for sosial og personlig utvik-
ling. De fleste lærere vil møte elever med utfordrende 
atferd, og alle lærere må derfor være rustet for å hånd-
tere dette. Når behovene til eleven er så store at læreren 
ikke klarer å imøtekomme dem, er det nødvendig med 
ekstra voksenressurser i klassen. Tålmodighet, utholden-
het og fokus på det som er bra, vil her være viktig. 

For en lærer som underviser en hel klasse på 27 elever, 
blir det vanskelig å imøtekomme barn med spesielle 
behov i det omfanget som er nødvendig. I artikkelen 
«Pedagogiske tiltak for barn med ADHD» av Bjarte 
Sanne og Kirsten Flaten (2012) står det at barn med for 
eksempel oppmerksomhetsvansker og manglende 
selvkontroll har behov for kontinuerlig voksenstøtte 
som kan veilede det gjennom skoledagen. I steiner- 
skolen som i kommunale skoler, har det vært praktisert 
å ansette assistenter for å bistå elever med ulike vansker. 
Disse elevene trenger umiddelbar opplevelse av ros når 
de mestrer, og en alternativ til løsning ved uønsket at-
ferd, og da kan assistenten være nyttig. Hvis assistenten 
kun skal hindre barnet i dårlig oppførsel, vil vedkom-
mende fort bli oppfattet som en uønsket og stigmatise-
rende inntrenger. 

I undervisningssammenheng i steinerskolen er det 
spesielt den lange hovedfagsøkten som krever bruk av 
assistent, og i pausene med frilek. De mange overgangs- 
situasjonene gjør det også vanskelig for elevene å 
fungere på en god måte. De har derfor god bruk av en 
voksen som hjelper dem med å huske å sette seg, eller 
hjelper med å forklare hva læreren sa underveis i timen, 
samt å holde fokus når man skal ut og kle på seg i 
gangen. Det kan være avgjørende for tiltaket at assis-
tenten har innsikt, kompetanse og verktøy til å håndtere 
dette på en smidig god måte. Et annet aspekt er om 
assistenten har anledning til opparbeide seg en autoritet 
i relasjonen med eleven når det i all hovedsak er lærer 
som bestemmer i klasserommet.

Bruk av tvang og makt 
I skolen må vi håndtere elevers sinne og manglende 
selvkontroll i mange ulike situasjoner. Noen ganger idet 
de oppstår, for å redde en annen elev, eller bare ved å 
bare vente og holde seg i bakgrunnen. Matthews lov 
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sier at: «Enhver form for fastholding er et pedagogisk 
nederlag. Og at alle pedagogiske nederlag krever en 
handlingsplan.» 

Å benytte seg av nødverge er per definisjon noe du som 
pedagog skal gjøre utelukkende i nødstilfeller, det vil 
si i forbindelse med sjeldne og uforutsigbare hendelser. 
Det er altså mulig å benytte seg av nødverge en eller 
to ganger når en ny situasjon oppstår. Men en tredje 
gang har det blitt en metode, og da er det ulovlig. Dette 
begrunnes med at risikoen for skade er vesentlig for alle 
involverte når man intervenerer fysisk. Slike situasjoner 
er forferdelige og kan få store konsekvenser for alle 
berørte. Det er traumatiserende både for elevene og 
lærer/assistent. Ofte bidrar det også til en opptrapping 
av konflikten. Det er viktig å finne ut hvordan lignende 
situasjoner skal kunne unngås i fremtiden. 

Opplæringsloven fastslår at «(...) fysisk refsing eller 
anna krenkjande behandling må ikkje nyttast» (Oppl. 
§2-9). For skolen er det viktig å utarbeide en handlings-
plan. Handlingsplaner for konfliktsituasjoner er enkle 
lister for hvordan du skal handle når en konflikt er under 
oppseiling. 

Ulike løsninger 
For alle parter gjelder Opplæringslovens kapittel 9A 
(elevenes skolemiljø). Det finnes mange metoder å 
jobbe etter. Det første er atferdspsykologiske metoder 
som kan ses på som ytre regulering av indre prosesser. 
Dette er forklart med kognitive (tankebaserte) metoder 
som top-down-regulering, hvor tanker (som produseres 
øverst i hjernen) regulerer følelser (som produseres 
lenger ned i hjernen) og atferd. Det finnes flere metoder 
som kommer inn under denne tankemåten og som PP-
tjenesten gir i sine tilrådninger. 

Det andre er følelsesfokusert samspill og problemløs-
ning som kan ses på som bottom-up-prosesser, hvor 
man forandrer følelser, tanker og atferd med følelser. 
Følelsesregulert samspill bygger på tre nivåer: Følelses-
fokusert kommunikasjon eller empatisk bekreftelse, som 
er å legge merke til, akseptere og bekrefte med ord de 
følelsene som ligger under atferd. Følelsesguiding er å 
hjelpe barn eller ungdom med å forstå og bruke følel-
ser slik basale psykologiske behov som for eksempel 
tilknytning/tilhørighet, autonomi/selvbestemmelse og 
utforskningsbehov/mestring blir dekket. Det siste nivået 
er følelsesutforskning som er å endre en fastlåst eller 

kaotisk sinnstilstand som ikke går over, eller som stadig 
kommer tilbake.

Ser vi på friminuttet, så er det noen elever som er 
kjempeflinke til å strukturere tiden sin og finne på gode 
aktiviteter, og de havner svært sjelden i konflikter. 
Andre har ikke disse evnene. For dem er det fint om 
noen andre strukturerer aktivitetene for dem i friminut-
tene, i form av avtaler eller forslag. Gjennom leken kan 
vi se hva som interesserer barna. De leker det de er opp-
tatt av, og dette kan de voksne spille videre på. Hvordan 
samhandler de med hverandre og med voksne? Bruker 
barnet språket aktivt, hvordan er barnets kroppsspråk, 
klarer det å gå inn i en rolle? For å fremme barnas sosi-
ale kompetanser, må man observere hva barnet trenger 
for å mestre i leken og i sosiale situasjoner. 

For å få et godt klassemiljø er det viktig å lære barna 
et felles følelsesspråk; elevene må kunne sette navn på 
grunnleggende følelser. Elevene må oppdage hvordan 
følelser kommer til uttrykk hos seg selv og andre, og 
de må oppleve hvordan tanker, følelser og handlinger 
påvirker hverandre gjensidig. Øivind Fallmyr beskriver 
ni egenskaper som former gode relasjoner. Disse er 
pålitelighet, tydelighet og forutsigbarhet. Videre er det å 
være åpen og involverende, være anerkjennende og ha 
humoristisk sans, og evne til å skape positive følelser. 
Viktig er også konflikt- og følelseshåndterende egenska-
per, og sist men ikke minst, empati. 

Grensesetting og atferds-korrigering 
Ved korrigering er det en stor risiko for at eleven opple-
ver det som følelseskorrigering, at det da er ikke-aksept 
for følelsessignalene. Utfordringen ligger i å anerkjenne 
følelser når man korrigerer atferd. Læreren har en 
autoritetsrolle, men det å lede ikke er det samme som å 
bestemme. Man leder når noen følger. Det eneste som 
har en reell effekt, er når engasjerte voksne opparbeider 
en nær relasjon til elevene og løser opp negative gruppe-
prosesser idet de oppstår. 

Ansvaret må ligge hos de voksne i skolen. Først da kan 
vi være sikre på at vi får mulighet til å skape de forand-
ringene som er nødvendige. Dette krever at både peda-
goger og assistenter forstår atferd og kan håndtere atferd 
på en god og veiledende måte. Dette er kompetanse som 
finnes blant annet i barnevernspedagogisk utdanning og 
vernepleie. Assistenter som har fagbrev i barne- og ung-
domsarbeid har også kunnskaper innenfor dette feltet.
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Tekst: Christian Egge

I 2016 ble Bente Edlund intervjuet av Christian Egge i 
boken Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-
landsbyene i Norge (Kagge, 2016), og vi bringer her et 
utdrag fra intervjuet som omhandler pedagogikk, det 
menneskebildet og den virkelighetsforståelsen som 
ligger til grunn for det antroposofisk inspirerte arbeidet 
for mennesker med spesielle behov.

CE: Vi kan kanskje si at Rudolf Steiner i det helse-
pedagogiske kurset sammenfatter veldig mye av sine 
interessefelt som pedagogikk og medisin – i helsepe-
dagogikken? 

BE: Ja, Steiner forholder seg i dette kurset først og 
fremst til waldorfpedagogikken, altså steinerpedago-
gikken, og den antroposofiske medisinen inkludert 
kunstterapi som helseeurytmi. Kurset har et individuelt 
fokus; det handler om forhold mellom individer, mellom 
oppdrager og barn. Han snakker ikke om klasser eller 
fellesskap eller institusjon. Det er et rent pedagogisk-
terapeutisk, individuelt anliggende. Alt som har skjedd 
på dette feltet som handler om fellesskapsdannelser, 
om det nå er helsepedagogiske virksomheter eller i 
Camphill-bevegelsen eller andre sosialterapeutiske 
virksomheter; er det etterfølgerne hans som har satt det 
ut i livet. «Helsepedagogikk som sosial impuls» finner 
man ikke hos Steiner.

CE: Steiner knyttet an til et arbeid han gjorde som helt 
ung med en gutt med handikap; han var vel egentlig 
veldig tidlig ute med en terapeutisk form for pedagogikk 
i sin karriere?

BE: Han sier selv at pedagogikken hans er basert på 
de erfaringene han gjorde den gangen som huslærer i 
familien Specht i Wien, der ett av barna, en gutt, hadde 
såkalt «vannhode», hydrocefalus. Kanskje er dette noe 
av grunnen til at steinerpedagogikken er en så fantas-
tisk spesialpedagogisk metode, med disse mangfoldige 
innfallsvinklene han hadde til temaet, til praksis. Han 

Bente Edlund 

Et pedagogisk-terapeutisk, 
individuelt anliggende

tar hensyn til så mange 
dimensjoner, til hele 
mennesket. Vi kan også 
nevne at Steiner selv 
hadde en bror med funk-
sjonshemning, Gustav. 
Han var døv og hadde 
muligens også andre 
funksjonshemninger. Ita 
Wegman, som Steiner 
samarbeidet med på det 
medisinske området, hadde også en funksjonshemmet 
bror.

CE: Jeg har sett at mange som engasjerer seg i helse-
pedagogikk, selv har noen i nær familie som har spesi-
elle behov. Kanskje de har fått vekket sin medfølelse og 
empati spesielt gjennom dette?

BE: Slik er det sikkert. Og så har de på nært hold sett at 
det handler om udekkede behov og uløste oppgaver. Det 
er klart at denne gruppen – mennesker med funksjons-
hemning – er vel en av de siste gruppene som samfun-
net har engasjert seg for å hjelpe, både pedagogisk og 
sosialt. Vi snakker her om 1960- og 1970-tallet for 
Norges del, da utviklingshemmede fikk rett til skole-
gang, og HVPU ble opprettet. Før dette var mesteparten 
av det som skjedde, basert på private initiativ, tenk bare 
på Emma Hjorth.

CE: De tidlige helsepedagogene, de som satte i gang 
med å arbeide ut fra Steiners inspirasjon; fikk de aner-
kjennelse fra andre aktører enn fra antroposofer eller 
nære sympatisører?

BE: Situasjonen var den at man knapt var kommet 
i gang før Hitler kom til makten i 1933. Man hadde 
startet opp virksomheter på slutten av 1920-tallet, men 
allerede i 1934 kom loven om tvangssterilisering og 

Bente Edlund. 
Steinerhøyskolen
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ikke bare metodikken viktig, men også idégrunnlaget. 
Og da er antroposofi en del av idégrunnlaget. Om man 
hadde underslått dette, så hadde det, også fra akademisk 
perspektiv, vært kritikkverdig. Det handler om faglig 
redelighet.

Du kan si at når det gjelder steinerpedagogikk, men 
også helsepedagogikk og sosialterapi – som jo hviler 
på det samme fundamentet – er idégrunnlaget veldig 
eksplisitt. Innenfor andre fagretninger er kanskje idé- og 
verdigrunnlaget ikke så synlig. Men det finnes ingen 
verdifri pedagogikk. Alt som handler om omgang med 
mennesker, er basert på verdier, formulert eller ikke. 
Steinerpedagogikken og sosialterapien er anerkjente 
retninger som praktiseres her i landet, og da må man ha 
utdanninger som kvalifiserer for dette arbeidet som er 
godkjent.

Dessuten, hvis man kun formidler metode, og ikke 
gir studentene tilgang til de grunnleggende ideene som 
har vært med på å skape metodikken, da står man i fare 
for at praksisen stivner. Innsikt i idégrunnlaget gjør også 
at man står friere. En grunnleggende idé kan realisere 
seg i mange ulike modeller eller metoder. Uten dette står 
vi i fare for at man klamrer seg for mye til eksisterende 
metoder og modeller. Har man fått fatt i den grunnleg-
gende ideen, kan nye metoder og modeller utvikles uten 
at den opprinnelige impulsen går tapt. Så ja, antroposofi 
og antroposofiske begreper er noe man må arbeide med 
i steinerpedagogiske utdanninger, slik jeg ser det.

CE: Et annet aspekt ved Steiners menneskebilde er 
ideen om «det tredelte menneske». Jeg tenker da på sje-
lens tre krefter: tanke, følelse og vilje – og deres forhold 
til den fysiske organismen: nerve-sanse-system med 
sentrum i hjernen (Hodet), rytmisk system, altså puls og 
åndedrett med sentrum i brystet (Hjertet) og stoffskiftet 
i hele lemme-systemet (Hånden). Vi snakker om de tre 
H-ene. Kan du si noe om hva denne ideen har ført til når 
det gjelder pedagogikk og terapi?

BE: Dette er ikke noe som er originalt for Rudolf 
Steiner. Menneskets psyke har tre hoveddimensjoner; 
du finner det i enhver psykologi som prøver å si noe om 
mennesket. Vi snakker om det intellektuelle-kognitive, 
så det emosjonelle og som det tredje det som har med 
praksis å gjøre, med ferdigheter eller handlinger, el-
ler kanskje det vi i dag kaller «kompetanse». Dette er 
parallelt med Steiners begreper. Her kan man like godt 
bruke de andre begrepene som anvendes i dag. De fleste 
psykologiske modeller eller pedagogiske retninger vil 
på en eller annen måte inneholde disse tre dimensjonene 
og være opptatt av at alle disse sidene av mennesket 
skal utvikles og at det ene ikke må dominere for sterkt 
på bekostning av de andre.

noen tid senere eutanasiprogrammet, som riktignok ble 
iverksatt utenfor loven. For å beskytte barna og de unge 
man hadde ansvar for, gikk antroposofene under jorden, 
i eksil i sitt eget land, og virksomhetene ble til dels også 
nedlagt. Vi må huske på at også antroposofi etter hvert 
ble forbudt, og det var også mange jøder blant antropo-
sofene. Så det vi kjenner som antroposofisk helsepeda-
gogikk og sosialterapi i dag, det er det som blomstret 
opp etter andre verdenskrig. Og ikke bare i Tyskland, 
for Hitlers regime hadde tvunget mange på flukt. Karl 
König og hans gruppe var blant disse. Slik spredte den 
antroposofiske heilpedagogikken seg til Järna i Sverige, 
til England, til USA og så videre.

Generelt har det vært lite interesse for antroposo-
fiske og steinerpedagogiske alternativer i faglig sam-
menheng. Det har kanskje vært sett på mer som et 
trosprosjekt enn en faglig retning med vitenskapelighet 
og overføringsverdi. Men så vidt jeg vet har for eksem-
pel Camphill-bevegelsen fått ganske stor anerkjennelse 
i Storbritannia, og det samme gjelder for sosialterapien 
andre steder. Det er mye på grunn av deres totaltilbud, 
det helhetlige synet og den allsidige praksisen. Men det 
er ofte pårørende, og av og til politikere som kan fatte 
interesse, men ikke mange i fagmiljøene. Nils Christie 
og hans bok Bortenfor anstalt og ensomhet er her et 
unntak.

CE: Hvordan arbeider de da med tanken om reinkarna-
sjon i landsbyene? Intellektuelt, meditativt? Er situasjo-
nen en helt annen i dag enn på Königs tid?

BE: Det er vanskelig å si noe generelt om dette. Etter å 
ha undervist på Steinerhøyskolen i spesialpedagogikk i 
mer enn 30 år, så er mitt inntrykk at tanken om reinkar-
nasjon er mer aktuell i dag enn på Steiners tid, eller enn 
for 30 år siden. Tidligere var dette en mer problematisk 
forestilling, mens i dag vekker du ikke oppsikt om du 
er åpen for den. Mange unge mennesker er det i dag. Vi 
snakker om at en fjerdedel av befolkningen i dag har 
sympati for en slik idé. 

CE: Hvordan har man kunnet ta med disse antropo-
sofiske eller åndsvitenskapelige perspektivene inn i 
den akademiske verden, inn i helsepedagogiske og 
sosialterapeutiske utdanning etc.? Vi har jo anerkjente 
utdanninger hvor man arbeider med det antroposofiske 
perspektivet.

BE: Det er en samfunnsrettighet å kunne drive skoler 
på ulikt grunnlag, og til å kunne velge skoleslag. Så 
lenge det finnes frie pedagogiske eller sosialterapeutiske 
initiativer og virksomheter, for eksempel steinerskoler, 
så må det også finnes utdanning for lærere til disse. 
Og om det skal være en akademisk utdanning, så er 
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Det jeg vil fremheve her er steinerpedagogikken som 
ikke bare har dette som et ideal, men som har vært kon-
sekvent og hatt en utholdenhet til å stå ved prinsippet 
også i praksis, i vektingen og satsingen, ikke bare på et 
spekter av teoretiske, kunstneriske og praktiske fag, men 
også innenfor hvert fag og innenfor enhver skoletime. 
Idealet er å aktivisere de ulike sidene ved begavelsen; 
altså et holistisk menneskesyn og holistisk pedagogikk 
i praksis. Det ligger jo et stadig press på skolen om å 
prioritere kunnskap og intellektuelle ferdigheter fremfor 
andre sider ved mennesket. I spesialpedagogikken og 
sosialterapien der vi har med mennesker å gjøre som 
ikke har det kognitive som sin sterkeste side, blir jo en 
slik balanse helt avgjørende.

Tanke, følelse og vilje handler altså om en differensier-
ing av psyken eller sjelen. Steiner knytter sjelen igjen 
til de tre begrepene legeme, sjel og ånd. Han tillegger 
tanken, eller tenkningen, en åndelig dimensjon, mens 
viljen knyttes til det kroppslige. Følelsene kan man da 
se på som sjelens sentrum. Altså kan man si ut fra en 
antroposofisk forståelse at sjelen er ånd, sjelen er kropp. 
Steiner gir psyken vesenskarakter, og mener at ikke bare 
nervesystemet og hjernen er bolig for sjelen, men hele 
kroppen. Dette kan for enkelte virke mer snålt eller pro-
voserende enn at sjelen tillegges en åndelig dimensjon. 
Så for antroposofene er ikke hjertet bare en metafor for 
sjelen, men man tenker at følelsene har en reell for-

ankring i hjerte- og åndedrettssystemet, det man gjerne 
omtaler som «det rytmiske system». På lignende vis er 
viljen knyttet til stoffskiftesystemet og bevegelsesap-
paratet vårt. Og så spiller nervesystemet selvfølgelig en 
overordnet rolle som sete for tenkningen, og fordi det 
er der også de andre funksjonene kommer til bevissthet. 
Den antroposofiske medisinen er bygget på et slikt syn, 
på forståelsen av den besjelede kroppen.

CE: På hvilken måte har tanken om det tredelte men-
nesket, eller den besjelede kroppen, vært fruktbar for 
terapi? Hvilke terapiformer har sprunget ut av dette?

BE: Den antroposofiske medisinen har et utvidet tilbud 
om behandling. Den handler ikke bare om medikamen-
ter og massasje eller andre direkte fysiske intervensjon-
er. Nettopp fordi sjelen bor i kroppen, så er dette et 
utgangspunkt for at man kan forvandle tilstander i det 
fysiske via det sjelelige, for eksempel gjennom kunst-
terapier. Innenfor den allmenne spesialpedagogikken 
eller heilpedagogikken har det vært vanlig at legene 
tar seg av kroppen, mens pedagogene har tatt seg av 
sjelen og dens utvikling. I spesialpedagogikken, som jo 
tradisjonelt har handlet om en diagnosebasert pedago-
gikk, jamfør begrepet heilpedagogikk eller helbredende 
pedagogikk, har det vært mange konflikter mellom 
medisinere eller psykiatere på den ene siden og pedago-
ger på den andre. Det handlet blant annet om diagnoser 

Skuespillet Raniero di Rainiero i Kristofferhallen på Vidaråsen. Foto: Ruben Khachatryan. 
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og utviklingsmuligheter, som gikk inn i spørsmålet om 
det optimistiske eller pessimistiske synet på funksjons-
hemning som vi har snakket om tidligere.

Antroposofene, derimot, som har hatt denne måten å 
tenke på at sjelen er både kropp og ånd, de har ikke hatt 
stort av denne type konflikter mellom leger og lærere, 
fordi de på en måte har snakket det samme språket. 
Medisinerne kan foreskrive terapier av kunstnerisk eller 
mer pedagogisk (sjelelig) aktivitet. Kunstterapier har 
vært rikt utviklet i den antroposofiske medisinen, i  
helsepedagogikken og i sosialterapien. Helseeurytmien 
er et godt eksempel. Eurytmi er en kunstnerisk og peda-
gogisk bevegelsesform, men kan også brukes terapeu-
tisk som helseeurytmi.

Kunstterapier som musikk, maling, språkforming og 
helseeurytmi har vært viktige innenfor den antroposofiske 
helsepedagogikken og spesialpedagogikken, men i de se-
nere år kan det se ut som om slike virkemidler er på vei ut.

Ordet «helsepedagogikk» er en oversettelse av det 
tyske ordet «Heilpädagogik». Denne betegnelsen er 
ikke et antroposofisk begrep, men en vanlig beteg-
nelse for det vi på norsk kaller «spesialpedagogikk 
og vernepleie». Det inneholder begge disse dimen-
sjonene, men kanskje i særlig grad spesialpedagogik-
ken. Det er et meget vidt fagområde. Når vi snakker 
tysk, vil vi alltid sette «antroposofisk» foran «Heil-
pädagogik», om vi snakker om helsepedagogikk. De 
første pionerene innenfor spesialpedagogikken her 
i landet hadde kontakt med de heilpedagogiske fag-
miljøene i Tyskland og Sveits, og de forsøkte også 
å innføre dette begrepet i Norge. Etter hvert var det 
imidlertid betegnelsen «spesialpedagogikk» som ble 
etablert. «Helsepedagogikk» ble betegnelsen på en 
spesialpedagogisk virksomhet basert på steinerpeda-
gogikk. På engelsk kalles det «curative education». 
På svensk «läkepedagogik».

Sosialterapi er betegnelsen på arbeid med voksne 
mennesker med funksjonshemninger i antroposo-
fisk regi. Begrepet oppsto på 60-tallet etter som det 
vokste frem antroposofiske tiltak også for denne 
gruppen.

Sosialpedagogikk – det som i antroposofisk sam-
menheng tidligere har gått under betegnelsene hel-
sepedagogikk (for barn) og sosialterapi (for voksne) 
– ble gjennom studiet på Steinerhøyskolen knyttet til 
en allerede eksisterende tradisjon. Sosialpedagogikk 

CE: Kan du si noe om hva Steiner sa om helbredelse av 
utviklingshemning? 

BE: Den første setningen Steiner kommer med i Det 
helsepedagogiske kurset (1924) er: Her har vi en gruppe 
barn som vi skal oppdra, og så langt det er mulig også 
helbrede. 

Steiner hadde altså en ganske nøktern og beskje-
den målsetning eller program for det han hadde tenkt 
å gjøre. Det er snakk om opplæring, og kanskje, til en 
viss grad, helbredelse. Det er viktig å vite at Steiner 
ikke hadde noen illusjoner om at man kunne helbrede 
utviklingshemning. Med den status han hadde blant 
tilhengerne sine den gangen, man kan vel si at mange 
forgudet ham, var det et viktig grep å ikke skape for-
ventninger om at han var i stand til å gjøre barna friske 
eller normale, for å si det enkelt, til tross for at heilpeda-
gogikk betyr helbredende pedagogikk.

er en faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets 
Tyskland, et fag i grenseland mellom pedagogikk 
og sosialt arbeid eller sosiologi. Hovedelementene 
i praktisk pedagogikk er undervisning og oppdra-
gelse. I sosialpedagogikken er det oppdragelsen 
det handler om, det vil si sosialisering i forhold til 
fellesskapet og samfunnet. Sosialpedagogikken ret-
ter også oppmerksomheten mot dem som befinner 
seg i samfunnets randsone, som står i fare for å falle 
utenfor, såkalte marginaliserte grupper, fremfor 
andre utsatte barn og unge. Sosialpedagogikken er 
også en akademisk disiplin og har tidligere vært en 
egen studieretning ved Universitetet i Oslo. I dag er 
sosialpedagogikken først og fremst en faglig ressurs 
innenfor barnevernsutdanningene i Norge. Innenfor 
utdannelsessystemet i Danmark er det en annen tra-
disjon, der har sosialpedagogene et bredere virkefelt. 
De arbeider med førskolebarn, fritidspedagogikk og 
barnevern, samt voksne mennesker med utviklings-
hemning. Det er denne tradisjonen som utdanningen 
på Steinerhøyskolen knytter an til. Studentene blir 
pedagoger, men ikke lærere i den forstand at de får 
undervisningskompetanse. De kan virke innenfor 
sosialterapien, eller med sosialpedagogiske oppga-
ver i steinerskolene, eksempelvis med oppfølging 
av elever med sosiale vansker, som sosialrådgivere, 
eller som ledere av skolefritidsordninger. Valget av 
betegnelsen sosialpedagogikk har sammenheng nett-
opp med dette utvidete virkefeltet: Sosialterapi pluss 
steinerpedagogikk blir til sosialpedagogikk.
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Om matforedling på Vidaråsen

Tekst: Christiane 
Moessner. Foto: 

Harry Potter er en populær 
barne- og voksenhelt, og 
mange drømmer om å lage 
magiske miksturer selv. Vi 
på Vidaråsen er så heldig å 
ha vårt eget under-mat-og-
drikke-verksted, nemlig 
Matforedlingsverkstedet. 
Jeg har snakket med en 
av de fremste under-mat-
og-drikke-miks-mestere 
derfra, Ola Henningsen, 
om hva matforedlingen 
er, og hva det er som gjør 
dette verkstedet så spesi-
elt. Ola jobber i gartneriet 
fra mars til oktober og 
deltid på Matforedlingen 
fra oktober til mars. 

CM: Kan du i veldig korte 
trekk beskrive hva som 
gjøres på Matforedlingen?
OH: På Matforedlingen 
forveller vi grønnsaker. Vi 
renser, sylter, fryser ned og fermenterer. 

CM: Hvilke produkter produseres på Matforedlingen?
OH: Vi produserer tomatsaus, pesto – vi har eksperi-
mentert med det – og vi lager salater, surkål, eplemos 
og forskjellige syltetøy. 

CM: En gang i uken på Vidaråsen spiser vi felles mid-
dag sammen. Bakeriet vårt pleier å øse ut kreativiteten 
sin ved å servere oss de deiligste pizzaer med forskjellig 
topping. Nesten alle grønnsaker kommer fra vårt eget 
gartneri. Det gjør også grønnsakene som vi bruker for 
salatene på Matforedlingen og som serveres sammen 
med pizzaen. Dermed er det sesongavhengig hva vi 
lager, og repertoaret vårt omfatter grønn salat, rødbet, 
gulrot m.m. med forskjellige dressinger. Det er glede-
lig å oppleve dugnadsstemningen og arbeidsiveren ved 
salatlagningen.  

CM: Hvem jobber på Matforedlingen? 
OH: Jacq, Christiane, Annie, Markus H., Johanna, Hilde 
B. og jeg, Ola.

CM: Hvor lenge har du jobbet på Matforedlingen? 
OH: I to år.

CM: Hva gir det deg av opplevelser å jobbe der?
OH: Det gir meg mye kjærlighet til hva man lager og 
hva man opplever i prosessen. Lidenskap gir det meg 
også.

CM: Jeg blir skikkelig rørt over dette svaret og er veldig 
enig med Ola. Det er én ting å spise grønnsaker, men 
det er noe annet å elske dem. Den intense jobben med 
jordens frukter fordyper og forsterker forholdet vårt til 
grønn-sakene. Vi børster og vasker vekk jorden, skrel-
ler og skjærer nøyaktig, mens vi nyter de utrolig vakre 
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fargene som dekker nesten hele regnbuespekteret. Fra 
solbær-enes tunge fiolett til rødbetens dype, mørke rød, 
til ripsens skinnende lysrød og gulrotens og gresskare-
nes leende oransje og potetens beskjedne gulfarge. Fra 
agurkens og squashens mørkegrønne, bønnenes gress-
farge, til vårløkens, grønnkålens og purrens sitrende 
grønne, og hvitkålens og hvitløkens bleke hvite. Da har 
vi ikke bare opplevd en regnbue, men en hel sesong, et 
årsløp med grønnsaker.

CM: Hvilket produkt eller hvilke produkter er mest 
spennende å lage?
OH: Grønnkåldrøm, og å lære å presse eplesaft og å 
gjøre det en alene.

CM: Grønnkåldrøm har vært Olas og mitt prosjekt, hvor 
det både var gøy å lage grønnkålpesto fra begynnelsen, 
men også finne på kreative produktnavn. 

CM: Hvilke produkter synes du smaker best?
OH: Jordbærsyltetøy.

CM: Hva er det beste med jobben på Matforedlingen?
OH: Alt det jeg lærer, alt den kunnskapen jeg får ved å 
jobbe der, å være med på hele prosessen. Jeg er med å 
høste grønnsakene og så er jeg med å foredle dem, det 
er ganske fint. 

CM: Du jobber også i gartneriet. Hvordan opplever du 
det å være en del av hele livsløpet av en grønnsak – fra 
frø til ferdig produkt?
OH: Det er en ære å være så privilegert at man kan 
jobbe med begge deler. I det store samfunnet hadde det 
ikke vært mulig. Det er mange som lurer på hvordan det 
er mulig å jobbe med både gartneri og matforedlingen. 

CM: Det er også mye snakk om bærekraft i samfunnet i 
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Tekst og foto: Anuj Kumar

Den 18. november hadde vi et malerkurs på Solborg. 
Kurset ga både landsbyboere og medarbeidere anled-
ning til å fordype seg i kunstverdenen. Mer enn tjue 
personer deltok på kurset.

For noen år siden hadde vi på Solborg en medarbeider 
som gjorde kunstterapi med beboerne. Men etter at hun 
flyttet fra Solborg, mistet landsbyboerne muligheten til 
å formidle sine tanker på ark ved hjelp av farger. Derfor 
foreslo jeg på et møte i landsbyrådet at vi skulle holde et 
kunstverksted her. Og heldigvis sa Kristin Holtsmark ja. 
Hun er en erfaren kunstlærer.

På kurset lærte vi å blande forskjellige farger og vi 
lærte om de ulike fargenes betydning. Læreren viste oss 
malerier fra bøker og forklarte teknikker bak blanding 
av de ulike fargene. Så fikk alle utdelt pensler og ark 
for å male. Under malingen gikk læreren rundt og ga 
hver av oss veiledning. Til slutt viste vi alle maleriene 

Malerkurs på Solborg

til hverandre. Læreren pekte på positive ting som hun så 
ved maleriene vi hadde laget.

Kurset var veldig vellykket, og alle som deltok likte det 
og ønsket å ha det igjen.

dag. Det blir snakket om at mange verken vet eller opp-
lever hvor maten kommer fra, hvordan den produseres 
og hvor mye jobb det er å produsere god kvalitet, f.eks. 
økologisk eller biodynamisk mat. 
OH: Det er fint. Vi har kortreist mat. Eller «ikke-reist» 
mat. Hvis man tenker på forurensning; vi kjører grønn-
sakene opp fra åkeren til kjelleren med den grønne 
bilen. Den er elektrisk, da er det jo nesten ingen foru-
rensning. 

CM: Hvilket produkt drømmer du om å lage?
OH: Mye forskjellig. Det hadde vært ekstremt morsomt 
og spennende å lage produkter med chili, salsa eller 
lignende. Eller maisbrød. Jeg vet ikke hvordan man kan 

gjøre det, men mange nordamerikanere er veldig glad 
i det. «Cornbread» som det heter på engelsk. Mais blir 
kanskje prosjektet mitt i neste gartnerisesong. Da er jeg 
med på maisdyrkingen et helt sesongløp, fra frø til høst-
ing. Judith som er ansvarlig for gartneriet på Vidaråsen, 
spurte meg om jeg ville fortsette på gartneriet. Da svarte 
jeg: «Ja, selvfølgelig!». Det er ingenting jeg heller vil 
gjøre. Da sa hun at jeg kunne fordype meg i den proses-
sen og jobbe med mais fra frø til høsting. 

CM: Da er det veldig nærliggende å lage «cornbread» 
etter hvert. Tusen takk for intervjuet og lykke til videre 
på gartneri og Matforedlingen, Ola. 
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Tekst: Gillian Lorentsson 

I oktober 2018 la en 
gruppe mennesker ut på 
en turne til Solborg og 
Jøssåsen, etter å ha hatt en 
kveldsforestilling på 
Vidaråsen. Det var 
Camphill Kulturprosjekt 
med forestilling «Syngen-
de Natt». Tittelen kom fra 
et av diktene i forestillin-
gen, men hovedinnholdet 
var «Tycho Brahes drøm» 
av Bernt Kasberg Evensen. 
Han er en norsk komponist 
og kjent av mange både i 
og utenfor Camphill, og 
en mann som har alltid 
vært en stor forkjemper 

for eurytmiens plass i kulturlivet. Med på reisen var syv 
eurytmister, en språkformer, fem musikere fra Grieg-
akademiet i Bergen, en belysningsmann og en ung med-
hjelper. De kom fra Norge, Tyskland, Latvia, England, 
Spania, Jersey, Kina, Italia, Iran og Sveits. 

Hvordan kom alt dette i stand?
Det begynte med en telefonsamtale fra Bernt Kasberg 
Evensen. Eller var det kanskje Norsk Komponistfore-
ning som satte det i gang? Men selvfølgelig var det Ru-
dolf Steiner som var skyld i det hele. Eller kanskje Lory 
Meier-Smits? Lory Meier-Smits’ mor spurte Steiner om 
karriereråd for hennes 16-årige datter, og det skal ha 
vært den direkte årsaken til at eurytmien ble født. Men 
før det hadde Steiner ved flere anledninger kastet ut et 
spørsmål i håp om at noen skulle bite på. Han spurte 
blant annet en nær medarbeider om hun kunne tenke 
seg å «danse» Johannesevangeliet, men hun forsto ikke 
spørsmålet. Det var først med fru Smits at han fikk mu-
lighet til å sette i gang det han lenge så måtte komme. 
Men idéen ble ikke klekket ut av Steiners hodet, den 
kom til ham fra «et annet sted». I sitt siste leveår stilte 
Ingemar Bergmann et spørsmål til det svenske folk: 

Camphill Kulturprosjekt: 
«Syngende Natt»

«Hvor kommer musikken fra?» På samme måte kan 
vi her spørre: «Hvor kommer eurytmien fra?» Ja, hvor 
kommer ideene våre fra? Slike store spørsmål sprenger 
rammen for denne artikkelen, men de er viktig å tenke 
over av og til. 

«Tycho Brahes drøm» 
For dette prosjektet kom initiativet fra Bernt Kasberg 
Evensen fordi Komponistforeningen feiret 100 år i 
2017, og foreningen hadde en del penger å fordele til 
forestillinger og konserter i jubileumsåret. Bernt grep 
fatt i dette, for nå så han sjansen til endelig å virkelig-
gjøre en idé han hadde hatt i mange år, å få «Tycho Bra-
hes drøm» fremført eurytmisk. «Tycho Brahes drøm» 
var et bestillingsverk han komponerte for Christian 
Høgsberg, en dansk eurytmist og forfatter som hadde 
skrevet et skuespill om den berømte danske astronomen. 
I teksten drømmer han at han blir oppsøkt av alle de syv 
kjente planetene, og musikken til Bernt skulle være til 
drømmen. Siden også Christian var eurytmist, var det 
ganske nærliggende for begge kunstnerne at musikken 
skulle formidles gjennom eurytmi. Men dessverre døde 
Høgsberg før stykket kunne realiseres, og siden har det 
blitt glemt av alle, unntagen Bernt. Nå var muligheten 
der! Bernt er en handlingens mann, og sal, musiker og 
finansering ble ordnet i en fei, men eurytmien tar litt 
lengre tid. Og så skjer det at Bernt blitt rammet av to 
alvorlige slag. Han er dermed ikke lenger i stand til å 
drive arbeidet videre, men må overlate det til andre.

Et eurytmiensemble 
Angela Seitz var den som Bernt hadde henvendt seg til 
for å få etablere eurytmiensemblet som var villig til å 
påta seg et så stort prosjekt, og som dessuten klarte å 
samarbeide underveis. I kunstens verden er det uhyre 
viktig, men også uhyre vanskelig. I tillegg måtte deltag-
erne gi avkall på en hel del helger og annen fritid, og 
siden de fleste er i fullt arbeid, var det mange som ikke 
hadde anledning. Men det ble funnet nok kandidater til 
slutt: tre eurytmister fra Vidaråsen, en fra Solborg, en fra 
Jøssåsen, samt tre fra Oslo og en fra Hamar. Vi møttes 
en helg på Vidaråsen for å drøfte mulighetene, Saskia, 
Simone og Cornelius fra Vidaråsen, Karen fra Solborg 

Plakaten var laget av 
Runa Evensen.
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og Inga fra Jøssåsen, pluss Angela, Lisa og Julia fra 
Oslo og Gill fra Hamar. Dessverre måtte Simone og 
Lisa gi seg etter en stund, men de andre ble med hele 
veien. På det første møtet var også Dag Blakkisrud med 
for å hjelpe til å dra saken i gang. 

Syv problemstillinger
Så kunne arbeidet begynne. Man vil kanskje tro at det 
viktigste ved et slikt prosjekt er selve eurytmien, og det 
er sikkert også sant, men det finnes en lang rekke aspek-
ter som må være til stede før man kan starte. Øvingslo-
kaler, musiker, språkformer, overnatting, mat, markeds-
føring, finanseringen. Bak alle disse syv ordene ligger 
en innviklet problemstilling, for eksempel: Hvis vi øver 
i Oslo, må vi overnatte rundt hele byen og har reisevei 
til øvingsplassen. Å ramse opp alle detaljer tar for lang 
tid, men at det er mye å ta tak i av praktisk oppgaver, 
gjelder for enhver teaterforestilling. Løsningen kom ved 
at Vidaråsen ga oss mulighet til å bo i gjestehuset og øve 
i Kristofferhallen. Ikke bare var det en god løsning, men 
vi fikk også det mest fantastiske øvingslokalet i verden! 
Og mat servert fra kjøkkenet i Ita Wegman Hus, så vi 
slapp å styrte fra øvingene for å lage vår egen mat. 

Øvde uten hørbar musikk 
Når det gjaldt musikere ble vi forfulgt av uhell. Under 
øvelsene i Oslo, når gjestehuset og Kristofferhallen på 
Vidaråsen var opptatt, benyttet vi en pianist som spilte 
for eurytmi på Nordstrand Steinerskole. Men hun fikk 
problemer med en skulder og måtte slutte. På Vidaråsen 
kom det en ny medarbeider som var pianist, men en ruti-
nesjekk avdekket en sykdom, så det gikk heller ikke. Så 

i øvelse etter øvelse øvde vi uten noen hørbar musikk, 
eller mennesker hjalp til og spilte enkle musikklinjer for 
oss. Musikken som Bernt komponerer, er av en slik art 
at man må «tygge» seg igjennom den, tone for tone, takt 
for takt. Siden det er fem instrumenter, må man også ta 
instrument for instrument. Det er som å gå Pilegrims-
leden fra Oslo til Trondheim, man setter fot for fot, hæl 
mot tå hele veien. Det var en tålmodighetsprøve som vi 
ikke alltid besto, og det kunne «gå en kule varmt» rett 
som det var. Men det viste seg at gruppen tålte det; vi 
satte alle prosjektet så høyt at vi holdt ut og ble glade i 
hverandre for dette gjensidige strevet. 

Men uten en musiker ville vi aldri få prosjektet i havn. 
Redningen kom ved at Inga fikk kontakt med en musik-
er i Latvia som var villig til å komme mot at vi betalte 
reisen, og hun tok med seg en til. Visste dere at engler 
snakker latvisk? Disse to mennesker spilte for oss til alle 
døgnets tider, de laget mat når det trengtes, vasket opp, 
hjalp til med sying og stryking av drakter, og de spilte 
inn alle stemmene fra musikken som de sendte til hver 
av oss individuelt. Og da det hele var over, takket de oss 
fordi de fikk lov å være med! 

De andre som inngikk i teamet
I tillegg var det var en rekke andre mennesker som bisto 
oss i dette maratonløpet: Anne Käthi som omsorgsfullt 
tok imot oss i gjestehuset på Vidaråsen, Runa Evensen 
Gafni som laget verdens fineste plakat. Kvintetten fra 
Griegakademiet i Bergen under ledelsen av Ricardo 
Odriozola, med fire helt fantastiske unge musikkstuden-
ter fra fire forskjellige land. 

Hele eurytmiensemblet med alle musikerne, språkformer og lysmester. Foto: Nils Langeland.
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Samarbeidet med dem 
var en drøm! Veronika 
Schmid som var vårt 
uunnværlige språk-
menneske. Ikke bare 

bisto hun med fantastiske tolkninger av diktene, men 
med sitt blikk for det sceniske, kunne hun hjelpe oss 
videre med målrettete spørsmål. Og Ørjan Skånseng, 
den erfarne lysmesteren som dukker opp overalt og 
ordner lys til eurytmiforestillinger. Bernt og hans kone 
Erika besøkte oss de siste dagene før premieren og satt 
gjennom de lange øvelsesøktene og syntes det var bare 
spennende. I tillegg alle de andre menneskene som vi 
ikke så, men som bar oss videre med sin hjertevarme, 
fordi de trodde det vi gjorde var viktig.

Programmets hovedtema var planetene. Vi skulle bare 
utarbeide to satser for eurytmi: Solen og Månen, men 
verket skulle spilles i sin helhet. For å få et balansert 
program, hadde vi med dikt av Vestfolddikteren Harald 
Sverdrup, som Bernt fant for oss. Her plukket vi ut syv 
dikt som passet til de syv planetene, et Jupiterdikt, et 
Saturndikt osv.

Teater-republikk 
Men hvordan utarbeide alt dette for scenen? Rudolf 
Steiner beskriver de fem gamle kunstartene: diktning, 
maleri, skulptur, arkitektur og dans, men så føyer han til 
to nye; eurytmi og den sosiale kunsten. De fem første 
kan man sikkert innordne i en kronologisk rekke etter 
hvilken som var først, men eurytmi kommer før den 
sosiale kunsten. Denne siste betrakter Steiner som den 
høyeste. Hvis eurytmi kommer før, kan det tenkes at 
den spiller en rolle i muligheten til å øve den sosiale 
kunsten, og det var nettopp dette vi ville forsøke. 

I teaterlivet snakker vi om en «republikk» – alle er 
enig om å ha kun én sjef, og ansvaret overlates til den 
som er utpekt. Slik også hos oss. For hvert av stykkene 
var det én leder som ble utpekt etter at vedkommende 
hadde sagt seg villig til å påta seg nettopp dette stykket. 
En del av prosessen for oss andre var å lytte til lederen 
for å prøve å forstå hvilken idé som ble lagt frem. Det 
er sannelig ikke lett, hverken å formidle en idé eller å 
forstå hva den andre vil. Noen ganger måtte det spørres 
flere ganger for å finne ut hva som gjaldt, men med mye 
godvilje fra alle fikk vi det til etter hvert. 

Antroposofiens «yndlingsdatter» 
Hvorfor driver vi med dette? Mange mennesker ser 
eurytmi og rister på hodet. Andre er velvillig innstilt, 
men erklærer at de ikke forstår seg på den slags og ser 
på eurytmister som noen særinger som «datt ned fra en 
egen planet». Mange innen Camphill-bevegelsen og 
Steinerskolemiljøet kjenner til den pedagogiske utgaven 
og eurytmiterapi, og de anerkjenner disse to aspektene, 
men med kunsteurytmien er det noe annet. Alle som har 
blitt eurytmister, har sin egen personlige grunn til hvor-
for de fattet den beslutningen og tok utdannelsen. Men 
felles for alle er at de har opplevd noe ved det som ikke 
lar dem være i fred. Her må vi gå tilbake til antroposo-
fien, som er kilden til eurytmi. Antroposofiens oppgave 
er formulert på mange ulike måter, både av Rudolf 
Steiner og av andre etter ham. Antroposofien skal vise 
menneskene «veien tilbake» til den spirituelle sammen-
heng som de stammer fra og hører sammen med. Steiner 
oppfordrer særlig det norske folk til å formidle bevisst-
heten om menneskets iboende spiritualitet til omver-
denen. Han uttaler også at eurytmien er antroposofiens 
«yndlingsdatter» og oppfordrer eurytmister til ‘flam-
mende begeistring’ for det de gjør og for antroposofien. 
Eurytmi er altså en mulighet til å formidle dette uten å ta 
i bruk kompliserte tankeganger, holder foredrag, skrive 
lærde artikler, men å benytte seg av det rent sanselig ved 
bruk av kroppen, hvor hver og en kan oppleve seg selv 
som en del av denne vidunderlige skapelsen som heter 

Før premieren; de 
latviske musikerne og 
eurytmistene samlet 
rundt komponisten. 

Under: Reddet av to 
latviske «engler». 
Begge foto: 
Erika Evensen.
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menneskeheten. Og kunsteurytmi – når vi får det til – er 
det optimale uttrykket for dette. Når publikum kan for-
binde seg direkte med det som utfolder seg på scenen. 

Reddet av Camphill Landsbystiftelse 
Alle slike prosjekter koster mye penger, og det er helt 
håpløst hvis det ikke finnes mennesker som er villig til å 
hjelpe. Som sagt sørget Bernt for finansiering gjennom 
Norsk Komponist-forening, men da det ikke var mulig å 
få prosjektet ferdig til 100-års jubileum, falt finansering-
en bort. Vi søkte forskjellige fond, men fikk avslag fra 
alle som ikke hadde en antroposofisk bakgrunn. Vi fikk 
litt fra Cultura Bank og fra Rudolf Steiner Stiftelsen, 
men ikke nok til å kunne gjennomføre prosjektet. 
De som reddet oss var Camphill Landsbystiftelse i 
Norge. Til dem vil vi rette et rungende Tusen Takk! 
Uten dem hadde vi måtte gi opp. Dessverre var det bare 
de Camphill-stedene som hadde scene, som fikk fore-
stillingen, i tillegg til Oslo. I Camphill var salene fulle 

og publikum som skapt for eurytmi. Der var det en 
hjertevarme, en åpenhet og humor som savner side-
stykke. 

Der finnes det også noe annet. Dr. Karl König hadde 
en idé om Camphill som et kultursentrum; med eget 
orkester, kor, teatergruppe og mye mer. I denne sam-
menhengen skrev han også skuespillene som settes opp i 
forbindelse med årstidene i Camphill. For gjennom den 
måten landsbyene og også steinerskolene er strukturert, 
har de en frihet til å satse på visse aspekter av livet som 
i det øvrige samfunnet ikke så lett lar seg realisere. 

I år er det 100 år siden Rudolf Steiner holdt foredragene 
om en menneskeorientert samfunnsstruktur, kalt sosial 
tregrening. Det kan passe bra å fremheve hvilken viktig 
rolle landsbyene har i nettopp å synliggjøre at det er 
mulig å gjøre ting på en annen måte enn dagens rådende 
kynisme. Tusen takk til alle dere som gjør dette mulig!

«Solsatsen». Foto: Nils Langeland 
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Antroposofisk sosialterapi (heretter kalt sosial-
terapi) er rettet mot voksne mennesker som har 
kognitiv, psykisk og/eller fysisk spesielle behov for 
støtte. Her tilbyr den sin hjelp.

«Antroposofi er bevisstheten om det menneskelige 
i meg». Antroposofi er uløselig knyttet til navnet 
Rudolf Steiner (1861-1925) og utgjør et vesentlig 
grunnlag for sosialterapien. Det innebærer først og 
fremst:
Sosialterapi bestreber seg på en dypere forståelse 
av mennesket. Utgangspunktet for dette er det 
antroposofiske menneskebilde.
Sosialterapien går ut fra at det åndelige er en reali-
tet, og inkluderer dette i sitt arbeide. Den oppfatter 
hvert menneske som en person med en frisk vesen-
skjerne som ikke kan ødelegges. Hvert menneskes 
verdighet er ukrenkelig.
Sosialterapiens etikk er kristelig-humanistisk 
orientert.
Den går ut fra at hvert menneske bidrar til felles-
skapet. Ingen er bare hjelpetrengende, ingen er bare 
en hjelper. Mennesker påvirker, hindrer og beriker 
alltid hverandre gjensidig.
Sosialterapien har oppstått ut fra den antroposo- 
fiske bevegelsen og er forbundet med den på 
mange ulike måter.

Sosialterapien retter seg mot de allment menneske-
lige behov for relasjoner og sosial tilknytning på 
den ene side, og den personlige autonomi på den 
andre siden.

Uten å undervurdere alvoret og graden av utvik-
lingshemmingen, konsentrerer sosialterapien seg 
om styrker og ressurser hos mennesker med støt-
tebehov. Den prøver å forstå individualiteten bak 
menneskets utviklingshemming.

Den voksne med støttebehov forstås ikke som noen 
som trenger livslang støtte og behandling med 
pedagogiske metoder. Mye mer skal man grunnleg-
gende gå ut fra at enhver man møter er «voksen», 
altså at vedkommende streber etter å føre sitt liv 
ansvarsfullt og også kan det – med den nødvendige 
støtten.

Det voksne menneske skal – uansett behov for 
hjelp og støtte – bli anerkjent slik det er.

Å være «voksen» er ikke en tilstand som før eller 
siden er oppnådd, men det regnes som en utvik-
lingsprosess. Det gjelder for alle mennesker. Målet 
er at den personlige biografien til hvert menneske 
får utfolde seg. Hva det innebærer, er individuelt.

Denne utviklingsprosessen blir i barndommen 
preget gjennom oppdragelse, sosialisering og 
undervisning. I voksen alder er det først og fremst 
en dannelsesprosess som personen selv er ansvarlig 
for. I sosialterapien gjelder det derfor mer å tilby 
muligheter for dannelse enn pedagogiske tiltak.

Den ledsagende personens holdning er av vesentlig 
betydning. Holdningen må være preget av inter-
esse, aktelse, aksept, forpliktelse og oppriktighet. 
Den ledsagende person kan ikke gjemme seg bak 
en profesjonell rolle. I tillegg er faglighet, erfaring 
og intuisjon av stor betydning. Og humor.

Hvert møte mellom ledsageren og den som blir 
ledsaget er av største betydning. Ideelt møtes to 
mennesker «i øyenhøyde» og preget av gjensidig 
respekt og verdsettelse.

Sosialterapiens støtte består i å tilby et sosialt miljø 
som er hjelpsomt og meningsfullt. Det handler i 
mindre grad om direkte tiltak overfor den det gjelder.

Teser for antroposofisk sosialterapi

Følgende teser ble utarbeidet i 2017 av den sosialtera-
peutiske arbeidsgruppen, en faggruppe innenfor 
Konferenz for helsepedagogikk og sosialterapi ved 
Goetheanum, Dornach.

Tesene er tenkt å tjene som inspirasjon og støtte i arbei- 
det innen antroposofisk sosialterapi og kan gi et ut-
gangspunkt for arbeidet i de sosialterapeutiske virksom-
hetene. Tesene gjør ikke krav på å være fullstendige, og 
de vil fortsette å bli utviklet i tiden framover. Utfyllende 
synspunkter, forslag og kritiske bemerkninger er ut-
trykkelig ønsket, kontakt siegel-holz@lehenhof.de.
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Vesentlige områder i et slikt miljø er bolig, arbeid 
og kultur.

Det sosiale miljøet skal gi rom både for beskyttelse 
og for utvikling.

Et slikt sosialt miljø ble muliggjort gjennom det 
inkluderende sosialterapeutiske fellesskapet. Men-
nesker med og uten behov for støtte dannet felles-
skapet sammen. I årenes løp har det utviklet seg et 
mangfold av andre fellesskapsformer.

Sosialterapien skal fremme mulig deltakelse i det 
offentlige liv med sosial inkludering i samfunnet 
som mål.

Valget av metoder i sosialterapien er åpent så lenge 
menneskets verdighet blir ivaretatt.

Gjennom et mangfold av metoder og tilbud i for-
hold til å bo, arbeide og delta i kulturlivet, ivaretar 
man individenes ulikheter. Den enkelte får en reell 
valgfrihet til å bestemme seg for eller imot ulike 
tilbud.

Sosialterapien ser både den ledsagende og det led-
saget menneske som individer: De møter hverandre 
fullt ut. Betaling for tjenester står dermed ikke i 
noen umiddelbar sammenheng med hjelpen som 
tilbys.

Det sosialterapeutiske fellesskap begrenser seg 
ikke til å være institusjon, men forstår seg som et 
sosialt rom – et felleskapsvesen som utvikles, 
bæres og formes av alle medlemmer sammen.

Sosialterapien er åpen for utvikling. Den utfolder 
seg i møte med samfunnsutviklingen, faglige inn-
sikter og i dialog med den vitenskapelige sosial-
pedagogikken.

Geelmuyden, Juliane Gravenhorst, Andrea Kron-
Petrovic, Achim Leibing, Henk Poppenk, Leonardo 
Schmidt, Stefan Siegel-Holz, Sonja Zausch.
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Sosialterapeutisk arbeidsgruppe, 17.3.2018.
Freia Adam, Paula-Maria Blaxland-de-Lange, Sara 
Colonna, Hartwig Ehlers, Brigitta Fankhauser, Jon 

Foto: Ruben Khachatryan.
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Tekst og foto: Sissel Jenseth

Årets maidager fant sted i Kulturhuset i Ytterjärna fra 
10. til 13. mai. Temaet for konferansen var «Å se og 
bli sett – Menneskelige møter». Som innledning fikk 
vi oppleve «Folk och rövare i Kamomilla stad» med 
skuespillere fra Sanna gård i Fjugesta. En imponerende 
forestilling som fikk stående ovasjoner etter sin halvan-
nentime lange prestasjon! 

Nestorene Jon Geelmuyden og Henry Quarfood bidro 
med tilbakeblikk over maidagene gjennom 50 år. Henry 
fortalte om hvordan Järna ble en helsepedagogisk 

Maidagene 50 år

provins i Sverige. Det begynte da det tyske ekteparet 
Gustav og Charlotte Ritter sammen med de svenske 
medarbeiderne Marit Laurin og Brita Hilding grunnla 
hjemmet Mikaelgården i 1935. I 1942 ble Saltå Arbets-
skola etablert og i 1945 Solbergahemmet. Mora Park 
kom til på 1950-tallet, deretter Helgestahemmet i 1966 
og Järna Skyddade Verkstäder 1969. 

Ifølge Henry har alle «utgått» fra Mikaelgården. Det 
foregikk på denne måten: Når menneskene bor og arbei-
der sammen, når de satser alt og har lagt hele liv sitt i 
«kurven», da vil en konflikt og problemer i samarbeidet 
gjerne føre til knoppskyting. Man starter opp noe nytt 

«Folk och rövare i Kamomilla stad» ble spilt av Sanna gård og åpnet årets maidager.
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et annet sted. Selv studerte Henry medisin i Frankrike, 
men tok en pause fra studiene for å arbeide i Solberga-
hemmet. Det ble hans skjebne. 

De mange helsepedagogiske hjemmene i Järna dannet 
også et viktig utgangspunkt for lokalisering av Rudolf 
Steinerseminaret, som ble etablert av en gruppe men-
nesker fra hele Norden i 1964. I tillegg var det startet 
opp egen kursvirksomhet knyttet til helsepedagogikk 
og sosialterapi, som igjen førte til oppstarten av maida-
gene. Invitasjonslisten til maidagene 1969 omfattet 19 
institusjoner i Norden, hvorav to i Danmark, en i Fin-
land, en på Island, fire i Norge, syv fra Järna samt fire i 
Sverige forøvrig. Fra Norge var det Helgeseter, Granly 
stiftelse, Vidaråsen Landsby og Rostadheimen som var 
invitert dette første året. Margit Engel og Mi Rieber 
bidrog fra Norge under møtet, som ble åpnet onsdag før 
Kristi Himmelfartsdag og avsluttet på formiddagen den 
følgende søndagen. 

I forbindelse med disse studiedagene vokste det fram en 
nordisk samarbeidskrets. En av kretsens første beslut-
ninger i 1971, var å satse på egne nordiske krefter blant 
kursgivere og foredragsholdere, noe som skulle bli et 
gjeldende prinsipp for maidagene. Samarbeidskretsen 
ble forløperen til det Nordiska Förbundet för Läkepeda-
gogik och Socialterapi som ble etablert ti år senere i 
1981. Siden 2009 har maidagene foregått annet hvert år, 
og i 2019 valgte man å holde dagene i tilknytning til den 
andre helgen i mai.

Jon Geelmuyden snakket om innholdet i maidagene, 
organiseringen og hva som har vært viktig i disse femti 
årene. En aksjonskomité er ansvarlig for selve konfe-
ransen, og deres viktigste møtepunkt er novembermøtet 
som foregår rundt Allehelgensdag. Novembermøtet 
holdes i en av de nordiske institusjonene, og det kan 
være mellom 35 og 60 deltakere. Her mottar aksjons-
komiteen forslag til tema for neste års maidager, som 
de arbeider videre med på et internt møte i januar. De 
første årene var det særlig det medisinske temaet som 
var bærende i konferansen. Senere ble det fokusert på 
metoder innenfor sosialterapi. Hva yrket går ut på. Hva 
er helsepedagogikk og sosialterapi? Og hva er dets 
oppgave i verden?

Det som Rudolf Steiner sa angående disse barna, har 
vært en vesentlig rettesnor i arbeidet: «Vi må hjelpe 
barna til å inkarnere på jorden. Være som en gartner for 

barnas vekst. Slik at de kan bli sterke og ranke men-
nesker.» Fokuset er å hjelpe barna i deres vekst. Når det 
gjelder de voksne, handler det mer om menneskemøter. 
Hva skal vi gjøre sammen i verden? Heri ligger også 
karma. For å bygge en bro, må det være to sider som 
møtes. Det er gjerne det som er annerledes, som interes-
serer deg med den andre. På denne måten vil også mai-
dagene ha en oppgave i de kommende årene. Å være en 
felles møteplass – der vi møtes på samme nivå – «øye til 
øye» – som på et åpent torg.

Jon henviste også til de mange knoppskytningene som 
har oppstått ut fra maidagene. De nordiske «Allkunst-
verkene», samarbeidet bak «Jernteppet» i Russland og 
Baltikum, utviklingskretsen som møtes i Kassel hvert 
år hvor Mi Rieber og Peter Holm har hatt en viktig 
rolle, samt de mange nettverk og kontaktflater som har 
oppstått mellom personer og virksomheter gjennom åre-
nes løp. Han avsluttet med å henvise til Bente Edlunds 
artikkel: Antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi 
i Norden. Faglig samarbeid gjennom 40 år. 
Hele artikkelen ligger på www.sosialterapi.no.

Da Kulturhuset i Ytterjärna stod klart i 1992, ble det et 
fast tilholdssted for maidagene. Kulturhuset er tegnet 
av Erik Asmussen.
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Michaela Glöckler: 

Å se og bli sett – et hjertespørsmål

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Michaela Glöckler, den tidligere lederen av den medi-
sinske seksjonen i Goetheanum, startet foredraget sitt 
med å synliggjøre den viktige forbindelsen mellom 
ideal og virkelighet. Vi iakttar det perfekte i naturen – vi 
kan si at naturen allerede er et av idealene – mens men-
neskene selv er så uperfekte.

Det gjelder å øve vår evne til å bli mer våkne, å bli mer 
bevisst, for til daglig går vi rundt og er halvt drømmen-
de. Hva er virkelig sannhet av det vi oppfatter? Hva er 
illusjon og fordommer? Hvordan kan vi oppnå sannhet i 
ånden – i tankenes verden. Kjærlighet og ekte toleranse 
og likeverd i følelsenes verden – når vi aksepterer for-
skjellene. Og frihet i viljen hvor vi lar kraften fra våre 
idealer virke inn viljen vår – det som kan kalles åndelig 
produktivitet. Da kan viljen vår i frihet virke ut i verden. 

Hvert menneske er «en bok» som det selv må åpne gjen-
nom å vekke seg opp til «hvem man er» og «hva man 
vil» og så realisere innholdet. Forskjellene hjelper oss 
til å forstå hverandre, til å bli bevisste – slik at en ekte 
kjærlighet for hverandre kan oppstå. Ofte må vi gå veien 
om tilgivelsen. Rudolf Steiner ble spurt: «Hvem kan du 
tilgi?» Svaret hans var at det er mulig å tilgi alle som 
man kan forstå. Gjennom forståelse skapes kjærlighet.

Når barna kommer i treårsalderen, ønsker de å være 
selv-aktive, de vil «gjøre selv». Mennesket vil gjøre 
som det selv vil. Dette selv-aktive ligger der som en 
egen kraft i oss, som vi må ta i bruk, som vi må ha mot 
til å benytte oss av, som omgivelsene må tillate at vi tar 
i bruk. Vi kan da snakke om: 1) Sannheten – vår egen 
«bok» – det vi ønsker å utrette på jorden. 2) Frihet og 
likeverd – hvem er vi? Vi er det som vi kan identifisere 
oss med. Verken mer eller mindre. Jeg er mine idea-
ler – mine idealer er meg. Når jeg begynner å bringe 
mine idealer til virkelighet, da arbeider jeg på min egen 
identitet. Til daglig benytter vi oss av større eller mindre 
løgner for å komme unna ubehagelige situasjoner. Er det 
mulig å tørre å bli mer ekte i vår væremåte, mer forstå-
ende, mer lik oss selv – den vi er?

I samfunnet får vi bekreftelse og aksept. Men aksepterer 
vi oss selv? Lever vi opp til de idealene og standarder 
som vi bringer med oss? Følger vi vårt indre kompass 
(samvittigheten) som gir oss retningen i livet. Når vi 
gjør det, da går vi vår egen utviklingsvei. 

Femstjerne-prinsippet 
Hvor kommer disse indre idealene fra? Michaela tegnet 
på tavlen femstjerne-prinsippet og viste hvor vi går ut 
av kroppen og gjennom våre sjelskrefter (tanke, følelse 
og vilje) får kontakt med den spirituelle verden. De fem 
spissene i femstjernen representerer fra høyre nederst:

Den fysiske kroppen – vår skjebne. Det er bare på jor-
den at vi har mulighet til å være i en egen fysisk kropp. 

TAVLEN: Michaela tegnet menneskets situasjon som en 
femstjerne på tavlen. Kropp og karma (nedre høyre 
spiss). Eterlegeme/livslegeme (nedre venstre spiss, 
inkludert de syv livsprosessene). Astrallegeme/sjel hvor 
vi blir inspirert (øvre høyre spiss). Jeg-organisasjonen 
som er bærer av vår individualitet (øvre venstre spiss). 
Derfra tegnet hun en strek fra jeg-organisasjonen inn 
til midten av stjernen, til de tre sjelskrefter; «tanke», 
«følelse» og «vilje». Disse kan hver for seg heve seg 
opp og forene seg med idealene i den åndelige verden. 
For å nå dit må mennesket skolere seg.
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Med vår egen stemme. Adskilt fra de andre i verden. 
Det er veldig spesielt. Denne gaven å inkarnere – å bli 
til en fysisk kropp og oppnå å være «et selv» – og være 
selvbevisst – gjelder kun i det jordiske livet. Så fort vi 
i døden forlater jorden, vil vi oppleve at vi som sjele-
lige og åndelige vesener er inni i hverandre. Bare på 
jorden kan vi utvikle oss som enkeltstående individer 
i en kropp adskilt fra de andre. Den fysiske kroppen 
begrenser vår tilstedeværelse og gir oss vårt karma og 
vår skjebne på jorden.

Eterlegemet og de syv livsprosessene. Livet er et svært 
komplekst system. Den som vil forstå livet må studere 
rytmene, sier Rudolf Steiner. I eterkroppen virker de 
syv livsprosessene. Det handler om å åpne opp og puste 
inn. Oppta og gi tilbake. Hva trenger et miljø? Hva kan 
det gi fra seg? Denne vekselvirkningen står vi midt inne 
i på jorden. Mange av de problemene som finnes i det 
sosiale livet, kan spores tilbake til «en propp» i en av 
de syv livsprosessene. Her kan man feilsøke og finne ut 
hva som ikke fungerer, hvor «bruddet» er, for deretter å 
kunne reparere og løse problemet. 

De syv livsprosessene er følgende:
1. Pust – åndedrett – vekselvirkning med verden.
2. Tilpasning/varme (egenvarme).
3. Ernæring/fordøyelse.
4. Hva «beholder» jeg, hva skilles ut. Et valg. Vi kan 

beholde for mye eller for lite.
5. Å bevare/opprettholde helheten (kan ellers stivne).
6. Å vokse utover seg selv – gi tilbake; frukten av eget 

liv. Hva kan jeg donere – en fri bestemmelse.
7. Reproduksjon/forplantning i frihet.

Astrallegemet – å overkomme vår egoisme. Å bidra er 
den eneste måten mennesket kan å overkomme egois-
men, ifølge Rudolf Steiner. Astrallegemet er der hvor 
vår bevissthet holder til, også kalt bevissthetslegemet. 
Astrallegemet (sjelen) er forbundet med planetene. Her 
blir vi inspirert av englene om natten. De gir oss ideer 
for fremtiden. De søker å vekke oss opp overfor oppga-
ven vår. Vi mottar beskjeder. Men vi må selv vekke oss 
til handling. Gjør vi det, vil livet forandre seg totalt, og 
vi blir del av det store fellesskapet, inngå i et bror- og 
søsterskap med alle mennesker. Det er viktig å våkne 
opp fra egoismen for å unngå at alt i oss blir instinkter. 
Tar vi ikke opp brorskapsidealet i vår bevissthet, som 
engelen bringer når vi sover, blir det vanskelig å gjøre 
frie etiske valg ut fra altruisme – den uselviske kjærlig-
heten. I stedet vil friheten skrumpe inn, og handlingene 
mer og mer bære preg av instinkt i fremtiden. Dette 
snakker Rudolf Steiner om i et foredrag 9. oktober 1918 
som er kalt «Hva gjør engelen i vårt astrallegeme?» (GA 

Michaela Glöckler med bok-
en Gesund aufwachsen in 
der digitalen Medienwelt. 

182, utgitt i boken Engler, 
Antropos forlag (2008)). 
Mennesket må våkne opp fra 
egoismen for å unngå at den 
frie viljen vi har ervervet oss, 
reduseres til instinkter. Dette 
gjelder også religionen. I 
fremtiden trenger ikke men-
nesket den fysiske kirken. 
«Det andre mennesket» må 
bli «vår kirke». Å interessere 
seg for den andre, ikke ut fra 
nysgjerrighet og sladder, men 
å finne guddommen i den an-
dres vesen. Da blir det andre 
mennesket vårt sakrament. 
På denne måten oppnår vi fullstendig religionsfrihet. 
Det tredje idealet engelen vil gi mennesket, er å forstå 
hva tenkningen betyr og dens rolle i den menneskelige 
utvikling. Tenkning utvikler seg gjennom livet, fra sans-
ning og etteraping til erkjennelse og forståelse – og den 
gir oss mulighet til å «gå» over avgrunnen til den ikke 
sansbare verden. 

Når vi forstår at livet kommer fra evigheten og går 
tilbake til evigheten, og at vi gjennom den fysiske krop-
pen vi har her på jorden, bærer med oss våre sjelskrefter 
som kommer fra den usynlig verden. Det er selve tiden 
i den fysiske verden som kan danne broen mellom den 
sansbare virkelighet på jorden og den virkeligheten hvor 
vi forbinder oss med åndelige vesener. Vi har mottatt 
bevisstheten og friheten fra gudene – og det er opp til 
oss å benytte oss av denne og søke forbindelsen med 
det åndelige. Hvis mennesket ikke frivillig opptar disse 
idealene i oss, som engelen søker å gi oss mens vi sover, 
vil følgene for menneskeheten være store, og de er alle-
rede synlige. Helse og medisinen vil komme på avveier. 
Manglende religiøs frihet fører til «tvungen» seksuali-
tet, og uten brorskap og likeverdig sosialt felleskap, vil 
vi få økt nasjonalisme. Mennesket vil ikke lenger finne 
sin egen frie vilje – sin individualitet – men bli en tjener 
for samfunnsmaskineriet. 

Utviklingsveien – bli seg selv mer lik
Vi kommer til jorden og bærer med oss våre egne 
impulser. Engelen virker i vår imaginasjon, i våre indre 
bilder kommer vi englene nærmest. Vi har noe å holde 
oss fast i, når vi vet retningen på veien vi går – for å 
bli mer seg selv lik. Men ingen kan gjøre det for deg, 
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Bart Vanmechelen: 

Å se og bli sett – 
oppmerksomt nærvær

Tekst og foto: Sissel Jenseth

«Kan du høre meg?» «Kan du se meg?» 
Bart Vanmechelen så utover forsamlingen i Kulturhuset 
og fikk et spontant «ja» tilbake. Sammen med Michaela 
Glöckler var han hovedtaler under maidagene 2019. 
Bart Vanmechelen er fra Belgia og inngår i lederteamet 
for Anthroposophic Council for Inclusive Social Devel-
opment i Goetheanum (www.inclusivesocial.org). I  
Belgia er han direktør i De Speelhoeve, en antroposofisk 
institusjon for 21 barn med komplekse handikap. Barna 
der kan ikke gå på skole, lærerne må komme til dem. 

Bart Vanmechele startet foredraget med å fokusere på 
hvordan vi arbeider. Hva er kvalitet? Hvordan tenker 
jeg over det som faktisk skjer. Hva legger jeg merke til? 
Også det som foregår under overflaten. Det handler om 
å bli mer bevisst i de ulike situasjonene. Fokusere og 
holde konsentrasjonen oppe. For å kunne forstå det som 
skjer og utdype dette for seg selv. 

du må ville gå den veien selv. Når man søker sin egen 
identitet, blir man også mer forbundet med den ikke-
inkarnerte delen som bebor oss, som kalles for men-
neskets skygge (dobbeltgjenger). Vi må se på oss selv 
som spirituelle individer – og ut fra det samarbeide med 
englene. 

Utviklingsveien for mennesket selvoppdragelse blir da: 
1) Å våkne opp for den spirituelle virkelighet. 2) Å ville 
samarbeide med den spirituelle verden. Den irske filoso-
fen Johannes Scotus Eriugenas sa allerede på 800-tallet: 
Mennesket er svært kompleks – det deler kroppen med 
mineralene, livet med plantene, sjelen med dyrene og 
tankene med englene. Det er gjennom tankene – i vår 
bevissthet – vi må knytte an til den andre siden. Som har 
innvirkning på våre følelser og våre handlinger.

Michaela Glöckler avsluttet sitt foredrag med å henvise 
til sin bok om hvordan barn kan vokse opp som sunne 
individer i en digital medieverden. Boken er en guide 
for foreldre og besteforeldre og alle andre som arbeider 
og støtter barn og unge i sin utvikling. For den digitale 
revolusjonen – der stadig yngre barn blir utsatt for den 
fristende skjermen – gjør at barnet ikke får utviklet hjer-
nen sin og tankene sine, som er den største trussel mot 
mennesket utvikling. Skjermbruken virker inn på alle de 
tre sjelskreftene; tanken, følelsen og viljen. 

Boken Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt. 
Eine Orientierungshilfe für Eltern und alle, die Kinder 
und Jugendliche begleiten utkom i 3. opplag i 2019. Se 
www.eliant.eu. Her kan du lese mer om kampen mot 
mekaniseringen av mennesket og se flere videoer. 
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Ulike erfaringer fra arbeidet
Bart fortalte at han begynte å arbeide i en stor institu-
sjon da han var 18 år. Han skulle være sammen med 
10 voksne mennesker med særskilte behov. Den aller 
første dagen ble han helt overveldet av situasjonen, og 
han vurderte å ikke gå tilbake til jobben neste dag. Men 
da han våknet neste morgen og spurte seg selv om hva 
han skulle gjøre, klarte han å aktivere viljen sin og gikk 
tilbake. Framme på arbeidsplassen spurte han noen av 
de ansatte om hjelp til å finne en struktur i arbeidet sitt, 
slik at han klarte å gjøre det som han opplevde som 
utfordrende, på bedre og tryggere måte. 

En annen erfaring Bart fortalte om, var da han 10 år 
senere var klasselærer. Det var studiedager i forbindelse 
med en barnekonferanse, og de skulle observere barna 
og deres evner, for å vurdere hva det enkelte barnet 
trengte å trene på. Rudolf Steiner sier at barnet sanser 
er så åpne at de vil oppleve andre menneskers astral-
vurderinger. Barnet merker hvis det er negativt. Derfor 
er det avgjørende hvordan du ser på barnet. For det kan 
være skadelig for barnet hvis du abstraherer og teoreti-
serer rundt det. Når du iakttar et barn, må det skje på en 
inkluderende og hjertevarm måte. 

Han nevnte også hvordan vi kan støtte de hypersensitive 
barna. For eksempel når vi maler sammen med barnet, 
vil barnet føle seg ivaretatt. Da befinner det seg i en 
trygg posisjon og kan vise hvor det har problemer. Da 
kan barnet bli sett slik det er, med sine svakheter. Når 
man leser Det helsepedagogiske kurset skal man prøve 
å følge Rudolf Steiner sine indikasjoner. Samtidig må vi 
være klar over at det er vanskelige foredrag som Rudolf 
Steiner ga til mennesker som var godt inne i den antro-
posofiske terminologien. Men gjennom å arbeide med 
kurset vil man motta svært verdifull innsikt.

Hvordan forbinder jeg følelsene mine med barnet? 
Her fortalte Bart en historie fra moren sin. Hun startet 
arbeidslivet 17 år gammel. Da syklet hun 25 km til 
den katolske barnehagen som hun arbeidet i, skiftet 
klær og tente opp i ovnen i rommet hvor hun og de 40 
barna oppholdt seg i løpet av dagen. Bart har alltid vært 
imponert over dette. Moren arbeidet med barn hele livet. 
En gang fikk hun et spørsmål fra en nyansatt som ikke 
visste hva hun skulle gjøre, fordi hun klarte ikke å få 
kontroll over barna. Selv om hun hadde planlagt alt, fikk 
hun det ikke til når barna kom. Da hadde moren hans 
svart: Bare slapp av. Det barna er opptatt av, er hva som 
er intensjonen din, og ikke det du gjør eller hva som 
skjer. Støtt derfor barna utfra hjertet ditt. Det er hva de 
trenger. Og vær tydelig for deg selv hva som er inten-
sjon din, hva du søker å få til, – så kan du la det skje 
som skjer.

Empati et nytt begrep 
Hvis vi ser tilbake de siste 30-40 årene, har det skjedd 
en stor forandring i samfunnet vårt når det gjelder empa-
ti. Tidligere hadde vi ikke noe begrep som vi forbandt 
med dette, mens i vår tid er dette blitt mainstream. 
Denne utviklingen har skjedd siden 1980-tallet. Men det 
er stor forskjell på sympati og empati. I empatien åpner 
vi opp. Her binder vi sammen vår medmenneskelighet 
med vår indre sympati.

Rudolf Steiner ber oss om å engasjere oss i barnet, å 
forbinde oss emosjonelt med det. Det har betydning – 
både hvor mye vi forbinder oss med barnet, og hvordan. 
Vi kan aktivere dette i oss gjennom observasjon og 
interesse, følelser og empati, og ved å bruke tid på å 
fordype oss i barnet. Gjør du alt dette, støtter du barnet 
til å handle og å utvikle seg.

I en undersøkelse i Belgia ble uteliggere bedt om å si 
hva de opplever overfor hjelpeapparatet. De fleste svarte 
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at de følte at de som ga dem hjelp, gjorde dette ut fra 
et fastlagt program. Uteliggerne opplevde at hjelperne 
egentlig ikke var interessert i dem eller deres historie. 
At hjelperne ikke forbandt seg med dem. Budskapet 
i undersøkelsen fra uteliggerne var derfor: Ta dere tid 
til å komme oss imøte. Gi oss sjelerom og åpenhet. Vi 
trenger å få fortelle vår biografi – vise hvem vi er. Først 
da kan hjelpen være virksom.

Å lytte aktivt og gi sjelerom innebærer å holde tilbake 
sine egne vurderinger. Bare lytte og ta innover seg den 
andres perspektiv, som underveis kan støttes med noen 
spørsmål. Motta fakta og følelser på en gang. Samtidig 
må man selv ta en risiko ved å synliggjøre egne følelser. 
Bli involvert. Ved å gjenkjenne den andres følelser og 
dele disse på en oppriktig måte, oppstår en følelse av å 
være søsken i ånden. Da lever man seg inn i den andres 
perspektiv.

Hvordan styrke min indre kapasitet?
Antroposofi er broen og forbindelsen som opprettes når 
det spirituelle i meg og det jordiske i livet mitt forbinder 
seg med hverandre. Det gjelder å forstå hva det betyr å 
være et spirituelt menneske i verden. Mine idealer er det 
spirituelle i meg, impulsene som jeg strever etter å få 
grep om. Hvordan kan disse forbindes på en meningsfull 
måte med de erfaringene jeg gjør ute i verden? Dette 
skjer gjennom praksis. Gjennom å øve og prøve ut. Om 

igjen og om igjen. Hvordan styrke 
denne forbindelsen mellom mitt 
jordiske liv og det spirituelle? Her 
har Rudolf Steiner blant annet gitt 
oss et verktøy kalt biøvelsene hvor 
vi kan trene på å oppnå en sterkere 
tilstedeværelse. Øvelsene finnes 
beskrevet på wikipedia, se «Biøv-
elsene». 

I den første øvelsen gjelder det å 
befri seg selv i tankene gjennom å 
øve konsentrasjon. Ta et objekt og 
tenke over hva som er relevant for 
dette objektet – tenke konsekvente 
tanker som er gyldige for objektet i 
5 minutter daglig. Den andre øvel-
sen handler om vaner, hvordan kan 
jeg befri meg fra disse. Å frigjøre 
viljen til det jeg virkelig vil. Noe 
som er nyttig for verden. Det er ikke 
lett å gjøre en fri beslutning. Øvel-
sen går ut på å bestemme seg for å 
gjøre en meningsløs enkel oppgave 
på et bestemt klokkeslett hver dag i 
en måned. For eksempel å bytte et 

lommetørkle fra en lomme til en annen kl 16.00. Den 
tredje øvelsen handler om å frigjøre følelsene fra auto-
matisk sympati og antipati. Å erverve seg en fri måte å 
føle på, slik at jeg er våken for mine egne følelser. På 
den måten kan jeg skape frie handlinger, som gagner 
den det gjelder. Den fjerde øvelsen er å kunne finne det 
positive i alt du står oppe i. Øvelsen hjelper deg å for-
andre perspektivet ditt. Å se saken fra flere synsvinkler. 
Det kan forandre hele livet ditt. Også midt i smerte og 
motgang klarer du da å se det verdifulle det også bringer 
med seg. 

I sjelearbeidet – empatien trenger vi alle nok «luft». 
Gjennom utpusten skjer en frigjøring. I humoren er vi 
alle «like». Den er et svært viktig hjelpemiddel som vi 
må benytte oss av. I tillegg må vi være oppmerksom 
på hva som kommer oss i møte i fremtiden – i innån-
dingen. Før vi sovner kan vi raskt tenke gjennom har 
skjedd i løpet av dagen – baklengs, da vil det som er 
vesentlig, tre oss i møte. Hva er idealene som jeg ønsker 
å realisere i livet? Om kvelden et bilde av fortiden: 
essensen – i meg – «I meg er Gud». Om morgenen et 
bilde av framtiden og impulsene som støtter og veileder 
meg – «Jeg er i gud». Rudolf Steiner ga denne øvelsen 
til de som mente at de ikke har tid nok til å meditere. 
Meditasjonen kalles for «Punkt-Umkreis-Meditation»; 
«In mir ist Gott» – «Ich bin in Gott». Les mer om øvel-
sen på www.anthrowiki.at/Punkt-Umkreis-Meditation.
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Tekst: Sissel Jenseth

Som avslutningen på maidagene var Christina Stielli, en 
kjent svensk foreleser og forfatter, invitert til å snakke 
om hvordan leve livet i stedet for å gruble over det. For 
et liv skal ikke bare leves, men oppleves! Foredraget 
skjedde i et forrykende tempo, krydret med eksisten-
sielle spørsmål som: Hva er mine drivkrefter? Lever jeg 
det livet jeg selv ønsker og kan ta ansvar for? Er jeg klar 
over mine valg og muligheter, eller går jeg bare rundt og 
bekymrer meg? 

Du må bli bevisst hva som driver deg! Er drivkreftene 
autentiske eller pådyttet deg gjennom oppdragelse og 
forventninger. Hva er motivasjonen som ligger bak 
dette? At de skal like deg?

Selvfølelse. Hvordan snakker du til deg selv? Er det et 
oppmuntrende ord, eller kommer du med negative indre 
kommentarer. Ville du snakket slik til en god venn?  
Nei, da ville du prøvd å inngi håp og gi styrke. Men 
overfor deg selv kan du frata deg ethvert håp og reduse-
rer mulighetene dine.

Start i dag med å behandle deg selv vennligere. Muntre 
deg selv opp. Det er noe vi må øve på – hver dag. Vår 
hjerne veier cirka 1,3 kg. Den er plastisk-bevegelig. Alt 
vi tenker og gjør setter spor og strukturer. Våre egne 
tanker som vi elter og knar – dag ut og dag inn – utgjør 
hele 40 prosent av hjernens kapasitet! Våre omgivelser 
utgjør kun 10 prosent. Arv og miljø 50 prosent. 

Det viktigste for hjernen vår er at vi skal overleve. Da 
gjelder det å spare på kreftene, lagre sukker og fett, og 
gjøre det som vi allerede kan. I tillegg dras tankene våre 
mot det negative. Den største faren for mennesket er 
vår indre holdning og opplevelse: Pessimisme. Ensom-
het. Fiendtlighet overfor utfordringer og det som er oss 
fremmed.

Sinne kan som regel alltid kobles til redsel. Hva er det 
faktisk som skjer? Føler du deg truet? Hva slags redsel 
bunner sinnet i? Når du vet det, kan du lage en hand-
lingsplan? Sinnet skjuler usikkerheten. En usunn uro 
som kverner rundt; en katastrofe-tenkning som låser 

Grip livet nå! 
Gjennom selvledelse!

tankene dine og gjør 
at du mister all annen 
konsentrasjon. Men 
redsel er ikke farlig 
hvis du bretter den ut 
og ser hva det dreier 
seg om helt saklig. Da 
kan du bli operativ og 
handle konkret.
 
Ordet arbeidsglede 
finnes kun i de skan-
dinaviske landene. 
Arbeidsglede er en 
evne vi alle kan opp-
øve – det er noe man 
kan trene på. Samtid-
ig er det mennesker 
som i stedet velger å klage, ja de går rundt og sutrer på 
jobben. De snakker om alle de tingene som de ikke kan 
gjør noe med. På en arbeidsplass bør det være null-tole-
ranse for dette. Arbeidsmiljøet kan bli forpestet av bare 
én person. Ingen eier retten til å «trekke de andre ned» 
på jobben. Skap klagefrie soner rundt kaffetrakteren og 
andre steder der man møtes.

Det gjelder å finne mening med det man gjør. Livet må  
ha en indre mening. Victor Frankel og senere Aron 
Antonovsky synliggjorde tre faktorer som kalles for 
«Sense of coherence»: 1) Å ha en meningsfylde i livet – 
tankens forbindelse med noe større. 2) Verden er for-
ståelig/gjennomskuelig – jeg forstår det som skjer i 
følelsene mine. 3) Livet er noe som kan håndteres – det 
finnes en jeg-kraft/egenvilje.

Ethvert menneske kan velge å akseptere situasjonen, 
eller det kan føle seg krenket, urettferdig behandlet, bli 
sinte og klage. Og der blir man sittende fast. Men du 
kan ta skjeen i den andre hånden gjennom å trene på 
disse tingene daglig: Ikke legg energien på det negative. 
Gjør minst en generøs sak hver dag. Opprett klage- og 
sutrefrie soner. Lag en komplimentvegg på jobben: 
Hva har vi gjort bra denne uken? Og sist men kanskje 
viktigst, skriv ned tre ting du er takknemlig for hver 
eneste dag.
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Tekst og foto: Dag Blakkisrud/Tøyen Tekstverksted

Et møte med Camphill-entusiast Patricia Murphy og 
hennes gård utenfor Benicarlo i Spania. Kanskje et 
fremtidig sted for nye biodynamiske initiativer og helse-
pedagogisk arbeid?

I februar var det snøfall over Østlandet. Jeg var ute og 
kjørte på glatta da telefonen ringte. Jeg vet at det ikke 
er lov å snakke i mobiltelfonen og kjøre samtidig, så jeg 
lirket meg inn på en parkeringslomme og svarte. Det var 
en eldre herremann. Han fortalte at han har en venninne 
i Spania som gjerne vil selge gården sin til noen yngre 
mennesker: – Hun vil at den skal drives videre på bio-
dynamisk vis. Om jeg kunne hjelpe med det? 
– Ja, jeg vil iallfall forsøke! 

Noen uker og mange telefonsamtaler og eposter senere 
satt jeg på toget fra Paris med kurs for Valencia. Det 
ble årets møte med våren. Lengre og lengre syd, jo mer 
og mer vår. Etter Montpellier så jeg de første glimt av 
Middelhavet. Jeg overnattet i Barcelona og dagen etter 
sto jeg på Benicarlo Stasjon. Et eldre ektepar kom mot 
meg. Det var Patricias hjelper og hans kone som bor på 
gården. 

Mellom hav og fjell
Bilen er noe tilårskommen og vi kjører ganske forsiktig 
over jernbanebroen og deretter under motorveien som 
går gjennom hele Europa fra Hamburg til Gibraltar. 
Fruktbare jorder og åkre på begge sider av veien. Bøn-
der som arbeider. Planter skal i jorda, stein skal ryddes. 
Vanningen har ikke begynt enda, for dette slettelandet er 
omringet av fjell, og for litt siden var fjellene snødekte. 
Nå har aksjeselskapet som bøndene har etablert for å 
sikre vanning om sommeren, samlet smeltevannet i 
dammer og kummer. Somrene kan bli varme og tørre.  

Så svinger vi inn på gården. – Se der, sier sjåføren stolt 
og peker: – Der bor Patricia. Huset er et klassisk spansk 
bygg med en vakker og frodig hage rundt. Huset har 
en oppbygning på den ene siden, og det store rommet i 
andre etasje skal vise seg å ha utsikt mot havet. Baken-

Landet der sitronene blomstrer, 
venter på et initiativ!

for skimtes de store fjellene. Ideell beliggenhet, tenker 
jeg for meg selv.

Ut på tur – aldri sur!
Patricia er en energisk dame. Til tross for at hun har 
vært plaget av sykdom som følge av elektroallergi og 
kanskje en skade fra ungdommen av – går hun rakt og 
målrettet. Noen ganger uten støtte, andre ganger med 
et par skistaver for å være sikker på å ikke snuble. Det 
med skistavene er en viktig del av Patricias livshistorie. 
Hennes mor var leder for det engelske skisportmiljøet, 
og Patricia ble derfor sendt til internatskole i Sveits. 
Der lærte hun mye, sier hun. Men først og fremst å stå 
på ski! Interessen for skisport er også hennes forbind-
else til Norge. På et skisport-arrangement ble hun kjent 
med den norske idrettskvinnen Ingrid Wirgenes, og 
senere også hennes familie. Patricia flyttet til Norge 
på 1960-tallet og bodde der noen år. Både i Oslo og i 
Telemark. Hun gikk masse i Nordmarka og på Hardan-
gervidda.

Andorra
På 1980-tallet flyttet hun til Andorra. Det er et land 
med nærhet til fjell og snø og uten for mange byråkra-
tiske vanskeligheter. I Andorra bygget Patricia et norsk 
Bygland hus!  Lastebilen med trematerialene ankom 
Andorra samme dag som en forferdelig flom som skulle 
vise seg å kreve flere menneskeliv. Patricia greide 
heldigvis å få omdirigert bilen bort fra hovedveien som 
etter hvert raste ut, og sjåførene greide det kunststykke 
å manøvrere lastebilen på små fjellveier ned i Andorra-
dalen. Huset kom uskadd fram! Patricia har sitt kjære 
Bygland hus fremdeles og reiser dit på besøk av og til. 
I Andorra har hun også sin fastlege, så det blir noen 
besøk. Når hun får solgt gården, vil hun flytte tilbake til 
Andorra for godt. Hun har planlagt nøye og en ny tilpas-
set leilighet er under oppussing.

En biodynamisk oase
– Du må se hele eiendommen, sier Patricia energisk. Så 
vi begynner vandringen. Født og oppvokst i England er 
Patricia opptatt av at eiendom er privat, og hun vil ikke 
ha snikskyttere eller fremmede hunder på gården. Der-
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for er det solide gjerder og hekker som både skjermer 
for vind og holder uønskede gjester borte. I tillegg er 
hekkene hjem for fugler og insekter. 
– Det er blomstertid frem til kl 12 i dag, sier Patricia til 
gartneren. – Du må se hva du kan gjøre som passer til 
det. Til meg sier hun: – Såkalenderen har reddet livet 
mitt! Uten den hadde jeg aldri greid alt dette!

Patricias gartner har gått i biodynamisk gartnerlære 
i Tyskland. Han steller trær og blomster, og hjelper 
med grønnsaksenger og potetåker og dyrestell. Og han 
bruker preparater. Patricia viser stolt frem en drivkasse 
med preparatplanter. – En skulle kanskje ikke tro at 
silisiumpreparat er så viktig her som det er så mye lys, 
sier Patricia, men jo. Det er like avgjørende her som 
overalt ellers. Hun sprøyter hele eiendommen med jevne 
mellomrom. 
– Hvordan og hvorfor kom du hit, vil jeg vite. 
– Min venn Ernest er ekspert på geobiologi. Rundt 1990 
var det et kurs her, som vi kom for å delta på. Vi hadde 
med oss telt og noen høner, ha, ha, ha. Da eiendommen 
siden ble til salgs, kjøpte jeg den. Siden har jeg kjøpt 
naboeiendommer slik at gården nå består av syv sær-
skilte matrikulerte tomter. Til sammen ca. 70 mål. Det 
er en stor eiendom på disse traktene, hvor det tas flere 
avlinger i året.

Avansert strømforsyning
Noe annet som er helt spesielt med Patricias gård er 
elektrisitetsforsyningen. På grunn av elektroallergi – og 
litt på grunn av estetikk – er alle strømførende ledninger 
gravd ned i bakken. Det er heller ingen mobilmaster 
eller annen elektroteknologi på gården. Bortsett fra et 
avansert «strømhus» som er spesialbygget med store 
batterier som henter strøm fra solcellepaneler og et lite 
vindkraftverk. Det siste fungerer ikke akkurat nå, men 
kan sikkert settes i orden. I mellomtiden produserer 
solcellene nok strøm til det som trengs til de to hushold-
ningene på gården. 

Appelsiner og sitroner
Eiendommen har mange vakre trær. Hele området min-
ner om en park. Eik og andre løvtrær, valnøtter, appelsin 

og sitrontrær. Jeg må tenke på det gamle tyske diktet 
«kennst du das Land wo die Citronen blühn, im dunklen 

Camphill-entusiast Patricia Murphy, til høyre, sammen 
med sine to hjelpere på gården.
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Laub, die Goldorangen glühn». For tiden er de eneste 
husdyrene en andeflokk. Man kunne sikkert ha sau, kan-
skje kyr eller andre dyr også. Men det krever for mye 
stell nå som de er eldre alle sammen. Komposten legger 
de av blader og kompostmateriale fra hagen. Det blir 
flott kompostjord. Kuhorn-preparat kjøper de gjennom 
Demeterforeningen i Spania. Det produseres ikke så 
mye på gården for tiden, men nok til at en av hjelperne 
av og til kan ta en salgstur til det lokale markedet.

Ser etter nye krefter som kan overta
Patricia vil gjerne at yngre krefter skal overta. Det er 
for stort ansvar å sitte med en slik eiendom når man blir 
eldre og helsen svikter. Hun vil gjerne ha hit noen fra 
Norden. Hun liker tanken på at det kanskje blir en norsk 
familie som slår seg ned på denne spennende flekken av 
spansk jord, sentralt plassert på kysten mellom Valencia 

og Barcelona. Like ved den vak-
re historiske byen Benicarlo.

Støtter Camphill
Patricia støtter Camphill med et 
lite beløp hver måned, og hun 
holder seg oppdatert om det som 
skjer i Camphill i England ved å 
lese bladet som gis ut der. Hun 
er ikke helt sikker på om alt går 
rette veien. Jeg forteller litt om 
Camphill i Norge, at vi har et 
godt forhold til offentlige myn-
digheter og en god dialog med 
samfunnet rundt oss. Jeg forteller 
om Steineruka og at vi forsøker 
å etablere et sterkere samarbeid 
mellom det ulike antroposofiske 
virksomhetene. 

Etter noen timer på Patricias 
gård blir jeg kjørt ned igjen til 
hotellet der jeg skal bo. Full 
av inntrykk setter jeg meg på 
en kafe for å skrive. Det blir 
betraktninger over både det ene 
og det andre, for samtalen med 
Patricia har vært lang og intens. 
Det er ikke så lett å formidle et 
helt liv på noen få timer, men jeg 

har fått litt av hvert å tenke på. Kanskje Patricias gård 
kan bli utgangspunktet for noe helt nytt? Jeg føler at 
dette landskapet lengter etter biodynamisk landbruk, en 
steinerskole og kanskje en Camphill. Beliggenhet, histo-
rie og kommunikasjon ligger til rette. Her kan mye skje! 
Hadde jeg vært ungdom, sier jeg til meg selv, mens jeg 
ser utover Middelhavet, ville jeg kanskje flyttet hit og 
startet noe helt nytt. Men jeg er ikke ungdom lenger 
og skal nok fortsette der jeg er. Så kan jeg bare håpe at 
denne lille teksten når frem til akkurat den som dette 
stedet ønsker seg. Og den som ønsker seg et slikt sted.

Da jeg reiste meg for å gå ut av kafeen og hjem til 
hotellet, hadde været skiftet. Vårregnet fylte luften og 
kjærtegnet palmer og trær – jeg gikk gjennom regnet, 
klissvåt og glad forbi ferjeterminalen der hurtigbåten til 
Mallorca går ut. Kanskje er regn et godt tegn?

Får dette stedet en fremtid som arnested for antroposofisk liv ved 
Middelhavets vestside?
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Tekst: Jackie Riis-Johannessen. Bilder: EVCC

Esk Valley Camphill Community (EVCC) er et felles-
skap på rundt 80 mennesker fra 0 til 80 pluss – noen 
av dem med spesielle behov. De lever sammen, jobber 
sammen, støtter hverandre og vokser sammen. Dette er 
det siste Camphillfellesskapet som er etablert. De som 
er med bor delvis i Botton (15 hus), og delvis et par 
kilometer unna i nabolandsbyene Danby og Glaisdale 
(4 hus). 

Men hvordan kan det ha seg at man måtte etablere et 
nytt samfunn når det allerede fantes – det godt etablerte 
Botton, som var den aller første Camphill-landsbyen i 
verden.

Da CVT (Camphill Village Trust) i Storbritannia i peri-
oden 2011-2014 tok den dramatiske beslutningen om å 
forandre sin støttemodell fra bo- og arbeidsfellesskap til 
omsorgsboliger, var det mange som ble berørt av dette 
og som var imot forandringen. Medarbeidere, voksne 
med særlige behov og familier ønsket å beholde det 
tradisjonelle bo- og arbeidsfellesskapet – en modell som 
har vist seg å være gunstig både for landsbybeboerne og 
i forhold til Steiners antroposofiske ideologi. I tillegg 
var modellen – den såkalte Intentional Community – 
anerkjent av det engelske parlamentet.

Noen av leserne er kanskje kjent med at i 2015 tok 26 
berørte, det vil si fire medarbeidere og flere familier et 
rettslig skritt for å beholde bo- og arbeidsfellesskapet i 
Botton. Mange av våre venner fra Camphill Norge støt-
tet oss i denne vanskelige tiden, noe vi er dypt takknem-
lig for.

Det ble iverksatt en juridisk mekling som varte i to og et 
halvt år. I løpet av den tiden ble Camphill Shared Lives 
Community Ltd (CSL) etablert av 36 medarbeidere fra 
Botton. Forhandlinger pågikk mellom den nye organi-
sasjonen (CSL) og Camphill Village Trust, det lokale 

Hvordan Esk Valley Camphill 
Community i North Yorkshire 
England ble til

sosialkontoret og en lokal organisasjon, Avalon, som 
tilbyr det som i Storbritannia kalles «Shared Lives», 
altså bofellesskap. Avalon sine tjenester i North York-
shire inkluderer også Botton-området. Shared Lives er 
et tilbud hvor opp til tre voksne med særlige behov kan 
bo i et privat familiehjem. En «Shared Lives»-støtte-
person etablerer seg som selvstendig næringsdrivende. 
Tiltaket finansieres av sosialkontoret, og de som bor i 
huset bidrar økonomisk og betaler av egen trygd for sine 
bokostnader. Som en følge av at Camphill Shared Lives 
Community Ltd ikke er registrert som en tilbyder av 
omsorg, var dette det nærmeste man kunne komme for 
å opprettholde et tradisjonelt Camphill bo- og arbeids-
fellesskap.

Danby Health Shop. 
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Den juridiske meklingen ble avsluttet i februar 2018, 
til alles glede, med lanseringen av den nye Esk Vally 
Camphill Community (EVCC). Av de rundt 90 mennes-
ker fra 0 til 80 år, har 38 særskilte behov, 14 er barn- og 
ungdommer, og 28 er godkjente som «Shared Lives»-
støttepersoner for Avalon. I tillegg er 13 godkjent som 
omsorgspersoner, inklusive våre vidunderlige gjeste-
medarbeidere. Dette er et pionerprosjekt, og vi er svært 
takknemlige for at Avalon var villig og modig nok til å 
samarbeide med Esk Vally Camphill Community. Ava-
lon tilbyr forøvrig ikke arbeidsfellesskap eller etablerer 
«Community», det er det EVCC som gjør.

Etter at bofellesskapet kom på plass, arbeider Esk Vally 
Camphill Community nå med å etablere arbeidsfelles-
skap. De har kjøpt Danby Health Shop, i nærheten av 
Botton, som gir inntekt og arbeidsplasser for felles-
skapet. De har også åpnet et mini-bakeri i Whitby, i 
samarbeid med helsebutikken ved siden av. Bakeriet 
“Breaking Bread” baker brød for EVCC, Danby Health 
Shop, The Dispensery og andre, i tillegg til å kunne 
tilby arbeid. EVCC flytter slik delvis ut av Botton.

Den siste anskaffelse er Homefields, et hus i Danby, 
med 6 store soverom og 20 mål landbruksareal. I løpet 
av de første fire ukene etter overtakelsen ble det satt 
poteter, plantet 20 frukttrær og bygget et hønsehus til 80 

høner. Det ble også satt opp 
tunneltelt for årets grønnsak-
er, – biodynamisk dyrket, 
selvfølgelig.

Esk Vally Camphill Com-
munity deltar også i driften 
av det nye Moorland Waldorf 
Initiativ, som innebærer en 
Steinerskole og Flexi-Lear-
ning Centre, siden Botton 
Village Waldorf School ikke 
kunne drives som før.

I England er det vanlig at 
«Shared Lives»-familier eier 
sitt eget hus. I tillegg pleier et 
av familiemedlemmene å ha 
en fast jobb i tillegg til «Sha-
red Lives»-støtten. Det er 
ikke tilfelle i EVCC. Som et 
resultat av meklingen kunne 
de voksne med spesielle be-

hov, med uttak av fire, forbli i sine hus i Botton. EVCC 
leier nå disse fra CVT. Medarbeiderne som ikke fikk lov 
til å bli i Botton, bor nå i leide eller privateide hus nabo-
landsbyene, som for eksempel, Homefields i Danby.

Mange av Esk Vally Camphill Community sine voksne 
beboere arbeider fortsatt ved CVT-verksteder i Botton, 
men dette må etterhvert betales av den enkelte. Det be-
tyr for noen at de ikke lenger vil ha «råd» til å arbeide. 
Det er da ikke lenger snakk om et arbeidsfellesskap, 
men vernede dagaktivitetsplasser med en skiftende stab 
som ofte kommer langveisfra. Vi håper at CVT en dag 
vil la EVCC drive minst et av gårdsbrukene i Botton.

Livet er ikke lenger slik det pleide, og det er ikke 
perfekt, men det nye Camphillsamfunnet har energi 
og et ønske om å vokse. Under de to årene med CVT 
sin såkalte Supported Independent Living, fikk flere av 
de voksne med særskilte behov redusert sin helse og 
velferd. For mange ble arbeidstilbudene redusert til et 
minimum. Men i løpet av det siste året har vi sett hvor 
gunstig Esk Vally Camphill Community har virket inn 
på dem.

Et annet resultat av CVT sine endringer, er det nye 
Camphill Community, The Mount, som ble etablert i 
2017. The Mount tilbyr co-housing for voksne med 

 «Breaking Bread»
– det nye bakeriet.
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EVCC medlemmer med Becky 
fra Avalon i midten. 

og uten spesialbehov. Co-housing, en annen form for 
levefellesskap, er et alternativ som etterhvert har blitt 
innført ved flere andre engelske Camphillsamfunn.

Alliance for Camphill, som ble 
etablert i 2016, har en egen ut-
viklingsgruppe med mål om å 
etablere 1-2 nye Camphillsam-
funn i fremtiden. Både lysten 
og behovet er til stede.

Som foreldre til et Esk Vally 
Camphill Community medlem, 
vil jeg takke alle de dedikerte 
Camphillere som har støttet oss 
og tenkt på oss i den vanske-
lige tiden vi har vært igjen-
nom. Besøk gjerne vår nettside 
(www.eskvalleycamphill.org) 
eller enda bedre, kom og besøk 
oss i Esk Valley. Dere er hjerte-
lig velkommen!

Andre aktuelle nettsider er:
www.avalongroup.org.uk

https://sharedlivesplus.org.uk
www.thedispensary.org.uk/shop/whitby
https://allianceforcamphill.com

En mann kom løpende til den vise Sokrates og sa: 
«Hør, Sokrates, jeg har noe å fortelle deg om en av 
dine venner. 
Han .....». «Vent litt, vent litt», avbrøt Sokrates, «har 
du det du vil fortelle meg silt – er det siktet gjennom 
de tre siktene?»
«De tre siktene?», spurte mannen undrende.
«Ja, kjære venn», svarte Sokrates, «la oss se om det 
du vil fortelle meg går gjennom de tre siktene. Den 
første sikten er sannhetens sikt: er du sikkert på at 
det du vil fortelle meg er sant?»
«Vel, nei», svarte mannen nølende, «jeg hørte det 
fra noen andre og de sa at ....». «Javel, ja», avbrøt 
Sokrates ham, «men du har sikkert brukt den andre 

Sokrates’ tre sikter – for enhver sak

sikten; godhetens sikt. Er det du vil fortelle meg 
godt?» 
«Nei», måtte mannen innrømme, «tvertimot så .....»
«Så, så, så», sa Sokrates, «så la oss i hvert fall bruke 
den tredje sikten; nødvendighetens sikt. Er det du så 
gjerne vil fortelle meg nødvendig?»
«Nja, ikke akkurat nødvendig, nei», måtte mannen 
innrømme.
«Vel», smilte den vise Sokrates, «om det du vil 
fortelle meg verken er sant, godt eller nødvendig, så 
la det ligge og ikke belast verken deg eller meg med 
det!»

Overlevert etter Sokrates
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Tekst og foto: Ulrike Panhorst

The Camphill Movement Group er et internasjonalt 
forum som møtes en gang i året med delegater fra hele 
verden som informere hverandre om hvordan det står 
til på stedene, samt å arbeide med nye ideer, organisa-
sjonsformer og strukturer. Som et organ for Camphill 
internasjonal holder Movement Group også et øye med 
hva som skjer i verden som er relevant for våre felles-
skap. Blant annet har det skjedd drastiske organisasjons-
skifter i England og Irland den siste tiden som utfordrer 
Camphill-verdiene. 

Den åttende region
Inntil nylig fantes det syv regioner innen Camphill inter-
nasjonal: 1) den skotske (1939), 2) den engelske (1949), 
3) den irske (1953), 4) den afrikanske (1957), 5) den 
mellomeuropeiske (1958), 6) nordamerikanske (1959) 
og 7) den nordiske region (1966). 17. mai i år ble det 
opprettet en åttende region 8) Den asiatisk-stillehavs-
regionen. Medlemmer i denne regionen er Friends of 

Movement Group Meeting 
i Vietnam

Camphill, Bangalore India (1999), Sadhana Village som 
ligger 40 km utenfor Mombay i India (1994), Tịnh Trúc 
Gia, Hué, Vietnam (2009), Strong Wings community 
(2015) og kongressbevegelsen i Thailand, samt noen 
initiativer i Taiwan. Med dette kan vi si at Camphill-
duen har foldet ut sine vinger også over fellesskapene 
der langt i øst. 

Det var en stor glede å bli kjent med disse varme, 
engasjerte og interessante menneskene. I løpet av det 
fem dager lange møtet tenkte jeg stadig på denne linjen i 
Rudolf Steiners Grunnstensmeditasjon: 

La oppildne fra Østen 
det som former seg gjennom Vesten 

Tinh Trúc Gia’s Teehouse 
På ettermiddagen mandag 13. mai ble deltagerne til 
Camphill Movement Group kjørt fra hotellet i byens 
sentrum til utkanten av Hué. Her ble vi ønsket velkom
men i Tịnh Trúc Gia´s Teehouse. Samtidig brakte et 
voldsomt utvær løs og himmelens porter åpnet seg for 
lyn, torden og styrtregn. Uværet ble regnet for en god 
start for møtet, ifølge vertskapet, Ha Vinh Tho, hans 
kone Lisi, og medgründerne Mr Pham Van Tu og konen 
hans. 

Vi fikk en kort innføring i Tịnh Trúc Gias tilblivelse i 
1980-årene. Etter mange års erfaring i Camphill Perce
val i Sveits, bestemte Tho og Lisi for å hjelpe men-
nesker med utviklingshemming i Vietnam. Et område 
med stor nød. Mange barn ble født med senskader etter 
krigen, som hadde forgiftet landet – og myndighetene 
klarte ikke å dekke behovet. Tho og Lisi begynte med 
prosjekter på offentlige skoler basert på Gross National 
Happiness (GNH). Happy Schools Prosjektet ble tatt 
imot med åpne armer i Vietnam, og det fikk økonomisk 
støtte fra Eurasia-stiftelsen som ekteparet hadde oppret-
tet i Sveits. 

I 2009 startet de to ekteparene Tịnh Trúc Gia (TTG), et 
bofellesskap med barn og ungdommer, og unge voksne. 
En del av hverdagen benyttes til undervisning, men 
den største delen av læringen skjer i samlivet. ´Det er 
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påkjenninger, både fysiske og psykiske. I beste fall blir 
man sterkere etter påkjenningen. Alle levende vesener 
har en begrenset sårbarhet-styrk-ings-kapasitet. Over-
skrider vi denne grensen, oppstår sykdom. Hvor stor 
er den helende og styrkende kraften i våre fellesskap? 
Hvordan kan vi som omsorgspersoner utvikle oss slik at 
fellesskapene tåler de ulike påkjenningene som skjer, for 
deretter å bli styrket. «Antifragilitet» anser at friksjon 
og utfordringer er en nødvendig forutsetning for vekst 
og styrke. Så hvordan kan vi overføre dette på våre liv i 
fellesskapet Camphill. Hvordan står vi i dialog med de 
enkelte individene i fellesskapene og med nærmiljøet? 

Vi beskjeftiget oss også med forholdet mellom tregre-
ningsideen og verdiene av Gross National Happiness.

Åpen invitasjon
Besøket i Vietnam og til Tịnh Trúc Gia var en sterk og 
hjertevarmende opplevelse som jeg vil takke Vallersund 
Gård og Camphill Norge for at jeg fikk være med på! 
Jeg vil også overbringe en åpen invitasjon fra fellesska-
pene i Asia. De ønsker kontakt med mennesker i andre 
Camphill-regioner. Kan vi finne måter å samarbeide 
og utveksle inspirasjon? Kan vi hjelpe til med å forme 
denne nye regionen med sitt mangfold av språk, religio-
ner og politiske aktualiteter? Kan vi - La oppildne fra 
Østen det som former seg gjennom Vesten?

For spørsmål og bidrag angående Movement Group, ta 
kontakt med: ulrike.panhorst@camphill.no.

verksteder som lager røkelse, syltetøy, og sjampo, samt 
bakeri, tee-house og lakkmaleriverksted. På kjøkkenet 
lages deilig mat fra egen grønnsakshage. I alt bor det ca 
30 mennesker i de vakre og luftige bygningene. Overalt 
er det velstelt. Flere familier bor i nærheten og kommer 
dit daglig. Utdannelsesnivået er høyt, mange har akade-
misk utdanning i psykologi eller pedagogikk. På TTG 
skoleres medarbeiderne i Gross National Happiness’ 
verdier som mindfulness, ikke-voldelig kommunika-
sjon og sosial- og emosjonell trening. Torsdagene er viet 
mindfulness med øvelser som mindful walking, mindful 
sitting og med et etterfølgende stille måltid og «åpne 
hjerte»-samtale, som har mange likheter med bibelaften 
i Camphill. Siden 2015 er TTG offisielt et Camphillsted, 
og det var inntil 2019 en del av den mellomeuropeiske 
regionen.

 «Antifragile» 
Under møtet holdt Jan Goeschel, fra Beaver Run i USA, 
et innlegg om å være «antifragile» (sårbar-styrkende), 
med henvisning til Nassim Talebs begrep og hans bok 
Things That Gain From Disorder. Dette var en videre-
føring av fjorårets tema som handlet om å være mot-
standsdyktig. Konseptet sårbar-styrkende (antifragile) 
finnes ikke i den mekaniske verden. Det eksiterer kun i 
levende organismer, og innebærer en indre helbredende 
kraft som bygger opp igjen organismen etter ulike 
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Tekst: Ellen Graff Jenssen

Det var stupmørkt den kvelden bilene med flyttelass, 
elever, foreldre og medarbeidere ankom det nye Gabri-
ellasenteret i september 2018. Ingen elektrisitet var til 
hjelp, ingen senger var montert. Alle la seg til å sove i 
klasserommene etter en lang dags innsats. Da dagslyset 
strømmet inn gjennom vinduene og de fikk se det nye 
Gabriellasenteret, kom tårene. «Har dere bygget dette 
flotte senteret til våre barn? Er det virkelig noen som 
mener de fortjener det?» Glede og tårer dagen lang. 
Senger ble montert, stoler og bord ble tatt ned fra laste-
bilene og inn i klasserommene. Da kvelden kom ringte 
de Norge og daglig leder for YES Kilimanjaro. Glade 
stemmer fortalte at nå hadde de flyttet til det nybygde 
Gabriellasenteret. 

I LandsByLiv nr 30 i 2012 fortelles historien om 
hvordan dette samarbeidet kom i gang etter et sterkt 
møte med to små og utviklingshemmede tvillinger i 
Kilimanjaro-regionen, Tanzania. I dag lever de to gut-
tene verdige liv og får opplæring på Gabriellasenteret. 
De har utviklet et godt språk, samhandler uten vanske-

Gabriellasenteret og YES Kilimanjaro

Pionerfasen er tilbakelagt 
– vi fortsetter mot nye mål

ligheter og ikke minst – slektningene deres er blitt stolte 
av guttene sine. 

Det nye Gabriellasenteret tar form
Skjebnen ville det slik at da representanter fra YES 
Kilimanjaro var på prosjektbesøk i 2015 var lederen for 
Stiftelsen GO Campaign i USA der samtidig. Vi gjorde 
avtale om at vi sammen skulle støtte byggingen av et 
nytt Gabriellasenter. Allerede høsten 2015 kunne YES 
Kilimanjaro ta det første skrittet i dette samarbeidet. Vi 
støttet kjøp av 60 mål sletteland. Tomten ble registrert i 
Gabriellasenterets navn og planleggingen tok til. 

Området består av to jordstykker på henholdsvis 20 og 
40 mål. Begge eiendommene er inngjerdet og det minste 
rommer det nye Gabriellasenteret. Tre store bygg er tatt 
i bruk, til sammen 1.300 m². Det er et skole- og admi-
nistrasjonsbygg, kjøkken og matsal, samt internat for de 
som bor for langt unna; eller rett og slett ikke har gode 
omsorgspersoner. Det er boret etter vann, og det tørre 
slettelandet er blitt til en grønn oase der matauk både er 
en viktig del av opplæringen og gir vesentlig avlastning 
for driftsutgiftene. I Tanzania er det ikke lønningene 
som er den tyngste byrden. Det er matutgiftene.

I tillegg er en vokterbolig bygget. I disse dager fullføres 
det nye bakeriet på Gabriellasenteret. Der skal ungdom-
mene gå i lære, få kunnskaper om ernæring og med 
tiden skal produksjonen komme i salg, da vil bærekraft 
for Gabriellasenteret iverksettes.

Status akkurat nå
Daglig er det 80 barn og unge på Gabriellasenteret fra 
Tanzanias mange regioner. Den registrerte ventelisten 
over familier som ønsker hjelp til sine barn har passert 
500. Gabriellasenterets ambulerende team har nådd mer 
enn 2.500 barn rundt i distriktene.

Likevel er det mye som gjenstår innen senterets hverdag 
fungerer optimalt. De trenger flere medarbeidere, mer 
inventar, undervisningsmateriell og ulike verksteder for 

Det nye Gabriellasenteret ligger vakkert til ved foten 
av Kilimanjaro som sees i bakgrunnen.
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at deres omfattende en-
treprenørskapsprogram 
skal utvikles. Program-
met skal gi de unge 
kunnskap om et hånd-
verk på veien til verdige 
liv og gi Gabriellasente-
ret inntekter ved salg av 
produkter. Det gis ingen 
støtte fra det offentlige 
verken til bygg eller til 
drift, derfor er arbeidet 
med å gjøre Gabriel-
lasenteret selvbærende 
helt avgjørende. 

Framtidige muligheter 
Dreamland kaller vi den 40 mål store tomten. Den er 
gjerdet inn, men ikke bebygget. En arealutnyttelse er 
drøftet med en arkitekt som har levert tegninger av de 
drømmene vi har sammen med Gabriellasenteret: En 
butikk der de kan selge sine produkter, en hjelpemid-
delsentral med vernede arbeidsplasser og stier der 
rullestoler kan prøves ut, en vernet virksomhet for 
gjenvinning av plastsøppel og hus for frivillige som 
kommet til Gabriellasenteret. I tillegg planlegges en 
stor og mangfoldig lekeplass der familier med barn 
skal kunne tilbringe tid i et grønt miljø mot inngangs-
penger til drift av Gabriellasenteret. Et håp er at vi med 
tiden skal kunne etablere et rettighetshus der lærere og 
myndighetspersoner kan komme på kurs med et lite 
fagbibliotek, spisested med gjesterom der elevene kan 
få praksis. Håpet er at safari- og fjellturister kan komme 
til overnatting i dødperioder og legge igjen midler når 
huset ikke er i bruk til kurs. 

YES Kilimanjaro takker
Takk til alle dere som har bidratt med faste månedlige 
beløp, med årlig støtte og med engangsstøtte av ulike 
slag. Selv små månedlige beløp gjør en stor forskjell og 
åpner for dype strukturelle endringer i dette området der 
verdige liv nå leves av flere og flere. Ta gjerne kontakt 
om du som leser dette skulle ønske å bidra på en eller 
annen måte. Vi holder administrasjonsutgiftene på et 
absolutt minimum og sørger for at gavene som blir gitt 
kommer Gabriellasenteret til gode. Tusen takk med en 
varm hilsen fra de mange knyttet til Gabriellasenteret.

Stiftelsen YES Kilimanjaro (org nr: 997 147 170). 
Daglig leder: Ellen Graff Jenssen, tlf 416 58 911, 
post@yeskilimanjaro.no, www.yeskilimanjaro.no. 
Bankkonto: 1503 34 57054. VIPPS: 50005. 
Godkjent av: Innsamlingskontrollen. 

Gutta i snekkerlære 
via entreprenørskaps-
programmet på Gabriel-
lasenteret har tatt på 
seg oppgaven med å 
snekre gåstoler. Gabriel-
lasenteret har utviklet 
sin egen modell.

Leken er i gang på 
Gabriellasenteret.

Frodig og grønt har 
det blitt. Her fra 
entreprenørskaps-
programmets opplæring 
i hagebruk.
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En omtale av Jakob Kvalvaags 
oversettelse av Wolframs Parzifal

nes med Tryllefløyten av Mozart for å nevne et annet 
genialt verk. Gralshistorien kan også gi noe til alle aldre. 
Barn og unge finner fantastisk spenning i kamper og 
ytre eventyrlige handlinger. De litt eldre unge - de finns 
i alle aldre - varmes av edle kjærlighetshistorier. Visdom 
og religiøs undring for den modnere alder ligger nær-
mest i uutgrunnelige sjikt. Man lærer å strekke seg etter 
det vakre, det skjønne og de sanne idealer, det «sann- 
fagert gode» for å sitere Aukrust. Bilder og imagina-
sjoner blir visdomsgåter.
 
Middelalderens ridderliv og æreskodeks er fremmed, ja, 
til tider virker det naivt latterlig i vår tid: Man stiller opp 
to hærer til kamp. Så avgjøres det hele ved avtalt duell 
mellom to. Eller en ridder møter en annen ridder til hest 
i rustning. Uten at de vet hvem den andre er, prøver de å 
renne hverandre av hesten med lanser.
 
Kjønnsbalansen har blitt noe bedre i vår tid. Mens 
ridderne slåss, får kvinnene stå i borgvinduet og følge 
med om helten deres er god nok. Mens mennene søker 
eventyret, får kvinnene stelle hjemme – inne! De utførte 
nok håndens og åndens viktige arbeide. 
 
Det kan likevel tale til enhver kvinne eller mann å følge 
denne enfoldige yngling som 17-, 18-åring vandrer ut 
i livet totalt forutsetningsløs. Han vet ingenting om 
verden uten det som mor og natur har lært ham gjennom 
en totalt kvinnelig beskyttende oppvekst.
 
Fra å være en «ren dåre» som pådrar seg skyld ved sine 
naive handlinger og mangel på uttalt empati, så utvikles 
han gjennom smerte, lidelse og tvil. Han har intet spørs-
mål når han opplever Amfortas lidelse ved første besøk i 
Gralsborgen. Han forbannes og kastes ut. Med ubrytelig 
vilje går han gjennom indre og ytre kamper. Han opp-
lever det totale nullpunkt hvor verken Gud - som han 
ikke lenger tror på - eller mennesker kan hjelpe. 
 
Ved siden av et kjempearbeide med oversettelse av ver-

Magne Skrede

Det finnes mange storverk 
i verdenslitteraturen, Edda, 
Homers Odyssevs og Illia-
den, Dantes Divina Com-
media, Shakespears verker, 
Goethes Faust, og vi kan 
nevne Ibsens skuespill, særlig 
Peer Gynt. Mange av disse 
blir Steinerskolens elever 
fortrolige med på forskjel-
lige alderstrinn, men ingen 
av dem kan sidestilles med 
perioden i 2. videregående 
som omhandler Parzifal. I de 
forskjelligste deler av verden 
hvor det finnes steinerskoler 
beliver man gjerne undervis-
ningsstoffet med lokale even-
tyr, myter og fortellerstoff, 
men Parzifal er ubyttelig. 
Dette stoffet kan mer enn noe 
annet gi livsniste til 17-åring- 
er som skal finne nøkkelen til 
livets «forseglede ordre».
 
Jakob Kvalvaag har som 
lærer i Bergen levet med 
Parzifal og levendegjort  
Parzifalperioden for et utall 
av ungdommer i over 30 år. 
Og mange har bevitnet at 

dette stoffet lever videre i sjelens undergrunn. 
 
For Jakob Kvalvaag har livet med Parzifal blitt en livs-
oppgave som nå har resultert i en prosaoversettelse av 
Wolframs middelalderverk. Boken blir båret av vakkert, 
godt språk og flyter lett selv om trubadurstilen kommer 
tydelig gjennom. «Eventyret» kan kanskje sammenlig-
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ket, har Jakob Kvalvaag skrevet en «følgebok». Her de-
ler han sin erfaring fra praktisk formidling og forskning 
fra nær sagt alle tilgjengelige kilder. Denne boken leses 
helst parallelt med oversettelsen og åpner vinduer inn 
til dypere forståelse. Her belyses motiver, her kommer 
tolkninger, her kommer innsikter i trubadur og riddertid. 
Her følges hvert kapittel i oversettelsen med forskning 
som viser veier til verdifull innsikt uten tørrlagt filologi. 
Det pekes på de store gåter. Et eksempel fra følgeboken:
Borgen beskrives som ekstraordinær: 
«Den sto der så ren foran ham, som skulle den vært 
dreiet og polert. Det måtte være at noen fløy ham eller at 
vinden pustet ham dit inn, for på jordens overflate kunne 
man ikke storme den.» 

Her kan kanskje språkbruken bidra til forståelse, for 
ordene «fly», «vind» og «pust» henviser til luftelement, 
og der finner vi i mange språk en dobbelt betydning. 
I gresk betyr pneuma både luft og ånd …. Tør vi da 
tolke det dithen at det Parzifal ser som en borg, er et 
fenomen av overnaturlig eller åndelig karakter?

Selv om Parzifal som ridder blir behørig beundret som 
den vakreste og sterkeste, så opplever han at han har 
sviktet og lever ensom i svart intethet. Etter mer enn 
fire år med søken og lidelse finner han igjen frem til 
gralsborgen og kan bli innviet som gralsborgens konge. 
Han blir gjenforent med sin dronning Kondwiramur og 
får for første gang se sin lille sønn Lohengrin. Jeg tror 
det kan være en velsignelse og kanskje hjelp mot av-
makt i livet for ethvert menneske som lever seg inn i en 
slik livsvei. Jeg tror ethvert menneske i sjelens dyp har 
en inngitt lengsel etter å søke sin egen gralsborg. 
Bare les!

Kjøp bøkene direkte fra forfatter. Parzival: 400 kr. 
Kommentarboken: 350 kr. Tilbud for begge bøkene: 
700 kr inkl fri porto. Bestill på post@celana.no eller 
sms til 94856655. Henvis til LandsByLiv 47.
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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 steder, landsbyer og helsepedagogiske skoler 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

Fo
to

: 
Lj

ab
ru

sk
ol

en

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 20 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, og vevstove, 
pluss fire familiehus gjev arbeid til alle. Det bur om lag 
30 menneske i Hogganvik Landsby, 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: 

Arkitekt Ebbells Vei 11, 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 Trøndelag. Vi er 
et bo- og arbeidsfellesskap med gårdsdrift, gartneri, 
urteverksted, veveri, bokverksted, vedgruppe og et 
kulturhus. Det bor 45 mennesker på stedet. I tillegg 
kommer 10-12 personer på dagtid som deltar i arbeid. 
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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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