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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
Kjære leser. 2020 har vært et underlig år. Da Norge steng-
te ned i mars, var Ung-voksen-seminaret på Grobunn 
akkurat gjennomført. Men fagdagene i april måtte flyttes 
til oktober. I bladet reflekterer Sven Åke Lorentsson over 
koronasituasjonen og viser til Ita Wegmans ord: «Naturen 
blir til et speil for den menneskelige kaotiske oppførsel-
en.» Elevene på helsepedagogisk på Steinerskolen på 
Hedemarken laget «Koronaposten», og malerne på  
Ammerud hadde friluftskoronautstilling.                                         

Tema for denne utgaven er «identitet, verdier, led-
else». Under fagdagene på Sundvolden fortalte Geir  
Legreid fra tre samtaler på Helgeseter; med en mor, en 
elev og en praktikant. Alle viste de til kvaliteter som de 
opplever på stedet, – det som utspiller seg mellom men-
neskene. Henriette Collett takket for den sosiale skulptu-
ren – fellesskapet – som sønnen hennes har fått være en 
del av; på Ljabruskolen og nå på Vallersund.                                                                      

Høstens utgave viser bilder fra fjorårets lanternefest 
på Ljabruskole, før vi ble rammet av sosiale begrensning-
er. Allikevel har det pågått en rekke aktiviteter i sommer 
og i høst. På Vidaråsen har de prøvd ut et venneprosjekt, 
og Inga Neimanis fikk vist sin masterforestilling: «Vil du 
ditt liv?» Grobunn har bygget gapahuk og aktivitetspark, 
og på Vallersund reises «hvitbrygga». Vi får også bli med 
Markus i bakeriet på Vidaråsen, og besøker Den Gode 
Baker i Stokke, og vi ratulerer Granly med Matomsorgs-
prisen! Eric Brinhof forteller fra sitt liv som biodynami-
ker, og Judith og Tomer om preparatkurset. Til slutt peker 
Trude Søilen på hvor viktig den handlingsbårne kunnska-
pen er, den som ligger i hendene og må oppøves. 

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en fredelig adventstid.
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Innhold

Den sosiale grunnlov

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

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

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

Rudolf Steiner
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Ennå snører
Mørket seg
Rundt våre føtter
 
Vi vasser med
Tyngre skritt
Mot morgenlyset
som lar vente på 
seg
 
Vi drar ut 
I mørke
Vi drar hjem
I mørke
 

Vi hever sverdet
Hugger biter
Av mørket
 
En sti
På vei mot
Et tent lys
Et sted
Der fremme

Novembermørket

Kjell Helge Johansen
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Tekst: Per Engebretsen. Foto: Pål Wangen.

Igjen har tiden kommet for den årlige lanternefesten. 
Den 11. november er dagen til minne om den hellige 
Martin. I gammel katolsk tid ble dagen feiret som 
Mortensmess her i Norge. 

Denne tradisjonen markerer på en fin måte overgangen 
fra høst til vinter. Når vi tenner våre lys i mørket, når 
vi gleder andre med våre fine lanterner, når vi lyser på 
veien for andre, når vi gjør verden til et lysere sted, 
da minnes vi St. Martin, han som delte med dem som 
hadde mindre, han som hjalp de som trengte hjelp.

I tiden før 11. november har elevene på Ljabruskolen 
vært ivrige med å lage lanterner og øve lanternesanger. 

Lanternefesten Ljabru: 
Lys i mørket!

På selve dagen får elevene servert varm suppe og rund-
stykker, før alle går ut i skumringen med sine lysende 
lanterner.

I flokk og følge begynner vandringen bak skolen og 
inn i skogen langs en sti. Opplyst av fakler ender van-
dringen på en slette nedenfor skolen hvor et bål brenner 
lystig. Med svingende lykter danner vi en stor lysende 
ring rundt bålet, mens vi synger St. Martin sangen,  
spilles historien som et tablå:

Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin red i snø og vind, 
Og kulden bet ham i hans kinn.
Sankt Martin red med mot i barm, 
Hans kappe, den var god og varm.
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I kulden, i kulden, i kulden 
satt en fattig mann, 
og bare filler hadde han.
‘Å, hjelp meg, Herre, i min nød,
– det ellers bli min visse død!’

Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin steg av hesten ned, 
Til tiggeren han bøyde seg, 
og med sitt sverd han delte så 
sin varme kappe midt i to!

Sin kappe, sin kappe, 
sin kappe halv, den svøpte han 

UNG-VOKSEN-seminaret 
på Grobunn

om den forfrosne, stakkars mann. 
Og tiggeren vil takke fort,
men på sin hest red Martin bort.

Langt borte og ut av mørket skimter vi et lys som kom-
mer stadig nærmere. Det er lyktemannen som kommer 
vandrende med en kurv full av sol-, måne- og stjerne-
kaker. Denne lysmannen kan ses som en budbringer, en 
som hvert år minner oss om historien om St. Martin, og 
at når høsten kommer med storm, kulde og mørket – og 
sola blir borte så lenge – da må vi ikke la oss overvelde. 

Det gjelder å ta med seg noe av sommerens lys inn i 
mørketiden.

Tekst: Lene Hagen. Foto: Lene Hagen, Jørn Ende.

Det har nesten blitt en tradisjon å ha UNG-VOKSEN-
seminaret på Grobunn, og i år var intet unntak. 
9.-12. mars 2020 var vi hele 60 personer samlet i fire 
dager for å hygge oss med temaet: VÅRT KLIMA.
 
Temaet ble kreativt formidlet og behandlet fra for- 
skjellige sider og på ulike måter. Vi lagde blant annet 
biehotell, malte og vevde bilder av søppel, og arbeidet 
i små arbeidsgrupper. På ettermiddagene var det ulike 
uteaktiviteter, og høydepunktet var kanskje under- 
holdningen på kveldene. For å si det sånn; ingen har så 
kul og intensiv disco som oss! Med popcorn og blink-
ende lys fyltes salen med de festligste dansemoves og 
latteren satt løst. De rytmiske bevegelsene som musik-
ken sørget for, ga utrolig glede og førte oss sammen på 
en naturlig og god måte. 
 
For mange er ung-voksen seminaret en stor begivenhet. 
Her møtes gamle kjente og nye bekjentskaper gjøres. 
Det er nå så mange som vil delta, at det er satt et maksi-
mumstall på 60 inklusive støttepersoner.

Å gjennomføre et vellykket seminar betyr også at veldig 
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mye må planlegges og organiseres. Det er program fra 
morgen til kveld, og hele 11 måltider som skal tilbere-
des og serveres. På forhånd hadde vi bakt flere hundre 
rundstykker, og de flotte kokkene våre lagde deilig chili 
sin carne, linsesuppe m/u lammekjøtt og velkrydret pas-
tinakksuppe. Måltidene er alltid veldig hyggelige møte-
punkter, og på imponerende vis går alt rolig og stille for 
seg. Siste dag er det alltid litt ekstra. I år hadde vi bestilt 
en kjempesvær marsipankake fra Kringla på Hamar, en 
arbeidsplass for de som trenger tilrettelagt arbeid. 

På flere måter ble siste dagen av seminaret spesiell. 
Vi kan døpe det for kontrastens dag! Det var den dagen 
«Norge stengte ned» og «lukket» på grunn av Covid-19. 
Vi er utrolig takknemlig for at vi fikk gjennomført arran-
gementet innen det skjedde, og at vi fikk være sammen 
og møte hverandre på en naturlig måte – før verden ble 
totalt annerledes. 

Vi her på Grobunn setter umåtelig pris på alle de gode 
opplevelsene vi fikk dele disse fire dagene. Det gjelder å 
samle på de gyldne øyeblikk!

Like før Norge stengte ned inviterte FRAMskolen, 
Vidaråsen, Solborg og Grobunn til UNG-VOKSEN-seminar 
på Grobunn for hele det helsepedagogiske og sosial-
terapeutiske miljøet i Norge.

– Vi hadde det kjempehyggelig og møtte mange gamle 
og nye venner. 

Programmet bestod av: Morgensang. Mindre 
arbeidsgrupper. Quiz. Kveldsaktivitet med 
underholdning og disko. Og som avslutning: 
Framvisning av gruppenes arbeid.
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Tekst: Nils Erik Bondeson. Foto: Aase Kari Sandbu.

Det var et vakkert sommerspill som ga oss med psykisk 
handikapp og funksjonshemming en rik mulighet til 
å utfolde oss. Hvert hus var inndelt i grupper med 
forskjellige replikker. Vi fra Moe Hus klarte oss bra med 
vår rolle.

Sankthans-spillet på Solborg

Vi som bor på Solborg er en gjeng som er flink med spill.

Dette spillet handler om fire erkeengler og Sankt 
Johannes. Spillet inneholder mange sanger og tekst. 
Spillet gir en fin stemning for deltagere og publikum.

Det var mye sang, et bra spill.
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Tekst og foto: 
Lene Hagen  

Grobunn søkte 
Sparebank-
stiftelsen om 
å få bygge en 
hinderløype i tre 
bestående av 13 
ulike elementer, 
inkludert en 
gapahuk og en 
hønsegård. Dette 
var vi så heldige å 
få innvilget og fikk 
firehundretusen 
kroner som 
fullfinansiert 
prosjektet!    

Gapahuken og 
aktivitetsparken ble 
støttet fordi det vil 
glede mange både 
på det kulturelle 
og det fysiske 
planet, og vi ønsker 
å gjøre Grobunn 
mer synlig og 
attraktivt også for 
andre. Det nye 
aktivitetstilbudet er åpent og tilgjengelig for alle i 
lokalmiljøet.     

Selve gapahuken er oppført i villmarkspanel, og det 
er plass til cirka 35 personer. Vi har bygget den selv, 
og ungdommene har vært delaktige i hele prosessen. 
Den har allerede vært flittig i bruk. Vi har blant annet 
hatt en konsert der, som var en stor suksess! Vi får 
henvendelser fra artister som ønsker å komme og spille 
for oss. Dette er stas! Det kan også holdes foredrag 

Ny gapahuk og aktivitetspark 
på Grobunn

eller fortellerstund i gapahuken, som da elever ved 
dramalinja på Stange videregående skole kom på besøk. 
Aktivitetsparken er også fin å benytte til grilling, og vi 
kan sitte under tak når det er dårlig vær – for eksempel 
når vi spiser lunsj ute. 
 
Vi hadde store planer om en offisiell åpning av parken 
nå i september, men koronapandemien gjorde dette 
vanskelig, så vi håper å kunne markere åpningen av 
aktivitetsparken til våren. 
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Tekst: Ivana Michelle Langholm
Foto: Runa Evensen Gafni

Jeg vil gjerne fortelle om Mikkelsmess-spillet på 
Vidaråsen.

Mikkelsmess-spillet på Vidaråsen

Det er morsomt å være med. Jeg spiller klokker sammen 
med andre. Det er gøy å spille. Det er første gang for 
meg å spille klokker, men det går veldig bra. Vi spiller 
forskjellige klokker til forskjellige sanger. Cornelius har 
skrevet musikken som vi øver på å spille. Han er også 
dirigent. Jeg liker musikken.

Det er også et kor som øver, og flere som spiller på 
instrumenter. Sonja spiller harpe, Valentin piano, to som 
spiller på cello, Malena og Saskia. Eli spiller gong, og 
Sunniva spiller fele. 

Vi øver to ganger i uken, tirdag og torsdag. Det 
er koret som øver først og etterpå klokkene. På 
mikkelsmessdagen øvde vi alle sammen. Det var 
morsomt, og det gikk bra. 

Lørdag 7. november blir det forestilling for 
representantskapsmøtet. Det blir bra! 
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Mikaelstid betyr kamp og seier

Tekst: Nina Maria Brun
Foto: Jørn Ende

Hver høst feirer vi Sankte 
Mikael og hans kamp og seier 
over dragen. I disse koronatider 
kommer så dette markant frem. 
Koronapandemien understreker 
så mektig og dramatisk denne 
kampen. Det skildrer blant 
annet vår egen kamp mot indre 
naturkatastrofer, angst, vrede, 
begjær, misunnelse og egoisme. 
Dette som skal overvinnes og 
forvandles. 

Forvandles til solidaritet, kjær-
lighet, empati, forsøstring og 
seier! 

Også Pasjonstiden i vår ble 
forsterket og understreket av 
pandemien. Angst og frykt 
blandet med empati, berging av 
liv, forening, også her på Solborg, 
som over hele verden! Tapre 
sykepleiere, helter, dette var også 
langt på vei et Mikaelsmot frem 
mot Påskehøytiden og Kristi 
oppstandelse! 

Nå er det Sankte Mikael vi feirer: 
Han er Kristi budskap, Kristi 
ansikt. Sankte Mikael er ikke 
bare høstens høytid alene, han er 
også vår tidsånd! 

Kampen mot materialisme og pandemier! 

En kamp med oss selv. Vårt indre mørke, som skal 
forvandles til lys. En tidsoppstandelse. En seier over 
dragen, som koronapandemien er et dramatisk bilde på! 
Slik den under våren var et dramatisk bilde på Kristi 
lidelsesvei, pasjon og seier over døden. Som Mikael 
er vår tidsånd, således er Kristus karmas herre; Han 
som vet og alt forstår! 

Så la oss leve gjennom vinterens tider og seire med 

Sankte Mikael! Mot dragen, mot pandemier, med 
Mikael som tidsånd hvor forvandling og seier skal råde 
og regjere! Både inni hver enkelt av oss, og over hele 
verden! Og i kosmos! 

La oss kjempe! La oss seire! La Mikael være på vår side 
og vi på hans! 

Har forresten koronapandemien gjort oss til bedre men-
nesker? Og hva har koronapandemien gjort med oss i 
dette koronaår? 
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15. oktober ble Matomsorgsprisen 2020 delt ut for 15. 
gang. – Årets vinner skaper sunne måltider og matglede 
til en gruppe mennesker, voksne utviklingshemmede, sa 
Ivar Villa på vegne av juryen ved overrekkelsen, skriver 
stiftelsensor.no. På Granly er beboerne selv delaktige 
i matlagingen. I 2019 fikk de Debios sølvmerke som 
viser at de har 50-89 prosent økologiske og bærekraftige 
råvarer i serveringen sin. 

I juryens begrunnelse heter det: «På Granly handler 
matomsorg om både næring, læring – og en stor porsjon 
matglede.» Bak prisen står Kost- og ernæringsforbundet 
og fagbladet Horeca. Juryen prøver å fange opp aktører, 
det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør 
en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller 
kantiner. Hensikten med Matomsorgsprisen er å støtte 

Kjøkkenet på Granly fikk 
Matomsorgsprisen 

og motivere fagpersoner til nyskapning og kvalitets-
heving innen matomsorg.

Granly er en ideell stiftelse fra 1938 som baserer seg 
på antroposofisk sosialterapi, noe som blir forklart slik: 
«Det er en helhetstenkning basert på at hvert menneske 
har en unik kjerne – et jeg, som er frisk hos alle. Våre 
verdier er hjertevarme, respekt, ansvarlighet og respekt 
for alle». Granly Stiftelse ligger midt i matfatet på 
Toten, idyllisk lokalisert på Kapp med utsikt til Mjøsa. 
Her både bor og jobber voksne utviklingshemmede. 
Per i dag har stedet 19 beboere i alderen 26 til 76 år. 

Der Toten møter Italia
På Granly er det store uteområder med drivhus og egen 
urtehage. Her dyrkes også frukt, bær og grønnsaker. 

Fra venstre juryleder Ivar Villa, jurymedlem Arnt Steffensen, kokk Lars Magnus Jenssen, kokk Toini O. Bratli og  
daglig leder ved Granly, Kristin Lindberget. Foto: Morten Holt.
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Det vimser frittgående høner på tunet som gir kjøkkenet 
lett tilgang på egg. Markens grøde brukes etter tilgang 
og sesong. Alt av melk og egg er økologisk, samt all 
brødmat. 

Kokkene er opptatt av å servere tradisjonell norsk mat, 
men gjerne med en tvist. De strekker seg gjerne langt ut 
i verden for å finne inspirasjon og begge har en forkjær-
lighet for Italia. Men om det er lasagne eller indisk gryte 
med hjemmelaget nanbrød på menyen, skal råvarene 
helst være fra egen hage og aller helst økologiske.

For to år siden foretok Granly et radikalt grep som fikk 
stor betydning for hele stiftelsen. De gjenåpnet kjøk-
kenet og ansatte to faglærte kokker: Toini O. Bratli og 
Lars Magnus Jenssen. Kjøkkenet produserer middagen, 
som så fraktes ut i boligene på området. De andre mål-
tidene står boligene for selv. Å ha kompetente fagper-
soner på kjøkkenet gir ekstra trygghet for at maten og 
matproduksjonen holder nødvendig standard. Samtidig 
skaper felles kjøkkendrift bedre kontroll på råvarer og 
matsvinn.

Viser bredden i ernæringskokkfaget
Denne omleggingen har også fått en givende bieffekt. 
Beboerne har fått arbeidsoppgaver knyttet til kjøkken-
driften, fordelt etter den enkeltes funksjonsnivå. De er 
med i hele prosessen, helt fra frø blir sådd i drivhuset 
til middagen står på bordet. Åtte beboere har arbeids-
plassen sin på kjøkkenet, fem andre beboere er aktivi-
sert med oppgaver knyttet til varelevering og -pakking. 
På den måten har kjøkkenet blitt stedets naturlige sam-
lingspunkt.

– Kjøkkendriften på Granly viser bredden i ernærings-
kokkfaget. Her er det snakk om en arbeidshverdag for 
kokkene som består like mye av miljøarbeid og tilret-
telegging av arbeidsoppgaver for beboerne som rent 
matfaglige gjøremål, heter det i begrunnelsen.

Eget utsalg
Innbyggere i bygda Kapp kan få glede av å kjøpe 
produkter som beboerne lager. Gjennom et eget utsalg 
selges håndstøpte lys, syltetøy, saft og håndarbeid. Nytt 
er salg av granola og knekkebrød, noe kokkene mener 
er nytt og innovativt. Produktene er også perfekt for 
miljøarbeid da arbeidsoppgavene består av både veiing, 
måling, røring og tillaging.

Sunt kosthold, sunn omsorg
At Granly Stiftelse er opptatt av matglede, økologi 
og «stuttreiste grønnsaker» henger godt sammen med 
ideologien stedet er tuftet på. Det er også en innarbeidet 
tradisjon for at et sunt og godt kosthold er viktig, også 
for utviklingshemmede. Overvekt og fedme er et økende 
folkehelseproblem. Det anslås at rundt 20 prosent av 
den voksne befolkningen har fedme. Blant mennesker 
med utviklingshemming er risikoen for overvekt og 
inaktivitet mye høyere, både på grunn av sykdomsbildet 
og mye usunt kosthold, viser forskning. Mange bor i 
egen bolig eller bofellesskap, og står for innkjøp av mat-
varer på egenhånd, eller i samarbeid med pleiepersonell.

Det er lite fokus på sunne valg og pårørende og pleie-
personell kvier seg for å ta tak i dette. Professor i ernær-
ingsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Svein Olav 
Kolset, kaller det «synes-synd-på-syndromet». Dette er 
misforstått omsorg, som på sikt kan føre til ulike livs-
stilssykdommer. 

– Med kompetente fagpersoner på kjøkkenet er bebo-
erne på Granly sikret både et variert og sunt kosthold i 

Toini og Lars Magnus intervjues av Mediegruppa fra 
Hamar Arbeid og Aktivitet. Kanskje kommer dette på 
TV BRA. Foto: Kristin Lindberget.
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et inkluderende miljø som skaper hygge og sprer mål- 
tidsglede, sa juryleder Ivar Villa i forbindelse med 
pris-overrekkelsen. På grunn av koronarestriksjonene 
skjedde dette utendørs rundt en bålpanne på Granly.

Juryen har i år bestått av juryleder Ivar Villa, daglig le-
der i Rest AS, Morten Holt, redaktør Horeca, leder Arnt 
Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet, Hege Lile 
Stavnås, kjøkkensjef i Nittedal kommune og Anette Roll 
Mosland, kundeutvikler Tine Partner Servering. Prisen 
er et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av 
Horeca, samt en gavepremie på 30 000 kroner sponset 
av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA.

Teksten er hentet fra en pressemelding om Omsorgs-
prisen sendt ut av Kost- og ernæringsforbundet og 
fagbladet Horeca, på https://stiftelsensor.no/nyheter/
item/matomsorgsprisen-2020-til-granly.

Etter prisseremonien serverte kokkene Toini O. Bratli og 
Lars Magnus Jenssen potetsuppe laget av lokale og egne 
råvarer. Foto: Morten Holt.

Vi oppfordrer 
alle til å bidra til 
Blagoe Delos ak-
sjon for å utvide 
sitt kultur- og 
utdanningssenter. 
Hjelp til med å 
dele aksjonen via 
sosiale medier 
og hjemmesider, 
og støtt aksjonen 

med store eller små beløp. 
Aksjonen ble startet i fjor og pågår ennå. Den administre-
res av GoFundMe: www.gofundme.com/f/blagoe-delo 

Blagoe Delo trenger ekstra plass for å gjøre de påkrevde 
endringene. De har nå funnet en passende bygning som 
ligger veldig nær, noen minutter unna. Huset er på 230 m2 
og har en stor tomt på 900m2.

Planen er å bruke bygningen til tre ulike formål: 
1) Et treningssenter med hovedfokus på ‘lukkede institu-
sjoner’ i Sverdlovsk-regionen. 2) En daglig arbeidsplass 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne (hagearbeid, 
vedlikehold, kafékrok osv.) 3) Kunstverksteder som vil 
være åpne for alle mennesker (maleri, keramikk, mosaikk, 
teater og klassisk musikk).

Blagoe Delo, www.delonablago.ru, se engelsk tekst.

Den nordiske Allkunst-festivalen 2021 er avlyst på grunn 
av usikkerheten rundt Covid-19. I stedet planlegger vi 
Nordisk Allkunst Island i 2022. Vårt håp er at reisesitua-
sjonen i verden da er mer stabil og forutsigbar. 

Temaet for festivalen vil være: Det kreative mennesket, 
som vil gi oss inspirasjon til aktiviteter og refleksjoner.
Prosjektleder for Nordisk Allkunst / Island 2022 er 
Sonny Ferm, epost: ferm.sonny@gmail.com.

Støtt Blagoe Delos’ aksjon 

Nordisk Allkunst Island 2021 er utsatt til 2022



15

LandsByLiv nr 49 • HØSTEN 2020

Tekst: Sissel Jenseth. Foto: Kaja Jenseth 

Det finnes fortsatt mange SEKEM-håndklær igjen på 
lager. Disse kan nå kjøpes/bestilles fra Eidsvoll Hel-
sekost, i butikken i Sundet (10 min gange fra Eidsvoll 
stasjon) eller på nett (www.eidsvollhelsekost.no). For 
hvert håndkle som selges, går 35 prosent av fortjenes-
ten tilbake til SEKEM i Egypt (www.sekem.com) for å 
støtte skoleprosjektet deres i ørkenen. 

Gjeste- og badehåndklærne er i fargene lys og mørk 
brun og sort (se foto). Av håndklærne er det fortsatt 
igjen cirka 100 badehåndklær og 8-900 gjestehåndklær, 
samt 200 hvite baderomsmatter.  

Etisk og biodynamisk
Håndklærne fra SEKEM er verdens første biodynamis-
ke, klimanøytrale og fairtrade-sertifiserte frotterhånd-
klær. Egyptisk bomull regnes for den fineste og mest 
langfibrede bomullen i verden, og bøndene SEKEM 
samarbeider med, dyrker bomullen etter biodynamiske 
prinsipper. Alt foregår uten bruk av giftstoffer, sprøy-
temidler eller kjemikalier. Det gjelder også hele pro-
duksjonsprosessen fra innhøsting, veving, farging og 
søm fram til ferdig tekstil. Fairtrade betyr at alle ledd 

Kjøp SEKEM-håndklær til jul

i produksjonen har fått rettferdig betalt. Håndklærne 
er også klimanøytrale gjennom SEKEMs komposte-
ringsprogram – som sluker metangass og gjør slam og 
slaggstoffer fra Nilen om til fruktbar jord, se TUV og 
Soil and More. 

Håper på en ny stor produksjon
Det var Ragnhild Nilsen som satt håndklærne i produk-
sjon i 2008. – Vil du gjøre verden renere, må du selv 
begynne et sted, sa hun i et intervju med Aftenposten. 
Da hadde hun tatt opp et stort lån på hjemmet sitt i Oslo 
og bestilte 20 000 håndklær fra SEKEM. Dette som en 
motvekt til den tradisjonelle bomullsdyrkingen som 
dreper tusenvis av fattige bønder og bomullsplukkere 
hvert år fordi markene sprøytes med enorme mengder 
gift, som FN mener bør forbys. 

Ragnhild Nilsen og venneforeningen Sekem Scan-
dinavia (www.dialogos.no/sekem) håper å få til et 
samarbeid med flere, gjerne Camphill og Sosialterapeu-
tisk Forbund, slik at det er mulig å bestille en ny stor 
biodynamisk bomullsproduksjon fra SEKEM, både til 
sengetøy og håndklær. I forbindelse med 50-årsjubileet 
til Camphill i 2016 produserte SEKEM alle t-skjortene 
som ble benyttet under jubileet.

Frottehåndklær av beste egyptiske luksuskvalitet: 520 gram (per m2). Håndklærne er Fairtradesertifisert og 
Demeter-sertifisert (biodynamisk/økologisk). Foto: Kaja Jenseth.
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Tekst og foto: Runa Evensen Gafni

En motsprøve i Mikkelsmess-tiden
Mirjam og Runa inviterte venninnene, Gry Hege og 
Rosita, til en samtale for å lufte idéen om et boprosjekt: 
– Hvordan ville det være å bo sammen for en måned, i 
et annet hus, i en liten leilighet med andre mennesker 
rundt seg, skape ny pust i hverdagen, samle nye 
erfaringer? 

Idéen møtes med stor begeistring. – Dette vil vi!  

Venninneprosjekt på Vidaråsen

Oppstart skulle være 1. september og vare ut måneden. 
– Hvor lenge er egentlig en måned, lurer Rosita. 
Sammen regner vi det ut i antall søndager. Svaret virker 
tilfredsstillende.

– Vet dere allerede om noe dere har lyst til å lære? 
Gry Hege gleder seg til å lage alle måltider og til å ha 
kino hjemme og invitere venner. – Det er fint med litt 
forandring. Rosita gleder seg til å ta en pause, lære noe 
nytt, få det rolig rundt seg.

Notater fra Loggboken:
19.08.: Første befaring av leiligheten. Vi skriver opp 
hva som mangler, hva vi må handle, hva vi kan ta med 
hjemmefra. Gry er opptatt av at vi tar bilder underveis, 
filmer litt og skriver opp hva vi gjør. Fint med egen 
inngang og eget kjøleskap.

30.08.: Vi vasker oss inn med to støvsugere, vaskekoster 
og kluter og musikk på full guffe.

31.08.: Vi flytter tingene våre inn på de nye rommene 
våre! Og skriver en beskjed i «Nytt fra Posten» om at vi 
skal flytte.

1.09.: Første lunsj, middag, kveld og overnatting på 
Bakke Hus. God stemning. Vi ber Andreas (som bor 
rett opp trappa og er nærmeste nabo) om å fortelle oss 
hva vi bør vite om Bakke Hus, husregler og sånn. Han 
viser oss hvordan vaskemaskinen fungerer. Den er litt 
annerledes enn den som Rosita pleier å bruke, og Gry 
pleier ikke å vaske klærne selv … men kanskje hun har 
lyst å lære seg det?

2.09.: På morgenen forteller en annen nabo at hun har 
behov for ro tidlig på dagen. Vi blir enige om å gå stille 
i dørene og på gangen. Første besøk, venner fra Steffen 
Hus. 

9.09.: Mirjam har kjøpt tavle. Terje hengte den opp. Nå 
kan vi skrive ukeplan og aktiviteter.

27.09.: Det er siste kvelden på Bakke Hus. Hvordan har 
dere hatt det?
Gry: – Æ har lært mye … lage mat, stelle med frokost, 
vaske tøy og sånn. 
Rosita: – Jeg har takknemlighet. Det er hyggelig å være 
her. Vi har opplevd mye og fått mye besøk. Nå er det 
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siste natt. I morgen er det siste frokost. Da må vi finne 
ut hva som skjer etterpå. Takk!
Mirjam: – Jeg har hatt det supert. Det var så fint å se de 
to venninner sammen og gjøre nye og andre ting. Takk 
at jeg fikk være med på det.
Runa: – Det var gøy å oppleve at om vi vet hva vi vil, 
og er villig til å samarbeide, da får vi det til. 
Takk til alle som gjorde prosjektet mulig!

Å bo en måned i Bakke hus
Tekst: Gry Hege. Foto: Runa Evensen Gafni

Jeg vil skrive til Landsbyliv. Da jeg bodde på Bakke 
Hus så spiste jeg frokost og middag. Vi satt sammen 
i fellesstua, Rosita, Mirjam og Runa. Jeg var også på 

båttur med Kysten sammen med dem. Vi tok båten fra 
Sandefjord til Tønsberg og tog tilbake til Sandefjord. 
Annamaria var også med. Vi har også gått tur. En lang 
tur! 6 kilometer forbi kulpen og Karistua. Der drakk vi 
te og grillet middag på bål.

I helgene så støvsugde jeg og vasket rommet mitt. Vi 
laget frokost med te og kaffe og laget middag hver dag. 
Det var venninneprosjekt. Det var fra 1. september til 
29. september. Så bodde vi der. Vi fikk besøk av Trine 
og Marius, Dorthe, Jostein, Reidun og flere. Og vi hadde 
hjemmekino på lørdager med besøk. Om kvelden laget 
vi te og spiste frukt eller noe annet godt. Julia hjalp oss 
å lage mat en dag. Annamaria leste eventyr og vi drakk 
kakao og spilte spill.

Jeg malte også i maleboka mi. Og vi skrev i venninne-
boka, hver kveld, tok bilder og fortalte om dagen. Det 
var kjempekoselig å bo sammen med venninna mi. 
Helt topp!
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Tekst og foto: Trine Graff Jenssen 

For meg er verkstedet en hjelpende hånd å komme i 
gang med pensler og male mange fine kreative malerier 
som kommer opp når jeg er i godt humør, eller dårlig 
humør, eller jeg er i lei-meg-humør. Da kommer det 

– Jeg trives kjempegodt på 
malerverkstedet

fra mine tanker i hodet. Malerverkstedet er stedet jeg 
trives mest i, veldig mye, der får jeg mye ro i kropp og 
sjel når jeg står eller sitter og maler. Særlig når jeg har 
hodepine, kan jeg male meg ut av det vonde. Det er 
utrolig hva vi får til for tiden.  
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Jeg trives kjempe-
godt og veldig mye 
fordi Bente Christen-
sen, hun gir meg ros 
og skryt hele tiden, 
derfor trives jeg mye 
der. Jeg vil være et 
sted hvor jeg trives 
og kommer ikke til å 
slutte med dette i det 
hele tatt. 

Jeg skriver mine 
signaturer på alle 
malerier jeg maler. 

Nå har også Hilde 
Kåsa begynt her. Da 
er vi Trine, Bente, 
Erlend, Arnkjell og 
Hilde. 

Mitt kunstnernavn er 
Liv. Og det syns jeg 
er et pent navn. 

Øverst til venstre:
Arnkjell maler. 

Til høyre: Malt av 
Arnkjell Rud.

Midten: Malt av 
Erlend Solberg. Han
sier: Blått – er det 
første – i fargen – det 
neste - har jeg – malt – 
navnet mitt.

Nederst: Bilder malt 
av Trine Graff Jenssen
på malerverkstedet.
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Tekst: Torild. Foto: Johannes Stöhr

I sommer hadde vi veldig mye koselig besøk av mange 
gjester. Det var godt og varmt ute, folk var nede i 
tjernet og badet. Vi satt mye ute i sola, spiste middag 
og kveldsmat sammen ute på tunet. Det var koselig, 

Sommer på Jøssåsen 
og ferie på Rotvoll

synes jeg. Vi spiste 
også is og koste oss 
sammen med de andre. 
De på Midgard-huset 
inviterte meg på tur 
den 21. juni til Inderøy, 
til den Gyldne Omvei. 
Vi hadde det veldig 
koselig selv om det 
regna mye. 

Min ferie på Rotvoll
Jeg dro på ferie den 
7. august og var der i 
14 dager, til den 21. 
august. Da kom Nina 
og hentet meg. Mens 
jeg var der, gikk jeg 
lange turer opp dit hvor 
hestene er. Det var flere 
med to føll. 

Jeg jobba fire ganger 
på Rotvoll Bakeri. 
Det var fint. Jeg 
var med og bakte 
brød, rundstykker, 
knekkebrød og 
havrekjeks. Jeg hadde 
det fint sammen med 

Borghild, Miriam og Julia på Bakeriet. 

Jeg bodde på Hermann Gross hus, sammen med 
Borghild, Markus, Magdalene, Anne, Lars Erik og 
Jonathan og Sonja. Det var koselig, synes jeg. 
Det var en fin ferie!
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Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland

Berit ble født på en lørdag 9. september 1950 og kom til 
Vidaråsen den 17. oktober 1976. Det var på en søndag. 
Til Kristoffertunet flyttet hun mandag den 4. februar 
1991. Datoer og ukedager er Berits spesialitet, hun har 
nemlig full oversikt over hvilken ukedag enhver dato 
har falt og vil falle på, og hun husker utrolige detaljer 
fra sitt liv med nøyaktig angivelse av nettopp ukedag og 
kanskje også hvordan været var.

Da Berit var blitt 26 år ønsket hun å flytte hjemmefra, 
for det var ikke arbeid å få for en som hadde gått på 
spesialskole. Berit forteller at faren hennes gråt med 
tanken på at hun skulle måtte bo på Emma Hjorths 
hjem. Heldigvis var det noen som fortalt familien om 
Vidaråsen. I landsbyen har hun fått bruke og utvikle 
videre sine mange talenter. For Berit er det å være 
til nytte et livsmotto: «Å gjøre noe for andre synes 
jeg er en veldig fin ting! Jeg tenker ikke at nå må jeg 
ta oppvasken, men: Nå skal jeg gjøre det så fint at 
vedkommende gleder seg til å gå på kjøkkenet. Sånn 
tenker jeg. Da får jeg lyst til å gjøre det òg.»1  

Jeg har vært så heldig å få leve i husfellesskap med 
Berit i mange år, og hun står for meg som en som 
virkelig lever etter Den sosiale grunnlov. Fritt gjenfortalt 
av meg står det blant annet at det det kommer an på, 
er alltid å finne meningen med sitt arbeid for det andre 
mennesket uten å forlange en gjenytelse eller lønn, og å 
arbeide for fellesskapet fordi man anerkjenner verdien 
og betydningen av dette fellesskapet. 

Så har da mange fått glede av Berits middagsmat, 
bakverk, nystekte vafler med syltetøy av selvplukkete 
villbringebær, vakre broderier og håndstrikkete gryte-
kluter. I sommersesongen sørger hun for at ugresset ikke 
tar overhånd der ingen andre har tid til å luke. «For det 
er viktig at det ser fint ut rundt butikken og urtehagen 
der folk går forbi», sier Berit.

Berit er et øvende menneske. Hun spiller klassisk piano 
og gitar og lærer seg stadig nye stykker på instrumen-
tene og nye sanger. Hun deler talentene med alle i felles-
skapet. Til festtider og fødselsdager har Berit alltid et 

1 Sitert fra intervjuet med Berit i Christian Egges bok: «Menneske 
først og fremst.»

Berit Sunde 70 år

musikkstykke 
med til feiring-
en. Men Berit 
øver også på 
å overkomme 
det hun er redd 
for og derfor er 
vanskelig, som 
for eksempel 
å stå i kø med 
mange men-
nesker. Hun har 
fortalt meg at 
hun en gang i 
fastetiden øvet 
seg på å sitte 
foran i bussen, 
fordi det var 
hun redd for. 

På Kristoffer-
tunet deler 
Berit en leilig-
het med sin 
kjære Torbjørn. 
De to har vært 
kjærester etter 
en togtur på 
en fredag i 1984. Hver dag kan du høre den kjærlige 
hilsenen de to gir hverandre når den ene har vært ute 
og kommer hjem: «Hei, sussen min!» Sjelden hører jeg 
samboere som så ofte gir uttrykk for hvor mye partneren 
betyr for dem. 

Den 9. september i år, det var på en onsdag, feiret Berit 
sin 70 års-dag på Kristoffertunet og for en gang skyld 
var det de andre som holdt konsert for henne. Berit 
mener at 70 bare er et tall og går fremdeles på vevstua 
noen dager i uka, luker gjerne når været er fint, og er 
overbevist om at daglige eurytmi- og yogaøvelser er det 
som holder henne frisk. Nå ser hun fram til torsdag 4. 
februar 2021. Da skal hun feire at hun har bodd 30 år på 
Kristoffertunet. 

Takk kjære Berit for at du viser oss hvor viktig det er å 
øve. Vi ønsker at alle ukedager blir fylt av glede gjen-
nom 70-årene. Og hvis du aldri spurte moren din om 
hvilken ukedag du ble født på, så kan du spørre Berit. 
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Tekst: Elisabeth Husebø i samarbeid med Tommy
Foto: Jannik Feder

Den 16. august fylte Tommy 50 år. Da hadde vi stor 
fest på Iduna-salen i Hogganvik Landsby! Tommy har 
bodd i landsby i rundt tretti år; først på Solborg, og så 
på Hogganvik. Men han husker ikke helt når det var 
han flyttet. Han vil fortsette å bo i landsby til han blir 
gammel og grå. 

Tommy Johansen 50 år!

Tommy er opptatt av søppelsortering; det er han som 
holder greie på når søppelbilen kommer, og hvilke 
søppelspann som skal settes ut, og han holder hvert 
år introduksjonskurs for de nye medarbeiderne og 
praktikantene om søppelsortering. Derfor hadde vi 
til ære for Tommys 50-årsdag laget en ny lek som 
het «Kildesortering»: Deltakerne satt i ring, og så 
ble de sortert inn i «Plast», «Papir», «Kompost» og 
«Restavfall». Det var én stol mindre enn deltakere, og 
den som stod i midten ropte ut en type søppel, og da 
måtte f.eks. alle som var papirsøppel reise seg og finne 
en ny stol, i konkurranse med den som stod i midten. 
Den som ikke fikk en stol måtte rope ut neste gang. Og 
iblant ropte noen «Alt søppel, alt!» og da måtte alle 
reise seg og finne ny stol. 

Da vi hadde lekt lenge nok, spiste vi; en kjempestor 
marsipankake, med bilde av Tommy på! Den smakte 
godt! Mens vi spiste ble det holdt taler, og vi sang 
en sang for Tommy, og han fikk presanger. En av de 
gjeveste presangene var tre trøyer og t-skjorter med 
bilder av søppelspann og søppelbiler på.

Tommy har mange forskjellige arbeidsoppgaver her på 
Hogganvik: På formiddagen er han på gården, der er 
han med og tar kyrne ut på beite, så vasker han opp etter 
melkingen, og møkker ut. Det er hardt arbeid! Han job-
ber på gården i helgene også. Noen ettermiddager jobber 
han i skogen med Gisle. Det er ganske variert arbeid; 
akkurat nå holder de på med å bygge et nytt tak for 
vedstablene. Og noen ettermiddager er han på Vevstova, 
der han vever filleryer og babytepper og mye annet. Han 
har også ansvar for renholdet der. Tommy liker å lage 
mat og er flink i kjøkkenet, men det får han nesten aldri 
tid til på grunn av alle de andre oppgavene sine. Men 
oppvask og skylling gjør han nesten hver dag!

Tommy er også glad i å gå på lange turer, og en av 
presangene han fikk til fødselsdagen sin var en tre 
dagers tur i Haukelifjell med en av praktikantene i 
huset, som også er glad i lange turer. De fikk masse mat 
på Haukeliseter!

Kjære Tommy, 
vi på Hogganvik setter stor pris på å ha deg her, og vi 
ønsker oss mange fine år her sammen med deg!



23

LandsByLiv nr 49 • HØSTEN 2020

Tekst: Nina Maria Brun. Foto: Privat. 

Mette er den – og var den, utenom Mamma – som jeg 
har stolt på og stoler mest på. Hun ikke bare HAR 
kjærlighet, men ER kjærlighet. Hun har tid for lengre 
telefonsamtaler hver kveld. Hun har liksom avløst 
mammas morsrolle, etter at Mamma reiste inn i landet 
mellom to inkarnasjoner! Les Mettes beretning om å 
være min søster i LandsByLiv 48.

Mette strikker varme, myke gensere til meg, syr duker 
til meg og mine fem kjære kameratbarn: Platonos 
Ypsilom Mell, Philos Paddington Klass, Mythos Lefka 
Liffey Jikk, Påings Limni Gliss og deres beskytter 
Begaster, stikket og sydd av meg. Med dobbelt ullgarn, 
foret med vasket og kardet lammeull. Påings er en 
Hardanger 18/10 serveringsskje. Mell, Klass og Jikk er 
tre halvmeterlange og over ett kilos tunge skiftenøkler. 
Takket være Mette fikk de en hverdagsduk, som det nå 
dessverre er gått hull i, men erstattet av et frottehåndkle. 
Men juleduken Mette har sydd, den er like fin og hel. 
Mette besøker meg rett som det er. Og ferierer med 
meg, også fødselsdager på forskudd! Min 60-årsdag 
feiret vi sammen her på Solborg! På selveste dagen! 
Hun har alltid stilt opp for meg, særlig i vanskeligheter! 
Vi var flinke til å leke sammen da vi var barn og! Hun 
var vel 8-9, og jeg 6-7. Vi hadde turnringer i annen 
etasje i Strandveien 15, Vollen i Asker, en enebolig på to 
etasjer. 

En dag mamma hadde hengt opp tøyet, jeg husker 
spesielt et par ullstrømpebukser, som hang på snoren 
ved siden av turnringene, lekte vi. Mette og jeg tok hver 
vår turnring, satte vårt høyre ben i den og slang oss tvers 
over gangen i annen etasje. Men leken med å svinge 
oss fra start til stopp, hadde et lite rituale, oppfunnet 
av meg. Gledesstarten begynte før vi skulle svinge oss 
tvers over gulvet. Da måtte vi dra i føttene på strømpe-
buksen og si: «Pannekaker!» Det var hyggelig, liksom. 
Så kom selve den underbare turen bort til klesskapet, 
der sluttet leken. Da sa vi det litt strenge: «Altså!» Altså 
var en slags figur for det kjedelige, kan hende litt som 
strenge kvinner i førtiårene med permanentkrøller. Dette 

Noen ord om 
min beste søster Mette

gjentok vi en god del ganger, den store reisen mellom 
«Pannekaker» og «Altså!». 

En gang viste Mette meg noe, vi var omtrent i den 
samme alderen, sånn 6-7 og 8-9 år. Mette viste meg et 
bilde i et blad. Det var et bilde av fattige, små barn i 
India. Jeg var helt bestyrtet og stirret forundret, nesten 
avstandsforelsket på bildet. Mette sa noe om «frivillig». 
At det var noe disse tapre, arme barna gjorde frivillig. 
«Frivillig» festet seg i mitt barnesinn. Det var blitt som 
et slags ideal for meg. Disse barna og «frivillig». 
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En gang som vi akte 
fra naboen lengre 
opp i Strandveien og 
ned til oss, levde jeg 
meg så sterkt inni de 
«frivilligbarna» at jeg 
nærmest følte meg 
som en av dem. Snøen 
sprutet dramatisk 
rundt meg der vi akte, 
og var en passende 
ramme rundt oss, gun-
stig til å føle seg som 
et sånt «frivilligbarn»! 
Da ble jeg like beun-
dringsverdig tapper og 
empativekkende, noe 
lite i det store, og noe 
stort i det lille! 

Like viktig var Mette 
for meg, mine første 

år på Steinerskolen, der jeg satt utenfor klasseværelset 
hennes og tegnet bisarre tegninger av menneskene på 
Slemmestadbussen (til og fra Vollen), mens hun ennå 
ikke var ferdig på skolen. Hun hadde lengre skoledager 
fordi hun var to år eldre: men jeg elsket å sitte der og 
tegne! Og så fikk vi følge på Slemmestadbussen hjem 
til Vollen, først med trikk og så av og til satt vi på med 
Pappa som allikevel skulle inn til Mittet Foto i Oslo. Og 
når vi ikke fikk til å få følge, da ordnet Mette drosje til 
meg, så jeg fikk ta drosje fra skolen til Lysaker. Jeg turte 
jo ikke si «Lysaker», så jeg sa jeg skulle til Lyset! Dro-
sjesjåføren ble først irritert og uforstående, men skjønte 
forbausende fort. Men det var jo slitsomt å stadig passe 
på alle disse drosjetidende for Mette. Men hun gjorde 
det! 

Mette forsvarte meg tappert når guttene i klassen hennes 
av og til gjorde narr av tegningene mine. Ja, Mette var 
og er Søsterenes søster! 

Men har jeg noe negativt å si om Mette, bortsett fra at 
vi har kranglet litt og misforstått hverandre litt av og til? 
For eksempel da hun for ett par år siden besøkte meg 
her på Parmann Hus på Solborg og ga meg en høyt el-
sket gromgave, og jeg ble så glad og naturlig interessert 
i gaven at jeg nesten helt glemte kjære Mette og hvorfor 
hun var der. Da ble hun nok litt sår, og sa: «Hvis du er 
så opptatt av gaven og glemmer å snakke med meg, er 
det ikke noen mening i at jeg kommer!» Jeg følte meg 
øyeblikkelig truffet og skamfull; mange autister er jo 

også nærmest født skamfulle! Jeg svarte at det var upe-
dagogisk, at jeg syntes «Mette var en dårlig helsepeda-
gog», hvorpå hun ble enda mer sår: «Jeg var / hadde nok 
for mye Nina-natur.» Gleden og interessen for gaven, 
liksom for å glatte over at jeg synes det var litt flaut å få 
besøk av dem som står meg nærmest, nettopp på grunn 
av en slik hendelse, Nina-autistfeil! Som har fulgt meg 
fra jeg var lite barn: Gavene var mest interessante, for 
de fikk meg aldri til å føle meg forlegen, fordi de ikke 
hadde dette Jeget som jeg selv manglet så kolossalt mye 
av til å føle meg trygg nok i øyenhøyde med normale 
barn og voksne. 

Dette kunne gjøre meg eksperimentell og ondskapsfull, 
ja, infam noen ganger. Særlig som barn! Før var det 
lettere å oppføre seg naturlig overfor gaver og ting, 
særlig dukker, så de rundt meg som gav meg gavene, 
følte seg oversett og tilsidesatt. Men hvordan skal et 
Nina-vesen greie dem? For sannheten er at det første 
kvarteret jeg har besøk av en eller flere, sånn som 
denne gangen med Mette, så er jeg for forlegen til å gå 
rett på sak i dialog med Mette og andre i det samme 
de kommer inn min dør, at jeg liksom må stålsette 
meg, varme meg opp til vi er «dus», for hvis jeg 
hadde gått rett på sak, frykter jeg for å virke unaturlig 
og irriterende og sårende! Falsk! Men for min kjære 
Mette hadde det kan hende vært bedre enn å føle seg 
oversett. Men hun burde sett på det som et kompliment: 
Gaven hun ga meg gav meg stor glede! Hun hadde 
vært gratulerings-verdig, nettopp som min kjæreste 
og beste søster, søsterenes søster og medmenneskenes 
medmenneske i sorg og glede! Takk, kjære Mette for at 
du og jeg har hverandre! Og for at du er den du er! 

Selv når vi snakket om stål i telefonen, og deres navn, 
noe Mette ikke interesserte seg for, men som betyr 
meget for meg, så var hun tålmodig, tok det til seg, 
lyttet, og gav meg de beste råd så langt hun kunne og 
fremdeles kan! 

Hun finner bare frem strikketøyet sitt og sin handsfree 
og vi snakker om stålet mitt, kammeratbarna mine, 
som hun har sydd duker til! Selvfølgelig snakker vi 
også om antroposofi, hvordan arbeidsdagene våre 
har vært, både her og på Mettes kjære Rostadheimen. 
Selvfølgelig overholder Mette taushetsplikten! Hun har 
sagt til Rostadheimen og sine gjester at det var særlig 
takket være meg og min autisme at hun fant sin vei og 
livsoppgave på Rostadheimen og ble inspirert! 

Ja, med Mette kan vi / jeg samtale om alt mulig mellom 
himmel og jord!
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Josefin Winther (født 1986) har siden august i år jobbet 
som studieleder på bachelorprogrammet i sosialpeda-
gogikk på Steinerhøyskolen. Hun tar over oppgaven 
etter Christian Wilbers, og hun vil ha Bente Edlund som 
mentor i en fase hvor mye kunnskap og erfaring skal 
overleveres. Josefin har også praksisansvar for student-
ene. Hennes fagområder er musikk og helsepedagogikk, 
som er preget av mange år som lærer ved Steinerskolen 
på Skjolds helsepedagogiske videregående trinn. 

Josefin er opprinnelig fra Bergen og vokste opp i et 
antroposofisk bofellesskap drevet etter nabolagsmodel-
len, hvor familien levde sammen med mennesker med 
psykisk utviklingshemming. Foreldrene har arbeidet på 
Rostadheimen, Helgeseter og Steinerskolen på Nesttun, 
hvor Josefin gikk i barnehage. Sine skoleår hadde hun 
på Steinerskolen på Paradis. Her ble hun fort veldig in-
teressert i musikk. Moren ble etter hvert klasselærer på 
Steinerskolen på Skjold, og faren var med å starte opp 
det helsepedagogiske videregående trinnet på Skjold. 
Her begynte Josefin selv å arbeide da hun var 19 år og 
ferdig på videregående, og hun er fortsatt ansatt der, 
men nå i en mindre stilling. I disse femten årene på 
Skjold har Josefin vært engasjert i de fleste sider av 
skolens indre liv og drift. 

Josefin har en mastergrad i historie fra Universitetet i 
Bergen og PEK (pedagogikk og elevkunnskap), og  
modellering fra Steinerhøyskolen. Hun skrev bachelor-
oppgave om tregrening og går for tiden på masterstudiet 
i steinerpedagogikk. Hun er utøvende artist og låtskri-
ver, og har gitt ut en rekke album. 

Josefin brenner for det spesialpedagogiske potensialet i 
steinerpedagogikken og anser dette som en viktig kilde 
til fornyelse og styrking av steinerskolene som sosial 
impuls. Som skribent har hun tatt opp barnets situasjon 
i flere artikler i media. Som vi også har trykket i bladet 
Mennesket 2020 og i LandsByLiv, se side 29.

Josefin Winther ny studieleder 
for sosialpedagogikk på 
Steinerhøyskolen

Josefin Winther kan kontaktes på telefon 482 79 324 og 
på e-post: josefin.winther@steinerhoyskolen.no.
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7-åringene trenger pennal;
yrkesfag leverer varene

Tekst og foto: Marte Torsdatter Leland

Hva gjør man når leveranser uteblir og 2.-klassingene 
står uten skolemateriell? Ved Steinerskolen på Hede-
marken fantes løsningen i egne rekker – på yrkesfaglig 
linje.

19 spente 7-åringer stiger inn i klasserommet sitt. 
Skoleåret er godt i gang. Det henger vakre malerier av 
bokstaver og tall på veggene. Håndarbeidsposer med 
arbeid i prosess henger på knagger langs veggene. 

Mangler pennal
Mye er akkurat som det skal i en 2. klasse på Steiner-
skolen. Men noe så essensielt som pennal, mangler 
denne gjengen fortsatt. For leveransen med stoffpen-
nal som læreren hver høst møysommelig fyller med 20 
Stockmar-fargestifter og fargeblokker til hver og en, 
ble forsinket til skolestart. Pennalene var utsolgt fra 
forhandler!

– Vi syntes det var leit at arbeidsverktøyet deres ikke lå 
klar til skolestart. Det er noe med følelsen av at deres 
arbeidslyst er ventet, sier 2.-klasselærer Ellen Christine 
Eriksen. – Det er dessuten tungvint at vi bare har farger 
til låns i klasserommet, legger hun til. 

Ukene gikk, og leverandøren kunne bare antyde et håp 
om levering i løpet av høsten. Men nå er irritasjonen 
snudd til entusiasme, for opp på banen kom skolens 

Stor produksjon. Det er nødvendig med produksjon-
slinjer og en viss spesialisering når et helt klassesett 
med pennaler skal ferdigstilles. Helst skulle de jo vært 
ferdig i går. 
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egen avdeling av helsepedagogiske 
elever på videregående trinn. De ni 
elevene på den yrkesfaglige linjen 
har fått det travelt. De har en viktig 
jobb å fullføre, fordi 18 ivrige 2.-
klassinger venter på deres arbeid. 
De skal levere egenproduserte 
skinnpennal til 2.-klassingene.

En produksjonslinje
Helsepedagogisk lærer og drivkraft 
for dette prosjektet, Peter Pots, er 
glad for at elevenes arbeid har en 
direkte nytte. – Når elevene kom-
mer på videregående nivå, skal de 
lære å stå i et yrke. Det vi skaper 
på skolen heretter, skal vi lage til 
andre, forteller han. 

Til forskjell fra tidligere år, hvor 
eleven skaper kunst og håndverk 
som sendes med hjem til jul og 
sommer, skal elevene på yrkes-
faglig få erfaring med å stå i en 

Egenproduserte lærpennal tar tid. 
Men det er verdt å vente på synes 
lærerne og elevene ved Steiner-
skolen på Hedemarken. 

Erik Jørstad slår stemplet i læret så 
det får preg av vakre mønstre. – Vi 
kjenner på at det vi produseres ikke 
bare er noe som trengs, men noe 
det lengtes etter, sier Peter Pots. 
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produksjonslinje. – Derfor er det kjærkomment at det 
vi lager trengs i et kvantum av en viss størrelse, sier 
Pots.

Øvelse i presisjon
I prosessen har elevene skåret til og farget geiteskinnet. 
Deretter sys delene sammen, og vakre bordrekker pre-
ges inn i skinnet. Elevene har også smidd eget verktøy 
til arbeidet i skolens smie.

– Vi hadde behov for helt egne dimensjoner. Derfor 
laget vi våre egne hullgafler i smia, forteller Pots. Han 
holder den grove gaffelen fram for 2.-klassingene. De 
har samlet seg i en ring rundt læreren og hans arbeids-
stab, som er på besøk i klasserommet for at mottakerne 
skal innvies i prosessen fram mot ferdige pennal. 

Ringen blir tettere og tettere. Alle vil se. Alle vil se godt. 
De vil få med hva som skjer når Erik Jørstad slår ham-
meren mot gaffelen. Men Erik er ikke helt klar til å slå, 
med hånden viser han læreren at noe er feil. Det trente 
øyet ser at avstanden til forrige hullrekke er upresist. 
Lærer Pots må justere plasseringen en tanke inn på skin-
net, før Erik kan slå hullgaffelen gjennnom. Deretter får 

elevene se at Safaa Shadi Alasimi sin stødige hånd syr 
skinndelene sammen i hullene som hullgaffelen nettopp 
laget. 

Verdt ventetiden
Det er litt å vente enda før et helt klassesett med skinn-
pennal er klare. Men nå kjenner lærerne både i 2. klasse 
og yrkesfaglig at det er verdt ventetiden. 

– Det har stor verdi at elevene får en gave fra de eldre 
elevene på skolen, sier 2. klasselærer Ellen Christine 
Eriksen. 

– For oss er det et privilegium at vi lager noe som 
trengs. Nå vet vi at det ikke bare trengs, men at noen 
lengter etter det vi lager, sier Pots. 

Ideen til skinnpennal 
Peter Pots fikk ideen til skinnpennal da han som forelder 
ved Steinerskolen i Bærum fikk utdelt oppskriften på 
pennal og fikk beskjed om å lage dem hjemme. – De 
fleste sydde nok disse i tekstil. Men jeg ville lage dem i 
lær, sier Pots som er fiolinmaker, og han har også mye 
erfaring med skinnarbeid. Resultatet er vakre skinnar-
beider som holder på formen og i grunnen blir vakrere 
og mer praktisk jo mer det brukes.

Stillheten rundt arbeidet og nysgjerrigheten på produktet 
er merkbar i 2.-klasserommet. 

– Det har flere bivirkninger at disse varene er etter-
lengtet, forklarer Peter Pots. – Yrkesfagelevene får en 
trygghet når de har noe å gjøre. De har noe å kommu-
nisere om og kan dermed slippe litt av sjenansen. Det 
er en stor utfordring i den alderen å vise hvem man er. 
Dette gjelder jo alle elever i den alderen. Men spesielt 
våre elever, sier Pots. – Her får de vise det for seg selv 
og medelevene. 

Emma Garmager Berntsen syr skinnet med stødig hånd. 
Arbeidet beundres av Erik Jørstad (fra høyre), Herman
Bergrud Skundberg, Peter Pots og 2.-klassingene ved 
Steinerskolen på Hedemarken.
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HÅP: 
Det var en gang et menneske

I stedet for å fortvile over hvordan verden har blitt, 
hvordan menneskene har det. I stedet for å fortvile over 
ungdommens råskap, psykisk helse, de som dropper ut 
og de som ikke vil inn. I stedet for å klandre hverandre 
for systemene vi selv har bygget opp, kan vi bruke disse 
kreftene på å se til barnet. Og se at alt finnes der. 
Alt som trengs for menneskets fremtid, ligger i barnet 
som et potensial. 

Teksten stod på trykk i Bergens Tidende 26.09.2020.

Tekst og foto: Josefin Winther

Det var en gang et menneske som var skapende og lek-
ent, som var i kontakt med følelsene sine og som stadig 
var på jakt etter nye utfordringer.

Dette mennesket hadde en sterk kjærlighetstrang til ver-
den, og det var nysgjerrig og søkende. Det hadde en helt 
spesiell evne til tilstedeværelse, til å kunne falle til ro i 
nuet, være i flyt og fortape seg idet den hadde fremfor 
seg; mennesker som dyr, natur som kultur. Mennesket 
var i stadig vekst og hadde en enorm utvikling, og i det 
det hadde erobret, eller blitt kjent med eller lært én del 
av tilværelsen, så ville det videre mot det neste. Hele 
tiden ville det lære mer, kjenne mer, være mer og vokse. 

Det var også slik at dette mennesket hadde en helt 
spesiell evne til tillit og tiltro til sine omgivelser. 
Det kunne elske ubetinget og var veldig empatisk. 
Og når det grep etter hånden din, var det det mykeste du 
hadde kjent. Når det søkte blikket ditt, var det akkurat 
som om øynene var uutgrunnelig åpne og dype. 

Det var en gang et menneske som hadde en vilje til å gå 
inn i det omgivelsene ba det om. Det hadde på en måte 
en velvillig innstilling, selv om det ikke alltid kunne 
gjennomskue grunnen for det, eller sammenhengen 
oppgaven sto i. 

Det var en gang et menneske som var totalt uavhengig 
av skjerm. Som ikke hadde store materielle behov, ut-
over det å spise, sove, være påkledd og elsket. Mennes-
ket kunne lære seg å samarbeide bare av å være sammen 
med andre. Det så på sine medmennesker som forbilder, 
og strakte seg etter å vokse i retning av dem. 

Det var en gang et menneske som var genuint. Som ikke 
utga seg for å være noe annet enn det det var, og som 
var fritt for fordommer. Det var en gang et menneske 
fullt av tro, håp og kjærlighet. 

Det var en gang et menneske som heter barnet. Hver dag 
kommer det nye slike mennesker. Hver dag får vi nye 
sjanser. Vår oppgave er å gå videre fra alt som har vært, 
og spørre oss selv hva vi kan lære av dette mennesket. 
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Kjell Helge Johansen
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Den ene måtte passe på den andre

Teksten er av signaturen Hallup i Klassekampen 
29.8.2020 under rubrikken «Akkurat nå».

Og den ene det var meg. Den andre, det var deg. Jeg 
var vikar, du var bruker, det var det som sto på papiret, 
i kontrakten. Vi var sammen i to uker, jeg måtte føre 
rapporter over samværet vårt, over «hendelser» og 
«situasjoner».

Foreldrene dine skulle få avlastning fra sin særlig 
tyngende omsorgsoppgave. De skulle sikres nødven-
dig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige 
samfunnsaktiviteter. Du var kartlagt, og det var gjort 
vedtak på deg. Du ble tidlig vant til å være et beskrevet 
menneske.
   
Det var sommer. Det var juli. Vi sparket fotball, spiste 
is, gikk tur, så film. Vi øvde på å skrive s, det var den 
bokstaven i navnet ditt du slet mest med, du sklei alltid 
ut i siste sving. Du lo mer enn meg, du gråt mer enn 
meg, du gjorde begge deler hver dag. Du fant glede i en 
iskald vannspreder, i en trampoline du ikke fikk hoppe 
på, i skinkeost på altfor mange brødskiver, i å se noe bli 
ødelagt.
   
Du lærte meg lite, men jeg sitter igjen med mye. Du vis-
ste hva du ville bli (kokk), du visste hvor (McDonalds), 
du visste at jeg skulle komme dit og bestille en cheese-
burger uten ost, det avtalte vi. Ikke glem at jeg skal få 
gratis is og kaffe!
   
Du ga meg aldri klem, du holdt meg bare fast. Du 
fikk kose deg med hundevalper, så lenge du lovet å 
ikke være hardhendt. Du sammenlignet deg selv med 
Kaptein Sabeltann og Shrek. Du har 47 kromosomer i 

stedet for 46, du har en hjertefeil, du puster tungt, du er 
overvektig, du er pleietrengende, men hvem er ikke det?
   
Jeg tror ikke du leser Klassekampen. Ikke foreldrene 
dine heller. Men du sikter deg vel fortsatt inn på Mc
Donalds? Jeg håper det. Jeg følger med. Heier på deg 
fra sidelinja. Sees på Macern!

Illustrasjon: Elisabeth Désirée Agnalt.
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Tekst: Henriette Collett, Fagdager 2020.

Jeg har sol og skygge i livet mitt. For litt over 23 år 
siden fødte jeg en sønn – som ikke er som alle andre. 

Hans merkelapp er ultra-unik – det vil si en sammen-
setning av genetisk materiale som er helt hans eget, på 
verdensbasis ... heldigvis!

Dere møtte ham så vidt i går her under fagdagene, for 
vi opererer i samklang – han og jeg. En samklang som 
ikke var selvsagt, for hva gjør man når barn nummer 
tre på fire år, ikke på noen måte oppfører seg etter 
helsestasjonens manualer eller følger deres forventede 
utviklingskurver? Et guttebarn som ikke følger samme 
mønster som sine to eldre søstre? 

Vi fant tonen – i mange år uten talespråk, fra hans side 

Tusen takk for å ha bygget 
en sosial skulptur som sønnen 
vår kan være en del av

– men samklangen oss imellom har det aldri vært noen 
funksjonsfeil på.

Han fikk sin medisinske merkelapp da han var 5 år gam-
mel, men vi var allerede da klar over at han nok ikke 
var som alle andre. Vi søkte og fikk plass til ham på det 
som den gang het Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole 
i Oslo. Nå bærer skolen det litt lettere navnet Ljabrusko-
len.

Det var der, på Hovseter, i 2003, at Oscar for første 
gang ble sett og verdsatt, som den han er – ikke som 
hvem han muligens kunne bli – om bare de rette tiltak 
ble iverksatt, som det heter i papirene fra PP-tjenesten. 
Så det var gjennom hans 14 år lange skoleløp på en 
Helsepedagogisk skole at min stille, indre glød ble til en 
klart definert flamme – for jeg brenner for de sosial-
terapeutiske virksomhetene – en glød – som næres av 
at jeg har sett og vet at den innsatsen dere legger ned, 
hver eneste dag, blir til noe som er godt, ekte og veldig, 
veldig viktig i den verden vi lever i – i 2020.

Vår sønns rolle i å omforme meg til den jeg er i dag 
– må ikke undervurderes. Det tar tid, krefter, oppmerk-
somhet og store doser tålmodighet å fostre et barn som 
ham. De som kjente meg før jeg fikk yrkestittelen: 
«Mora til Oscar» – vet at tålmodighet ikke var min 
sterke side. Ja, han tar, men han gir; ro, varme og ret-
ning. Samt ubegrenset tillit og kjærlighet til meg –  
akkurat som jeg er! Jeg tar imot denne gaven, den gir 
meg styrke og tålmodighet.

Min sønn har, sett utenifra, veldig mange begrensninger, 
i alt det han ikke kan, i alt det han ikke mestrer. Men det 
gjør ham ikke til et dårligere menneske enn oss andre. 

«Så hatten passer». Oscar og foreldrene under påske-
markedet, Ljabrukskolen 2012. Foto: Mikkel Jenseth.
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Han er annerledes! Ja, men Oscar er kvalitet – Oscar er 
hel ved!

Hvordan ble det slik? Hvorfor kan jeg stå her og si det 
til dere, og oppriktig mene det jeg sier?

Jeg tror det bygger på alt arbeidet som er lagt ned; først 
på Ljabruskolen gjennom 14 år, og så videreført på 
FRAMskolen på Vallersund Gård. Begge steder med 
pedagoger som så hele ham, og som tok hans styrker 
og svakheter på alvor. Som også evnet og våget å stille 
krav til meg, som mor. De så og inspirerte ikke bare 
min sønn, men også meg. De maktet å vise meg hvorfor 
Steinerpedagogikken – i den form som benyttes i de  
sosialterapeutiske virksomhetene – bærer så gode og 
rike frukter. Frukter som det er av den aller største 
betydning at de får kjennskap til, de som er gitt makt og 
myndighet i kommuner og bydeler. Alle de byråkratene 
som er satt til å administrere mennesker som min sønn 
– at de får kunnskap om og kjennskap til hva de ulike 
sosialterapeutiske virksomhetene kan bidra med – for 
å gi flere unge voksne med utviklingshemming mulig-
heten til et verdig liv.

Oscar og jeg kjenner oss rike – for vi høster av den 
innsatsen som trofast er lagt ned av så mange mennes-
ker på hans vei gjennom skoledagene, gjennom alle år. 
Meldebøkene mellom pedagogene på Ljabruskolen og 
meg – hver eneste skoledag – er en skatt jeg har samlet 
på. Jeg håper å bruke de til noe, en gang ... må bare 
finne inspirasjonen. For disse bøkene bærer i seg beret-
ningen om levet liv – en hverdag med opp og nedturer 
av mange slag.

Så kommer dagen da den trygge og godt innøvede 
hverdagen på skolen, som har som mål å forberede en 
på voksenlivet, skal testes – vil det bære eller briste der 
utenfor skoleporten? Den overgangen har jeg sett kan 
være smertefull, ikke bare for den unge voksne, men 
også i vel så stor grad for dem som blir igjen hjemme – 
om man da er så heldig å finne en egnet løsning på bo 
og arbeidssituasjon, etter endt videregående skole.

For min sønn er ikke lenger et barn. Hjemme hos oss 
skal han få «barnekår», men i verdens øyne skal han få 
være en ung mann. I landsbyen får han mulighet til det 
– han prøver og feiler og finner seg selv, trygt i samspill 
med andre – beboere og medarbeidere.

Oscar er i dag elev ved FRAMskolen på Vallersund 
Gård. Jeg våger påstanden om at han fikk en sømløs 
overgang fra skole til Landsby. Fordi landsbyformen  

allerede var hans – han har eierskap og kunnskap om 
hva som trengs for å være en landsbyboer. Han går nå 
fjerde året, og arbeider målbevisst for å samle kompe-
tanse som vaktmester – assistent. Han er stolt av det!

I ham lever beretningen om Parsifal side om side med 
godt innøvde rutiner for søppelinnsamling, sortering og 
kompostering.

Og hjemme falt ikke hans mor om av sorg da han forlot 
redet. Hun gløder og nærer en flamme, fordi: Hun bren-
ner for det sosial terapeutiske felleskapets betydning 
og ønsker mer enn noe annet å bekrefte for dere, at det 
arbeidet dere gjør, blir sett og høyt verdsatt!

Jeg tenker at dette fellesskapet dere representerer, byg-
ger på noe helt unikt, som er å regne som – en sosial 
skulptur, om dere vil – et kunstverk som tar opp i seg 
alle de ting som menneskelivet skal og bør inneholde 
for å kunne betegnes som sunt og helt.

Byen Berlin har et motto: «Nur was sich ändert, bleibt.» 
Bare det som endrer seg, forblir. Slik utfolder livet seg 
i vår verden. Naturen. Årstidene. Mennesket. Bare det 
som endrer seg, forblir. Men som oftest frykter vi en-
dring. Når noe forandrer seg, dukker usikkerheten opp. 
Det kan kjennes risikabelt og utrygt. Endring er forbun-
det med fare. Samtidig er det menneskets grunnvilkår 
å vokse og modnes. Denne utviklingen er om mulig av 
enda større betydning for dem som har utviklingshem-
ming med i sitt livs skulptur.

Jeg tror på felleskapet og de usynlige hendene som 
bærer og beskytter 
oss. Men jeg tror 
også på de hendene 
som tørker, trøster, 
rettleder og viser 
vei – for mennesker 
som har større og 
et mer krevende om-
sorgsbehov enn det 
som er å regne som 
vanlig – at nettopp 
disse hendene sikrer 
Oscar et fullt ut ver-
dige liv – at de hver 
dag bærer og styrker 
retten til dette.

Takk for at de 
hendene er dine!
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Tekst: Geir Legreid, Fagdager 2020. Foto: SJ

Først vil jeg fortelle om tre ulike møter jeg, som daglig 
leder på Helgeseter, har hatt nylig:

For tre uker siden fikk en ung mann på 23 år tildelt en 
leilighet på Helgeseter av kommunen. Moren hans, 
som også er verge og leder av en pårørendeforening i 
Bergen, fortalte om hjemmesituasjonen og den store 
omsorgsoppgaven. Sønnen har i flere år hatt mulighet 
for å flytte inn i et vanlig kommunalt bofellesskap, men 
familien valgte å vente på «lottogevinsten!», slik hun 
beskrev det – nemlig en bolig på Helgeseter. Hvorfor? 
Jo, for hun opplevde miljøet vårt som trygt, og at vi har 
en sterk bevissthet på det sosiale fellesskapet. Takk-
nemligheten som hun følte for denne etterlengtede til-
delingen, kom til uttrykk i ordene hun åpnet med: «Jeg 
står til tjeneste for Helgeseter!» 

En uke senere hadde jeg en samtale med en 17-årig 
praksiselev som tar Helsefag på videregående. Vi snak-
ket om idégrunnlaget til Helgeseter, og om den aktelsen 
vi har for enkeltmennesket, at alle kommer inn i livet 

Hva innebærer det å ha et 
antroposofisk verdigrunnlag

med en frisk, unik kjerne. Hun lurte på hvordan hun 
skulle formulere dette «immaterielle» fra praksisen sin 
på Helgeseter i referatet til skolen. Jeg oppfordret henne 
til å observere og beskrive de kvalitetene som hun så i 
møtet mellom medarbeidere og beboere. Det hadde hun 
allerede lagt merke til, sa hun, at medarbeiderne var 
veldig engasjert i beboerne. Jeg ba henne da tenke over 
hvorfor det er slik, for det er ingen selvfølge. 

Et par dager senere hadde jeg et nytt møte, denne gan-
gen med en voksen vernepleierstudent som var i praksis 
i et annet av våre bofellesskap. Litt ut i samtalen felte 
hun noen tårer, og hun var tydelig beveget. Det handler 
om hvordan vi organiserer oss, sa hun. Hvordan vi har 
idealer også for personalpolitikken, og for det arbeidet 
som utføres. Ikke minst var hun rørt over respekten som 
kollegaene i huset hadde overfor beboerne. Deretter 
beskrev hun sin egen arbeidsplass i en av nabokommu-
nene, og de utfordringene som hun opplevde der. 

Å bli iakttatt utenifra
Disse tre møtene forteller hva som gjorde inntrykk på 
«observatørene». Nemlig at vi bryr oss om de menne-
skene vi arbeider med! 

Det minner meg om min egen start på Rostadheimen i 
1989. Beboerne ble omtalt som store personligheter som 
hadde vært gjennom flere inkarnasjoner allerede, og at 
deres livsoppgave i denne inkarnasjonen krevde full inn-
sats fra meg som medarbeider. På tross av noen ikke helt 
ubetydelige diagnoser, hadde disse beboerne en frisk 
og sunn «kjerne», noe som ikke er helt det samme som 
sjelen. Jeg ble fortalt at jeg ikke skulle henge meg opp i 
diagnosene. Det var mennesket bak diagnosebildene jeg 
skulle søke.

Slike holdninger var totalt ukjent for meg og gjorde et 
enormt inntrykk. Jeg var 22 år og studerte sosiologi ved 
Universitetet i Bergen og sto solid plantet i et veldig 
materielt virkelighetsbilde. Så da kollegaene mine på 
Rostadheimen snakket om «karmiske forklaringer» og 
at det ikke var tilfeldig at jeg havnet i nettopp denne 
jobben, kunne jeg bare smile skeptisk tilbake. Men 
samtidig gjorde perspektivet deres at jeg følte meg både 
inkludert og betydningsfull. Det ga økt selvtillit og 
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inspirasjonen, og engasjementet mitt for stedet vokste. 
Selv om jeg ikke ble noen nyfrelst Steiner-tilhenger der 
og da, tok jeg likevel opp i meg de samme holdningene 
til beboerne som kollegaene mine hadde. 

Idéen om en frisk kjerne 
Idéen om at alle mennesker har en frisk kjerne, anser 
jeg som den aller viktigste holdningsvariabelen i miljøet 
vårt. Derfor – på tross av at jeg selv den gangen verken 
trodde på reinkarnasjon eller karma – tok jeg i realiteten 
det første steget på veien til å erkjenne at det finnes en 
immateriell virkelighet og perspektiver fra andre kilder 
enn den akademiske forskningen. I møtet med fagmil-
jøet i det offentlige helsevesenet, især spesialisthelse-
tjenesten, ble jeg enda mer klar over det verdifulle som 
jeg observerte på Rostadheimen og i den ferske Helse-
pedagogiske Steinerskolen på Nesttun, som jeg på den 
tiden også hadde oppdrag for.

Nå, 31 år senere, vil jeg her på Sundvolden oppsummere 
det som inspirerer meg i mitt arbeide, og jeg sier da det 
samme som i 1989, og som de tre personene nevnte: 
• oppriktig engasjement 
• empatisk innlevelse 
• fellesskapsfokus
• skape arenaer for likeverd, selv om ikke alle funk-

sjonelt rår over de samme ressursene. 

Jeg har spurt meg selv hvorfor er ikke disse verdiene 
et uttalt mål i alle omsorgsyrker og helse- og sosialfag-
lige utdanninger? Men en kultur som erkjenner at vi 
som mennesker utvikler oss gjennom vår relasjon til 
hverandre, er imidlertid ingen selvfølge. De færreste har 
verken arbeidsbeskrivelser og personalreglement med 
fokus på fellesskapet og empatisk engasjement. Ved 
studieopptak og uteksaminering i den vanlige helse- og 
sosialfaglige utdanningen, stilles det heller ikke krav til 
personlig egnethet.

Står i spagaten
Professor i sykeleie, Kari Martinsen, holdt et foredrag i 
Bergen for ikke lenge siden. Hun beskrev et helsevesen 
der helsepersonell og sykepleiere opplever identitets- 
utfordringer fordi de står i en kontinuerlig spagat mel-
lom kravet om rasjonell yrkesutøvelse og pasientenes 
behov for mer kontakt. Denne utviklingen er blitt for-
sterket de siste 25 årene.

I slike systemer får vi ikke dekket det jeg tror er et 
grunnleggende behov hos helsepersonell, nemlig en 
mulighet til å gi av seg selv og komme den vi skal 
bistå i møte. Moderne helsetjenester er mange steder 
blitt forurenset av metodiske og instrumentelle idealer, 
godt gjødslet med byråkratiske pålegg og økonomiske 

måltall. Det er klart dette virker inn på kulturen i utdan-
ningen og på arbeidsplassene.

Tre avgjørende nivåer
Da jeg i fjor ble spurt om å gi innspill til kommunens 
boligbygging for funksjonshemmede, under et møte 
med sosialkomiteen i Bergen Bystyre, understrekte jeg 
tre hovedpunkter eller nivåer:

Fellesskapet: I et bofellesskap må fellesområdene 
være så romslige at alle i huset, både beboere og med-
arbeidere, kan være der. Planlegg derfor alltid fellesa-
realene først og definer målene for hvordan det sosiale 
fellesskapet skal fungere. Deretter kan leilighetene 
planlegges.

Konkret nærhet: Rekruttering, turnuser og kompe-
tanse må skje både ut fra beboerens individuelle behov, 
men også utfra nærheten til dem. Her tenker jeg på 
relasjonell nærhet i førstelinjen, men også geografisk 
nærhet som et minimum for nøkkelpersoner i ledelse og 
administrasjon. Vi må være til stede i livet der beboerne 
utfolder seg. Å sikre personlig engasjement fordrer 
menneskelig kontakt og jevnlig tilstedeværelse, også fra 
ledelsens side.

Idealer som grunnmur: Grunnholdningen i våre 
virksomheter skal være at alle mennesker har en frisk 
kjerne. For at medarbeiderne skal involvere seg, må de 
ha noen idealer og verdier som motiverer og hjelper 
dem i hverdagen. Det skjer ikke uten en grunnmur, som 
også gir støtte til det viktige kulturarbeidet som foregår 
på stedet. 



36 tema: identitet, verdier, ledelse

LandsByLiv nr 49 • HØSTEN 2020

Det hører med til historien at Bergen kommune ennå 
ikke har latt seg inspirere av innspillene mine. Å endre 
virkelighetsoppfatning er krevende. 

Immateriell virkelighet 
Men hvorfor klarer virksomhetene våre seg fortsatt gan-
ske bra? Hvorfor er vi attraktive etter alle disse årene? 
Det er neppe fordi vi er metodisk flinkere enn andre. Min 
konklusjon er: Fordi vi også forholder seg til en annen 
dimensjon, til en immateriell eller åndelig kilde. Det er 
jo egentlig ganske fantastisk. Kanskje bør vi trekke det 
aktivt frem i kommende anbudskonkurranser. Prøv f.eks. 
dette: «Vi tilbyr to virkeligheter til prisen av en» eller 
«Hos oss er medarbeiderne utstyrt med hele 12 sanser».

Jeg liker begrepet immateriell virkelighet, fordi jeg 
opplever at det skaper mindre avstand til folk både 
innenfor og utenfor miljøet vårt enn når jeg snakker om 
den åndelige dimensjonen. Noen vil uansett hevde at det 
er tåkeprat. Men la oss tenke oss følgende: 

Et eksperiment
Hva om vi de neste 12 månedene slutter helt å snakke 
om menneskets friske kjerne. Vi slutter å snakke om 
personlig engasjement, viktigheten av nære relasjoner 
med beboerne, og fellesskapets betydning. For ingen av 
disse idealene er påkrevd i driftsavtalene og kvalitets-
dokumentene kommunen etterspør. Begrepet likeverd 
snakker vi kun om når vi referer til FN-konvensjonen, 
og rettigheter når vi henviser til Kap. 9-vedtak. Begre-
pet beboer byttes ut med bruker, og vårt bio-dynamiske 

jordbruk er kun en metode. Skuespillene kan vi fortsette 
å gjennomføre, men ingen refleksjoner og samtaler om 
deres spirituelle bakgrunn. Rudolf Steiners ukevers er-
stattes med av et passende dikt. Med andre ord, vi gjør 
som vi pleier, men vi forholder oss nøytralt eller taust til 
hele den immaterielle innflytelsen og det antroposofiske 
verdigrunnlaget som tidligere har preget arbeidet vårt. 
Hva skjer når mystikken fjernes og virkeligheten redu-
seres til ren materie? Vil kollegiet føle seg mer samkjørt 
når vi forenkler virkeligheten? Vil de pårørende føle 
seg tryggere? Hva med beboerne og deres tillit til oss? 
Vil trivselen øke? Og viktigst – hva vil dette gjøre med 
holdningene våre, selv om vi opprettholder våre faste 
rutiner i arbeidet?

Risiko for redusert kvalitet 
Mitt poeng er at våre tydelige verdier påvirker alle deler 
av driften vår. Hvis vi oppgir forbindelsen med den 
immaterielle (åndelige) verden, er risikoen for redusert 
kvalitet i praksisfeltet større enn vi kan ane. Derfor er 
det viktig at vi opprettholder den forpliktelsen som våre 
antroposofiske virksomheter har nedfelt i vedtektene og 
verdigrunnlaget. Gjør vi det, vil vi også tåle at noen av 
medarbeiderne våre bare er med oss på halvveien – slik 
det var med meg i 20-årene på Rostadheimen. Vi kan, 
mener jeg fortsatt, oppta holdninger og verdier med 
utgangspunkt i et åndsvitenskapelig perspektiv, uten 
blindt å måtte forholde oss til viktige årsaksforklaringer 
som for eksempel reinkarnasjon. Men virksomheten 
må naturligvis stå opp for at en åndelig dimensjon er en 
realitet. Dette ansvaret må være tydelig i rekrutterings-
prosessen av ledere, styremedlemmer, fagansvarlige, og 
alle som har et særskilt ansvar i organisasjonen. Og vi 
må igjen huske at skattejakten i det sosialpedagogiske 
miljøet startet bakenfor diagnosebildene. Uten dette idé-
grunnlaget vil neppe slike perspektiver og dermed våre 
holdningsmessige fortrinn være en realitet.

Utvikler oss sammen med beboerne
Vi bygger tillit og likeverd gjennom personlig engasje-
ment og involvering i arbeidet. Utgangspunktet er at 
vi skal utvikle oss sammen med beboerne og speile 
hverandre over tid. Da står vi bedre rustet til å oppfylle 
intensjonene i HVPU-reformen, Helse og Omsorgs- 
tjenestelovens Kap. 9, og Kaldheim-utvalget sine anbe-
falinger. Vårt idégrunnlag er derfor vår fremste kapital. 
Bare spør beboerne sine familier og pårørende.

Vårt helhetlige praksisfelt kan ikke eksistere uten en 
verdibasert grunnmur. For meg er det en umulighet. 
Så la aldri den dagen komme da vi nøyer oss kun med 
metoden og slutter å stille det undrende spørsmålet: 
«Hvem er du?» Et av våre samfunnsoppdrag blir der-
med å gjøre nettopp dette alternativet synlig. 

Lederseminaret i 
Sosialterapeutisk 
Forbund

Medlemsvirksomhetene i Sosialterapeutisk 
Forbund har en antroposofisk formålsparagraf. 
Samtidig opplever stadig flere utfordringer når de 
skal rekruttere pedagogiske medarbeidere/ledere 
som både skal innfri de formelle kompetansekra-
vene og ha en antroposofisk/steinerpedagogisk 
utdannelse eller bakgrunn. 4. mars 2020 arran-
gerte forbundet et seminar for ledere og styrele-
dere i medlemsvirksomhetene. Forhåpentligvis 
blir dette det første av en rekke med årlige leder-
seminarer som vil hjelpe oss i arbeidet videre.
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Tekst: Terje Erlandsen, leder av Uddannelses-
center Marjatta, lederseminar Helgeseter. 

Den 4. mars i år møttes ledere og styreledere fra 11 
virksomheter til et seminar rundt det evig aktuelle 
spørsmålet: Hvordan fremtidssikrer vi virksomhetenes 
antroposofiske/ steinerpedagogiske innhold? Til stede 
var representanter fra tre helsepedagogiske steinersko-
ler, tre sosialpedagogiske virksomheter, fire Camphill-
steder, samt andre representanter fra Landsbystiftelsen. 
Undertegnede, Eva Lønstad Davis og Christian Wilbers 
bidro med faglige innlegg rundt historikk, idégrunnlag, 
verdibasert ledelse og utdannelse som inspirasjon til 
dagens gruppeprosesser. 

Helsepedagogiske skoler, de sosialpedagogiske virk-
somhetene og Camphill-landsbyene arbeider ut fra den 
samme impuls: Rudolf Steiners pedagogikk og men-
neskebilde. Virksomhetene er grunnlagt på bakgrunn 
av klare ideer, visjoner og intensjoner. I pionerfasen 
var Rudolf Steiners pedagogikk og menneskebilde det 
udiskutable fundamentet for kjerneoppgaven. Pionerene 
fremstod som kulturbærere og representanter for en 
holistisk dannelsestradisjon gjennomsyret av steiner-
pedagogiske verdier. Dette kombinert med en ofte 
patriarkalsk ledelsesform og liten offentlig innblanding, 
ga antroposofien og steinerpedagogikken en stor og 
sentral plass. 

Pionerfasen er over
Pionerfasen er definitivt over. Vi lever i omstillingens 
tidsalder der samfunnets behov og virksomhetenes ytre 
rammebetingelser er i kontinuerlig utvikling. Våre nye 
roller som profesjonelle leverandører av pedagogikk 
og omsorgstjenester stiller store krav til tverrfaglighet, 
ledelse og administrasjon. Parallelt med dette foregår 
det et generasjonsskifte der den harde kjerne av antro-
posofer og steinerpedagoger nå pensjoneres. Samtidig 
utdannes det for få steinerpedagoger og sosialterapeuter 
i forhold til virksomhetenes reelle behov. Resultatet er 
en økende andel medarbeidere og ledere i våre virksom-

Virksomhetenes
antroposofiske idegrunnlag 
fortid – nåtid – fremtid

heter uten antroposo-
fisk bakgrunn. 

Flere virksomheter 
opplever at ytre krav 
til drift kombinert med 
mangel på kompetanse 
fjerner fokuset fra idé- 
og verdigrunnlaget. 
Utfordringen er reell 
nok, men kan lett bli 
til en klagesang om 
at alt var bedre i de 
gode, gamle dager, en 
retorikk som jo ikke 
er konstruktiv eller 
bidrar til fremtidsret-
tet problemløsning. 
Titusen-kroners-spørs-
målet er hva vi kan gjøre for å pusse arvesølvet slik at 
steinerpedagogikken og antroposofien igjen kan få den 
plass den fortjener.

Styret og ledelsens ansvar 
Det starter med interesse for virksomhetenes idégrunn-
lag, og fortsetter med utvikling av kompetanser og fer-
digheter. Her har ledere og styret et stort ansvar. Under 
seminaret kom det frem at dynamikken mellom ledelsen 
og styret har en tendens til å fokusere på driftsmessige 
forhold, ytre krav og resultater. Kort oppsummert: Hvis 
økonomien er god, foreldre og offentlige myndigheter 
er tilfredse, og det ikke er noen negative førstesideopp-
slag, så går det jo egentlig ganske bra! Driftsmessige 
forhold skal selvfølgelig være i orden, men virksom-
hetenes fremtidige overlevelse krever noe mer. I denne 
sammenheng foreslås det konkret at virksomhetenes 
styre sammen med ledelsen prioriterer kompetanseut-
vikling og avsetter midler til dette. 

Hvordan praktiseres det
Steinerhøyskolen tilbyr offentlig godkjent bachelor-
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utdannelse som kan bidra positivt, men et større antall 
steinerpedagoger løser ikke nødvendigvis alle virksom-
hetenes utfordringer. Den største kompetanseutvikling 
skjer på hjemmebane, hver dag når verdier, idégrunnlag 
og pedagogikk praktiseres. Utvikling av en pedagogisk 
dannelseskultur inspirert av Rudolf Steiner, krever at 
vi som ledere virkelig ønsker dette. At vi integrerer 
steinerpedagogikk som en naturlig del av vår faglighet 
og bruker den kompetansen som finnes internt i virk-
somhetene. Det handler om å gi det den nødvendige 
plassen i hverdagen, samt et punkt på ledelsens, styrets 
og personalgruppenes dagsordener. 

Andakt for det lille
Bær solen ned på jorden du menneske. Slik lyder den 
første linje av et morgenvers som brukes i mange av 
våre virksomheter. Her refereres det til antroposofiens 
grunnleggende eksistensielle motiver. Et av dem er at 
mennesket lever i spenningsfeltet mellom en jordisk 
og åndelig dimensjon. Videre at vi alle – uavhengig av 
funksjonsnivå – har en oppgave i verden til å spre lys, 
glede, motivasjon og mening – som ringer i vannet. An-
troposofien inspirerer til levefellesskap og praksiser som 
får mennesker og verden til å blomstre. Nøkkelen til en 
blomstrende synergi er knyttet til en utforskende, nys-
gjerrig, holistisk livsanskuelse med klare referanser til 

en fenomenologisk-vitenskapelig tradisjon: Interessen 
for åpne spørsmål fremfor absolutte svar. Gleden ved å 
oppleve verdens fenomener og deres skjønnhet fremfor 
å forklare dem. Andakt for det lille. I det pedagogiske 
bruker vi disse dypere antroposofiske motiver som et 
bakteppe og en inspirasjon til å gjøre det usynlige syn-
lig, til å se andres ressurser og potensialer, til å utvikle 
oss selv og tjene andre. 

Kjærlig oppmerksomhet 
Steinerpedagogikken er en plastisk størrelse, organisk 
som en plante, hele tiden i bevegelse, vekst og utvikling. 
Pedagogikken har passert 100 år og selv om verden har 
forandret seg, er de grunnleggende motivene de samme. 
Moderplanten skal imidlertid pleies så den strekker seg 
mot lyset og skyter nye skudd. Vårt seminar viste at 
antroposofien og pedagogikken har stort potensiale for 
meningsdannelse. Enn videre at fremtidssikring av im-
pulsen krever en god porsjon arbeid, interesse og kjærlig 
oppmerksomhet. Derfor er det gledelig at Sosialterapeu-
tisk Forbund og virksomhetene kan samarbeide rundt 
denne helt fundamentale og høyst nødvendige oppga-
ven. Jeg ser frem til fortsettelsen, et nytt ledelsesseminar 
og oppfordrer herved alle til å sette dette punktet på 
dagsorden.

Fra Eva Lønstad Davis innlegg på lederseminaret. 
Illustrasjon: Rudolf Steiner, tavletegning 26.6.24

Verdier er gjensidige forventinger og løfter mellom 
leder og medarbeider. Kjerneverdier har størst og mest 
domi-nant plass, de skaper identitet og utøver kontroll. 
Kjerne-verdiene er nødvendig for å kunne forklare hold-
ninger og handlinger. Disse kan være av en dyp person-
lig overbevisning, et system som viser hva som oppfattes 

Kjerneverdier og 
verdibasert ledelse

som rett eller galt. Verdiene er bevisste når de aktivt 
refereres til som grunnlag for beslutninger og handlinger 
i egen virksomhet.

Verdibasert ledelse er en gjennomtenkt og klar filosofi 
om hvordan menneskene skal behandles, og dette om-
sette i praksis. «Det er en primæroppgave for ledere å  
introdusere og vedlikeholde spesielle verdier, som blir 
en egen kompetanse i organisasjonen. Og sette arbei-
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det inn i en større og meningsfylt sammenheng, for å 
tilfredsstille en åndelig lengsel.» (Zapf, 2005)

«Ikke et ferdig og lukket system, men en arbeidsmåte 
som bare kan eksistere ved at den er i kontinuerlig ut-
vikling i og mellom mennesker.» (Rudolf Steiner)
 
Tillit og makt i verdibasert ledelse
Høy relasjonell tillit er nødvendig for å praktisere en 
verdibasert ledelse. Dette er ikke noe du som leder har 
krav på, men noe som blir deg til del på grunn av kunn-
skap, erfaring og klokskap. Verdibasert ledelse handler 
om invadering av medarbeiderens tros- og følelsesliv. 
Verdier gir tilgang til makt og særlig normativ makt som 
ofte assosieres med virksomheter som leder medarbeid-
ere gjennom tro og overbevisninger. (Taylor, 2018)
 
Hvordan gjør vi det?
Det antroposofisk idégrunnlaget skiller seg ut fra andre 
spirituelle retninger i vår tid, gjennom sin praktiske 
og sosiale orientering. Rudolf Steiner vektla alltid den 
praktiske siden ved antroposofien mer enn det innholds-
messige. (Curativ education, Alex Baum,1974)

Å være leder: i går – i morgen:
Dominans – Veiviser/Inspirator
Allmektig – Medbestemmelse
Kontroll – Rollemodell
Lover og regel – Verdier/etikk som verktøy

«Fra å oppholde seg i det forgagne begynner man å søke 
nye veier mot fremtiden, for å danne seg et realistisk 
fremtidsbilde. Dette skyldes at disse følelsene styres av 
et høyere jeg, mens de hverdagslige følelsene er knyttet 
til fortiden.» (Bernard Lievegoed)

Å omsette verdiene i praksis
Å være medarbeider handler om å kunne omsette verdi-
ene i de sosialpedagogiske virksomhetene i praksis. Det 
kreves emosjonell og relasjonell kompetanse, fordi 
arbeidet er i endring og krever at vi sier ja til menne-
skelige prosesser. Kjærlighet og begeistring er viktige 
opplevelser i et hvert personlige og yrkesmessige liv, og  
vi må ha mot til de utfordringer som kommer oss i 
møte hver dag sammen med andre mennesker. Omsorg, 
respekt og åpenhet er det som gjør sjelen frisk og gir 
den krefter.
 
Å være utviklingshemmet 
«Det usedvanlige mennesket» skal nyte godt av dine 
verdier. Alle mennesker er like verdifulle – de befinner 
seg bare på forskjellige stadier i sin individuelle utvik-

ling. Hvilke verdier og muligheter tilbyr de sosialpedago-
giske virksomhetene mennesker med utviklingshemming? 
Hvor går linjene fra pionerne/lederne i Botton Village / 
Camphill til dagens og fremtidens virksomheter? 
 Dagens samfunn trenger «det usedvanlige mennesket».

Å fremtidssikre det sosialpedagogiske 
Hvordan fremtidssikre sosialpedagogiske innhold i 
fremtiden? Behold kjerneverdiene, men forny dere og 
åpne opp for omverden! Benytt et språk alle forstår! 
Kjemp for at mennesker med utviklingshemming er 
verdifulle! Dere kan gi det beste tilbudet! 
Som utgangspunkt har dere fått en gave i fanget.

Det helsepedagogiske kurset 
ble holdt av Rudolf Steiner 
25. juni - 7. juli 1924 i Dor-
nach. Kurset, som ble holdt 
for leger og medarbeidere, 
danner det åndsvitenskape-
lige fundamentet for arbeidet 
med barn med spesielle sje-
lelige og helsepedagogiske 
behov. Foredragene danner 
også utgangspunktet for den 
senere verdensomspennende 
helsepedagogiske og sosial-
terapeutiske bevegelsen. Heilpädagogischer 
Kurs (GA 317) er utgitt på dansk (Jupiter for-
lag) og kan kjøpes i Antropos bokhandel.
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Tekst: Frederike Lingner. Foto: Goetheanum.org

Under det internasjonale rådsmøtet for nettverket av 
helsepedagogiske og sosialterapeutiske antroposofiske 
virksomheter (inclusivesocial.org) forteller vi hverandre 
om arbeidet som foregår i de ulike landene. På denne 
måten bidrar også delegatene med innspill til fremtidige 
temaer for den internasjonale konferansen for helsepe-
dagogikk og sosialterapi.

På grunn av covid-19-restriksjonene kunne ikke alle 
deltakerne komme til Sveits, og det var lagt til rette for 
online-deltakelse. Det fungerte ganske bra. De som del-
tok fysisk i Goetheanum kunne se oss «onlinere» på et 
stort lerret, og vi som satt hjemme bak skjermene våre, 
kunne se både menneskene i salen og de andre som del-
tok online. Det var omtrent 25 i salen og 25 som deltok 
via skjerm. Gruppearbeidet lot seg også gjennomføre 
for de som var online, takket være «zoom», en online-
plattform som er velegnet til når mange møtes over 
nettet. Alle som deltar, har det til felles at de jobber i en 
antroposofisk virksomhet eller Camphill rundt i verden. 
For tiden arbeider jeg på Helgeseter og er representant 
for Sosialterapeutisk Forbund i Norge.

Rådsmøtet startet lørdag morgen med en velgjørende 
eurytmioppvåkning. Etter presentasjonsrunden ga de 
som hadde deltatt på den internasjonale konferan-
sen for heilpedagogikk og sosialterapi uken før, sine 
tilbakemeldinger. Årets tema var «Education – always! 
Developing what lives in me and moves the world» og 
deltakerne ga svært positiv respons på mange plan.

«Charter» for fremtidig samarbeid
Årets tema for rådsmøtet var å lage et felles dokument, 
et «charter» som er ment som grunnlaget for fremtidig 
samarbeid og som retningslinjer til de antroposofiske 
virksomhetene. (inclusivesocial.org/project/ausbildung-
skreis). Charteret skal dreie seg om verdier, oppgaver, 
visjoner og behov. Tre spørsmål danner fundamentet i 
utarbeidingen av charteret. Disse spørsmålene var sendt 
ut på forhånd, og de ble videresendt til alle virksom-he-

Fra rådsmøtet for 
helsepedagogikk og sosialterapi
i Goetheanum 10. og 11. oktober

tene i Sosialterapeutisk Forbund i Norge. Herfra mottok 
jeg noen innspill som jeg videreformidlet til Dornach.
Spørsmålene er følgende: Hva er våre felles intensjoner 
og mål i arbeid vårt i verden? Hva har vi som et felles 
grunnlag for dette arbeidet? Hvilke verdier og holdnin-
ger forbinder oss? 

Under rådsmøtet arbeidet vi videre med disse spørs-
målene, både i grupper og plenum. Her oppsto det fine 
samtaler. Alle innspillene blir samlet i Dornach, som 
fortsetter arbeidet med charteret. I januar og mai 2021 
vil ledergruppen i Dornach invitere delegatene til zoom-
møter.

Deretter knyttet vi an til spørsmålet angående konfe-
ransen i 2022. Forslag til tema er: «Hvordan helbrede?»  
I 2022 skal konferansen foregå sammen med den medi-
sinske seksjonen. Det kom en rekke innspill og ønsker 
til denne konferansen: Å bli hel, håndtering av trauma, 
helbredelseskraft, biodynamisk jordbruk som helbred-
else, salutogonese, kall, resiliens og hvordan kan vi som 
pedagoger/terapeuter blir helbredet.

Økonomi
Vi gikk gjennom regnskapet og budsjettet for neste år. 
Det er svært ulike økonomiske forhold i de forskjellige 
landene, og hvor mye man kan bidra med. Uansett beløp 
gir bidragene et solidarisk signal. Og i søknadsprosesser 
kan Anthroposophic Council for Inclusive Social De-
velopment henvise til et større internasjonalt nettverk. 
Bidragene fra de forskjellige landene i 2019 var 330 394 
CHF som i dagens valuta tilsvarer cirka 3,5 millioner 
norske kroner. Den største bidragsyteren er Tyskland 
med et bidrag på 158 000 CHF. Norge bidrar med 6000 
CHF, cirka 60 000 norske kroner som kommer fra de 
norske virksomhetene i Sosialterapeutisk Forbund.

Hva rører seg i verden:
• Fra den medisinske arbeidsgruppen i Dornach var 

det et ønske at leger beskjeftiger seg mer med men-
neskebildet. Økt kunnskap om sansene, beskjef-
tigelse/bevisstgjøring om hva individet trenger, 
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helbredelse på en indre plan, var også ønsker når 
det gjaldt fordypning.

• Tidsskriftet «Perspektives» er tospråklig, både på 
tysk og engelsk. Det er et forum for det internasjo-
nale nettverket, og man anbefales å abonnere. Har 
noen et bidrag, tas det svært gjerne imot.

• Den internasjonale gruppen som arbeider med opp-
læring, har sendt en søknad til den tyske foreningen 
Anthropoi via EUs ERASMUS + program for å 
fremme et opplæringsnettverk. Dermed kan grup-
pens arbeid støttes, spesielt med hensyn til meto-
diske og didaktiske spørsmål de neste tre årene.

• Et arrangement kalt «Inkluderende europeisk 
kongress» vil finne sted i Zürich 2.-5. juni 2021. 
Kongressen dreier seg om å flytte grenser og kom-
mer til å omfatte kulturelle bidrag, gruppearbeid og 
utflukter. Alle er velkomne.

• Blant de forskjellige fortellingene fra landene og 
prosjektene, gjorde rapporten om situasjonen i   
Kirgisistan, størst inntrykk på meg. Det er et land 
med stor uro for tiden. I Kirgisistan og noen av  
landene rundt er det nå mulig å studere sosialpeda-
gogikk. Både bachelor og master. De takket nett-
verket for den økonomiske støtten.

• Flere prosjekter går utover landegrensene. En av  
disse heter «World social initiative» (www.sociali-
nitiativeforum.org) og er en organisasjon som tilbyr 
støtteprosjekter over hele verden. Noe fant sted i  
India om temaene helse, kropp, sunn planet, sam-
funn og menneskeverd. I Japan var det et arbeid 
som handlet om inkludering og empati. En kunst-
festival ble avholdt i Sør-Afrika. Neste år vil  
det være et tema om læring i Nairobi. Også  
her er menneskeverdet selve kjernen.

Eine Brücke ist der Mensch

Eine Brücke ist der Mensch
Zwischen dem Vergangnen
Und dem Sein der Zukunft;
Gegenwart ist Augenblick;
Augenblick als Brücke.
Seele gewordner Geist
In der Stoffeshülle
Das ist aus der Vergangenheit;
Geist werdende Seele
In Keimesschalen
Das ist auf dem Zukunftwege.
Fasse Künftiges
Durch Vergangnes
Hoff auf Werdendes
Durch Gewordenes.
So ergreif das Sein
Im Werden;
So ergreif, was wird
Im Seienden.
 

En bro er mennesket

En bro er mennesket
mellom det forgangne
og det som skal bli i fremtiden.
Nåtid er øyeblikk,
øyeblikk som bro.
Ånd har blitt til sjel
i materiens svøp,
det er fra fortiden;
Sjel bli til ånd
som kim i en kapsel
det er på fremtidsveien.
Erkjenn det fremtidige
gjennom det forgangne,
håp på det kommende
gjennom det som har blitt til.
Så grip det som er
i tilblivelsen;
Så grip det som vil bli
i det som er.

• En konferanse om antroposofisk meditasjon finner 
sted i april 2021. Konferansen vil være tospråklig 
(tysk/engelsk), se www.living-connections.info.

Mennesket som bro
Under hele møtet fulgte Rudolf Steiners vers fra 1920 
oss, hentet fra Wahrspruchworte. Det var en nydelig 
følgesvenn. Her gjengitt på tysk og norsk, oversatt av 
Veronika Schmid.
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Tekst: Sven Åke Lorentsson. Foto: SJ 

 «Naturen blir til et speil for den menneskelige kaotiske 
oppførselen. Dette viser seg i katastrofer og abnormi-
teter. Mennesket ser seg selv i naturens speil uten å 
gjenkjenne sitt eget speilbilde.»

Disse ordene er hentet fra Ita Wegmans artikkel Jordens 
mysterium fra tidsskriftet Natura fra 1928. 

Hvis vi prøver å gi en enkel fenomenologisk betraktning 
av koronavirusets egenskaper, er det spesielt en ting 
som er i øyenfallende og skiller dette viruset fra andre 
typer virus som gir influensa-symptomer, og som gjør 
at covid-19-sykdommen er farligere enn andre influen-
saer. Helsepersonell og leger forteller at syke pasienter 
kan virke nokså lite affektert av sykdommen, men så 
plutselig inntreffer en umiddelbar krisetilstand. Det er 
i den fasen at surstoffsopptaket i lungene plutselig kol-
lapser. Dette merkes nesten ikke for pasienten selv, fordi 
lungens utskillelse av CO2 og andre giftstoffer fungerer 
helt normalt. 

Det samme fenomenet som skjer globalt med jorden liv. 
Her er det vi mennesker som kvitter oss med CO2 og 
mange andre typer av forurensende giftstoffer. Først i 
de aller siste årene har vi fått en begynnende bevissthet 
om hva dette bevirker i jordens liv. Men vi fortsetter 
allikevel med å belaste verden rundt oss med vårt avfall, 
våre giftstoffer og CO2. Fortsatt er konsekvensene av 
det ikke så omveltende, at vi ikke opplever det som så 
dramatisk, i hvert fall ikke så mye i vår del av verden.

Så kan vi stille oss det spørsmålet: Kan det være slik 
at jordens øko-system plutselig slutter å fungere, og at 
de livgivende kreftene kollapser i sin virksomhet? Kan 
covid-19 være en naturens speiling i oss, inne i lungene 

Korona: 
Menneskets speil i naturen?

våre? At vi ser konsekvensene av vår egen tankemåte.

Det er alvorlige spørsmål som kan dukke opp i oss, utfra 
en slik fenomenologisk betraktningsmåte. Antroposofien 
kan også føre oss frem til et større og mer omfattende 
verdensbilde. Erkjennelsen av at jorden bærer i seg et 
stort mysterium. At jorden siden 2000 år tilbake er be-
nådet og begavet, og har en iboende skaperkraft som vi 
mennesker nå lever midt i. At denne skaperkraften lever 
i alle mennesker i dypet av det indre, uansett religion og 
livsanskuelse. 

Dette blir spesielt synlig i krisetider: Vi ser mennesker  
som hjelper og støtter hvor det trengs, vi ser at det fin-
nes kjærlighetskrefter i menneskene rundt hele kloden, 
som vil og gjør det gode for andre mennesker, for 
naturen og jordens liv. Disse kjærlighetskreftene vil 
helbredelse og gi liv i harmoni og fred. Det er viktig at 
vi i disse tider våkner opp, anstrenger oss for å se og 
erkjenne at disse kreftene finnes. Det er av stor betyd-
ning at vi blir oss bevist at disse kreftene er virksomme i 
menneskeheten. Men sjelden får de stor omtale. Mange 
ganger må vi lete aktivt etter dem for å få øye på dem. Å 
søke etter og finne disse kjærlighetskreftene virker også 
angstdempende. Hvis angst og uro får overtaket i vårt 
sjeleliv, kan ikke kjærligheten og åpenheten for verden 
og andre mennesker gjøre seg gjeldende. Men også 
omvendt: Når vi gir rom for fred og kjærlighet i sjelen, 
forsvinner angsten og uroen. 

I denne tidens påtvungne sosiale situasjon kan det være 
viktig at vi opplever: Vi er slett ikke alene. Der ute, 
rundt om i menneskeheten, finnes utallige mennesker 
som på hver sin måte er på vei; på den veien som er 
menneskehetens mål og mening med livet her på jorden: 
Oppvåkning til frihet og kjærlighet. Og til det trenger vi 
mot, tillit, fremtidstro og håp.
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Slik avslutter Ita Wegman sin artikkel:
«Tidens tegn taler et klart språk rundt oss. Naturen, som 
forandrer seg, stiller oss det alvorlige spørsmålet om vi 
vil forandre tenkningen, om vi vil erkjenne, at det som 
utfra forvirring og lidelse viser seg for oss som kosmos’ 
fordring, ikke er tilintetgjørelse, men åndeliggjørelse av 
mennesket. 

Slik står vi inne i utviklingen av menneskeheten og 
jorden. Utviklingen av menneskeheten er samtidig ut-
viklingen av jorden. Og den nye tenkningen har allerede 
trådt frem for mennesket, det kommer nå bare an på å 
modig gripe den og konsekvent gjennomføre den på alle 
livets områder. I dag kommer det an på å bane veien for 
denne nye måten å tenke på.»
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KORONAPOSTEN-2020

Helsepedagogisk skole 
Steinerskolen på Hedemarken 

Tekst: Koronaposten. Foto: Jorunn Tverberg.

Vi har tatt bilder og skrevet tekst på pc. De siste ukene 
har vi vært rundt og sett hva de andre basene arbeider 
med. Vi har tatt bilder, gjort intervjuer og laget avisen 
som vi kaller «Koronaposten». Hilsen Batoul, Vilde, 
Lill-Jasmin, Suad og Jorunn. 

I hovedfag har vi hatt om våren. Vi har hatt om blomster 
som kommer tidlig. Da har vi vært i skogen og plukket 
blomster. Vi har hatt om noen trær også. Vilde har laget 
seljefløyte. Vi har plukket museører fra bjørka og laget 
bjørkete. Og vi har tappet sevje fra bjørketreet. 

Elevene i base 9 har gjort en viktig jobb på skolen denne 
våren. Det har nemlig blitt hugget flere trær på skoleom-
rådet nå. Elevene har kvistet trær, og saget dem i mindre 
kubber. De har hugget ved og stablet den fint. Ruben og 
Hugo har også laget fuglekasser. De har hulet ut trekub-
ber, og laget hull i foran. De har satt på lokk og bunn. 
Fuglekassene blir hengt opp i skogen. Så får vi håpe det 
kommer noen som vil lage reir der. Og hvorfor har det 
blitt felt så mange trær på skolen vår? Jo fordi det skal 
bygges et nytt bygg! Der skal basegruppene få mange 
fine klasserom. Vi skal få stort kjøkken og kantine. Det 
blir lærerrom, musikkrom og sal. Vi har noe å glede oss 
til! 

Aragorn og Martin har hatt hovedfag, med sang og 
musikk, telling og bokstaver. De har malt og tegnet 
mange dyr, for de har hatt om «Noas Ark» i denne 
perioden. De har også vært på Alm gård. Der har det 
kommet lam, kalver, kattunger og kyllinger. Og den 
store grisepurka har fått søte, rosa unger. Vi fikk klappe 
både griser og kalver da vi var der. Og til og med holde, 
og klappe en liten kylling. De har malt dyr hver dag i 

Over: Redaksjonen i arbeid! Fra venstre: Batoul 
(bak), Vilde og Lill-Jasmin. 
Midten: Tony
Nederst: Mathilde, Øyvind og Philip
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perioden om «Noas Ark». 

Elevene i base 8 har vært 
noen skikkelige sprekinger 
i vår. De har syklet mye 
rundt omkring på skolen 
og i nærområdet i Ottestad. 
Når de har vært på langtur, 
har de gått langs Ilsengsti-
ene og langs Mjøsa ute 
på Domkirkeodden. Flere 
ganger har de vært på Jern-
banemuseet også. 

En dag i mai oppdaget vi 
at vi hadde fått en vikin-
glandsby på skolen. Nede 
ved smia var det et vik-
ingtelt og bålpanne. Der var 
det fire vikinger som laget 
mat på bålet. Det var Synne, 
Johan, Sidsel og Kristin. 

I vinter har elevene lært om 
hvordan vikingene levde. 
Synne og Johan har fått 
sydd vikingdrakter. De har 
vevd bånd og brodert. Johan 
har laget et skjold også. 

Hver dag i en uke har de 
levd som vikinger i teltet 
på skolen. De har laget ost. 
Da har de kokt melk tilsatt 
litt eddik i en gryte på bålet. 
Melkemassen har blitt silt 
gjennom linstoff. Ostemas-
sen har de krydret med dill 
og karve. De har laget smør 
også. Da har de hatt fløte i 
et glass, og ristet helt til det 
har blitt smør! De har kokt 
havregrøt og vikingsuppe.

Over: Aragorn med bilde 
av elefant, Martin med bilde 
av sjiraff. 
Midten: Fra tur i base 8. To 
elever med lamunger fra 
yrkesfaglig (de er ikke nevnt i 
teksten).
Under: Synne og Johan 
foran og Kristin og Sidsel bak.
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Tekst og foto: Malerne på Ammerud

Våren 2020 laget vi en koronautstilling som fikk 
tittelen «Vi hilser deg». 

De fargerike bildene henger fortsatt på gjerde-
stolpene og hilser alle som går på turveien forbi 
huset vårt. Mange har sett på dem og bemerket at 
dette var en flott hilsen.

Sammen med personalet plantet vi vårblomster 
og malte på steiner som vi la ved inngangen til 
gården vår. En rosa stein med et rødt hjerte for-
svant – det var visst noen som trengte akkurat en 
slik stein med en hjertelig hilsen som varmer!

Malerne på Ammerud: 

Koronautstillingen «Vi hilser deg»

Søndag på Ammerud: Tur til Lilloseter!

Nordre Ammerud gård, hvor 10 utviklingshemmede har 
sitt hjem, er flott lokalisert bare 500 m fra skogkanten. Her 
strekker løypenettet seg nordover til Lilloseter og Sinober, 
og mot Årvoll og Kjelsås for de som vil gå mot byen.

Det er samling for de beboere som ønsker det, sammen 
med ledsagere, presis kl. 11.00 på søndagene. Da går turen 
gjennom blokkbebyggelsen og forbi atriumsboligene i 
nabolaget, før vi ganske raskt er kommet inn i skogsløyp-
ene i Lillomarka!

Turen går til Lilloseter, til Torgeir som vertskap. Vi må 
anstrenge oss ganske mye, 6 km hver vei, og med tunge 
motbakker opp til målet! Her er det store fristelser som 
venter; noen foretrekker vafler med geitost, andre skole-
boller med en dæsj av eggekrem; en skikkelig motivasjon! 

På veien treffer vi mange kjente, og alle hilser blidt på oss. 

Fast tur til Lilloseter hver søndag. Jørn er turgeneral.
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Tekst: Oss på Nordre Ammerud gård 

Det står mange bevaringsverdige bygninger på Nordre 
Ammerud gård. En av dem er lekestua. Den lille røde 
stua ble oppført som lekestue i 1930, men har også fun-
gert som bolig i perioder. Sist var det i bruk som atelier. 
Stua hadde en liten kjøkkenbenk og en liten vedovn. 

Den opprinnelige tømmerstua på ca. 8,85 m2. Senere 
ble det bygget til en enkel uisolert reisverkkonstruksjon 
på ca. 3,6 m2. Dette var antakelig under eller rett etter 
krigen da en familie på fire skal ha bodd i den lille stua. 
I tilbygget kunne en se bakken gjennom gulvplankene.

På Ammerud var det tidligere en rekke slike små hytter 
som fungerte som boliger, men disse er i stor grad blitt 
revet, og Byantikvaren er nå opptatt av å ta vare på 
gjenværende representanter for denne historien, og de 
ønsket at vi bevarte innredningen dersom det var mulig.

Lekestua er ingen «perle» av en bygning. Den vitner om 
meget fattige kår for menneskene som hadde den som 
husrom. Vi mener det er viktig å ta vare på det fysiske 
uttrykket for de enkle kår, tegn på fattigdom og mangel 
på håndverksferdigheter. Den ødelagte ytterdøren ble 
i 2015 erstattet med en ny lemmedør satt sammen av 
gjenbruksmaterialer fra gården. Vinduenes nedbryt-
ningsprosess var kommet langt. I 2019 ble det restau-
rerte store vinduet i stua, og vinduet i tilbygget er satt 
på plass igjen. I koronasommeren 2020 ble stua vasket 
grundig, pusset, malt og innredet. 

Den nesten 200 år gamle brannskadede døren mellom 
lekestua og tilbygget er renset og restaurert. Døren er en 
«historieforteller». Den forteller ikke bare om en brann 
som har vært en gang, men den forteller om gjenbruk, 
tilpasning, istandsetting, håndverkskunst og mangel på 

Det har blitt et sterkt fellesskap mellom oss turgåere i 
Lillomarka! For beboerne på Ammerud har turen blitt en 
del av det ukentlige programmet. Vi har blitt avhengige 
av frisk luft og mosjon! 

Før jul inviterer vi til julebord på Lilloseter. Da inviteres 

håndverksfer-
digheter. Den 
forteller om 
rike tider og fat-
tige tider. Mens 
arbeidet med 
døren foregikk, 
kom historien 
fram. Dette er 
bakgrunnen for 
at døren be-
handles som et 
individuelt ob-
jekt med et eget 
estetisk preg. 
Den skal ikke overmales men historien skal eksponeres.

Vi har valgt å innrede den lille bygningen både som 
hytte og lekestue. Det er brukt fortrinnsvis utstyr og 
småting fra Nordre Ammerud gård; skammel, melke-
spann, bærplukker, drikkekar, dukkevogn og trillebår, 
stol og bord og melkeglass til blomster.

Vi kan supplere dette etter hvert. Antikvitetene fra gård-
en gir lekestua litt «museumspreg», de kan fortelle om 
hvordan man levde før. Under innvielsen snakket vi om 
hvordan vi lever i dag og hvordan man levde før i tiden 
i denne hytta. Hvor hentet de vann? Hvordan laget de 
mat? Hvor sov de? Og så videre. Dette var spennende. 
Det kan man snakke om og det kan lekes. Men det er 
også nye ting som skal være her som leker, spill, bøker, 
tegne- og skrivesaker, slik at «museum» og nybruk går 
hånd i hånd.

Den 19. august 2020 ble lekestua innviet med flagg og 
ballonger, boller og saft, tale og musikk, nyspritede 
hender og 2 meter coronavstand. 

Lekestua på Nordre Ammerud gård

foreldre, søsken, venner, bikkjer og andre som har lyst! 
Det serveres julevafler, julepølser, juleskolebrød og 
gløgg! 

Tilbake på Ammerud er det tid for en rask dusj og litt 
hvile; så malingskurs med Evelyne! For en god dag!
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– Vil du ditt liv?
Inga Neimanis masterforestilling i eurytmi

eurytmiforestilling i Kristofferhallen. «Vil du ditt liv?» 
Et alvorlig spørsmål. Et smertefullt spørsmål. Men helt 
aktuelt. For oss alle.

En midtsommernattsdrøm
Vi kom med forventinger, for vi visste at Inga har et 
dypt personlig forhold til eurytmien. Vi var derfor man-
ge som gledet oss da hennes masterforestilling endelig 
kunne vises, både de som bor på Vidaråsen og oss som 
kom tilreisende. Og det var bare så vidt vi rakk frem, for 
underveis ble vi fanget i bilkøen av Oslofolk som skulle 
til Tjøme eller deromkring for å feire Sankthans ved 
sjøen. Men vi skulle innover i landet, til Andebu, og inn 
i tematikken: Livet – hva gjør vi med det?

Avgjørende valg 
Jo eldre vi blir, desto mer skjønner vi at livet består av 
en lang rekke valg. Store og avgjørende livsvalg, og 
alle de små, dagligdagse valgene. Sammenlagt utgjør 
de grunnstammen i livene våre. Og da blir det viktig 
å velge riktig. Velge sant for seg selv; velge sin egen 
sannhet. 

Vi ble ikke skuffet. Ikke på noe tidspunkt. Alt ved denne 
forestillingen hadde noe å si oss. I tillegg var det tidvis 
spektakulært; som om det var hundre mennesker på 
scenen, fullt av farger, liv og bevegelser. Andre ganger 
var det en «sår» og følelsesvar solo. Det ensomme men-
nesket, alene med sine engler og demoner. – Vil du eller 
vil du ikke? – Må du eller må du ikke? I en sekvens av 
forestillingen er hovedpersonen omringet av «de andre» 
når den egne viljen ikke når frem eller klarer å gjøre seg 
gjeldende. Det var forestillingens kjernetema, slik vi 
oppfattet det. Min vilje og de andres vilje, kan de kom-
me sammen, eller blir det for vanskelig? Det var noe 
Shakespearsk over det hele, selv om tekst og musikk var 
fra vår samtid. Som alltid har Bernt Evensen musikk et 
storartet klangfellesskap med eurytmien. 

It takes a village to raise a child
På engelsk er det et ordtak som sier at det må en hel 
landsby til for å oppdra et barn. Det synes å være gyldig 
også når det gjaldt Ingas mastergradsforestilling. Det 
trengs en hel landsby for å skape en slik forestilling. 

Tekst: Sølvi Sørum og Dag Blakkisrud. 
Foto: Juliane Aurelia Evensen.

Årets nest lengste dag på Vidaråsen: Luften varm 
og duftende, glade mennesker, fargerike mennesker, 
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Spesielt fint var det at både elevene fra introduksjons-
kurset var med, og at flere beboere på Vidaråsen gjorde 
en glimrende innsats. Særlig la vi merke til Eli Hart-
mann og Ola Henningsen som begge ga sterke bidrag til 
talekoret som fremførte tekstene med flott intonasjon og 
fin samklang. 

I samtalen etter forestillingen ga Inga et innblikk i 
hvordan forestillingen hadde utviklet seg gjennom flere 
stadier, hvordan ideene til de ulike innslagene var kom-
met, som til slutt ble komponert sammen til en helhet. 
Inga betonte 
spesielt kvaliteten 
som oppstår når 
et kunstnerisk 
arbeid omfatter 
mange, og hun 
takket alle som 
hadde bidratt til 
å skape denne 
forestillingen. Til 
tross for de man-
ge som deltok, 
var den allikevel 
dypt personlig. 
Da skjønte vi noe; 
et helt moderne 
kunstverk oppstår 
nettopp når noe 
skapes og opple-
ves i et fellesskap. 
Når det skjer, kan 
det personlige 
komme igjen-
nom – som en 
dypt berørende og 
objektiv kvalitet!

En historisk 
opplevelse 
I bilen på vei 
tilbake til Oslo 
hadde vi mye å 
snakke om. De 

mektige inntrykkene som Saskia Barns og Cornelius 
Evensen bidro med i sine roller som henholdsvis mørke 
og lyse krefter, Ingas egen prestasjon med å fremstille 
det ensomme mennesket i sin nakenhet og søken. Det 
var en historisk opplevelse. Det sørgelige er at denne 
forestillingen ikke vil bli sett av så mange flere. Den 
burde vært på turne! Men heldigvis ble den filmet, så de 
som ikke fikk være tilstede kan likevel få et visst inn-
trykk av forestillingen, selv om en film aldri kan fange 
øyeblikkets innlevelse og fasinasjon, som vi som var 
tilstede fikk ta del i. Det er vi svært takknemlige for!
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Tekst: Kirsti Hills 
Johnes i samtale 
med Inga Neimane 

I dette intervjuet 
ønsker Inga Neimane 
å fortelle om all den 
hjelpen og støtte hun 
og familien har fått, 
slik at hun i vår til 
slutt kunne vise sin 
masterforestilling på 
Vidaråsen.

Kirsti: Hva har vært 
viktigst for deg? 
Inga: Å møte men-
nesker som har hjulpet 
meg å finne veien 
videre, som har ledet 

meg til steder, ideer, livsfellesskap og utfordringer. 

Inga ble født i Latvia i 1965. På den tiden var kunstsko-
ler gratis for alle barn i hele landet etter skoletid. Inga 
har kjent Vilnis fra de gikk i samme klasse på barnesko-
len. Begge var entusiastiske deltagere i en amatørteater-
gruppe, og de ble et par i tenårene. Som 20-åringer, og 
med en liten gutt, kjøpte de et lite småbruk, Rozkalni. 

I 1989, etter Berlinmurens fall, var ikke kunstskoler 
lenger tilgjengelig for alle barn. Sammen med mange 
kunstnervenner klarte de å finne frem til Steinerskole-
bevegelsen. Jim og Betty Staley fra California, og 
mange etter hvert gode venner fra NorBalsam – Astrid 
Bjønness og flere lærere fra Nøtterøy. Alle som leser 
dette, og som hjalp oss, tusen takk!

Steinerskolen i Riga åpnet sommeren 1993. Her møtte 
Inga eurytmien. Hun ble inderlig berørt av de enkle, 
talende bevegelsene. Det var som et frø er sådd i henne, 
som sprenger på og bare må få vokse. Hun deltok på 
et kurs i Järna, og med hjelp av NorBalsam søkte hun 
opptak på utdannelsen i Järna og på Berle. Inga kom inn 
på Berle. Hun visste umiddelbart: Dette er min lærer, 
da hun møtte Margrethe Solstad. Siden Inga var gift, 

og mor til Karlis og Marta, endte det med at Vilnis fikk 
oppgaven å være husansvarlig på Selma Lagerlöf hus 
på Vidaråsen, sammen med de to barna. Sammen med 
de andre medarbeiderbarna på Vidaråsen, gikk Karlis og 
Marta på Steinerskolen på Nøtterøy. 

Vilnis har vært og er hennes store hjelper og støtte i 
livet. Han har delt medgang og motgang med Inga i alle 
disse årene. Takk, kjære Vilnis!

I helgene kom Inga fra Berle og fra vaskejobb i Oslo 
til full innsats i landsbyhuset. Jeg (Kirsti) bodde i huset 
som medarbeider sammen med Vilnis, og fikk i helgene 
privilegiet å være «husbestemor». Da opplevde jeg at 
det var ingen skjør, utslitt eurytmistudent som kom 
hjem, men ei kraftfull «gardskjærring». Inga kunne mer 
enn de fleste, fra matlaging, hushold, omsorg for alle 
rundt seg, hun kunne til og med melke og lage ost.

Inga fikk hun sin bachelor etter 3 år på Berle, fra 1995 
til 1998. Så begynner en ny «skole». Ved siden av hus-
ansvar på Vidaråsen, hadde Inga kurs for medarbeiderne 
i landsbyen. Hun praktiserte hva hun hadde lært, prøvde 
og feilte og rettet opp. Utdannelsen på Berle hadde 
åpnet for en intens indre søken. Nå måtte hun finne sin 
måte å undervise på, sin vei videre i livet. 

I denne perioden arbeidet Vilnis med å forberede mu-
ligheten av å bygge opp en Camphill- landsby på deres 
eget småbruk Rozkalni i Latvia. Bennett Fond bevilget 
penger. Representantskapet for Landsbystiftelsen stilte 
seg bak initiativet. 17. mai 2000 var de i gang med 1 
(en) ungdom fra barnehjemmet. HURRA! Så fulgte år 
med en jevn tilvekst i antall ungdommer på Rožkalni 
Camphill. Hjelpen kom fra mange hold. Lars Henrik og 
Hege Nesheim og Rolf Jacobsen ankom med elever fra 
brobyggerskolen, og et stort nytt hus ble reist av strå, 
leire og tre. Et nytt fjøs kom i form av en nedlagt butikk 
i Grimstad, som ble fraktet og reist på nytt. Det var 
nesten som et sørlandsk under.

Eric de Haan kom til Rozkalni fra Jøssåsen Landsby og 
bidro med all sin erfaring og kunnskap om biodynamisk 
jordbruk. Han stilte også det skjellsettende spørsmålet 
i 2003. «Når kommer du med et eurytmiprogram til 

Kom fra Latvia til Berle 
for å bli eurytmist
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Jøssåsen?» Inga hadde siden oppstarten i 2000 arbeidet 
med eurytmi sammen med ungdommene. Alt foregikk 
på latvisk. Vilnis oversatte. Etter hvert kom venner og 
naboer med i eurytmien, til og med den lokale politi-
mannen sluttet seg til. Eurytmien blomstret!

Inga levde med Erics spørsmål i to år. I 2005 tok de 
tur-en fra Latvia til Jøssåsen, Inga eurytmist, Vilnis som 
amatørspråkformer, og pianisten Natalia Kozminova. 
Det ble et ukeskurs med landsbyfolk og soloframvisning 
søndag kveld. Etter hvert gjestet de flere landsbyer i 
Norge. Dette pågikk over seks år (2005-2011). Samtid-
ig reiste Inga på oppfølgingskurs til Järna to ganger i 
året. I 2012 ble Inga og Vilnis invitert til å ta et friår på 
Jøssåsen. Regula Knup og Vered Geelmuyden tok godt 
vare på Marta på Vidaråsen, hvor hun fullførte videregå-
ende med sin «gamle» klasse på steinerskolen på Nøt-
terøy. Karlis holdt på med skuespillerutdannelse i Riga. 

Friåret ga Inga en mulighet til å bli klar over hvor mye 
hun hadde prøvd å mestre i mange år; ansvaret for 
egne barn og 12-15 ungdommer i Rozkalni, utvidet 
«familieliv», eurytmikurs både i og utenfor Rozkalni, 
gårdsarbeid inne og ute. Hun opplevde en indre tomhet 
og spør seg selv: «Hva nå?» Langsomt vokser ønsket 
om en masterutdannelse frem. Her ser hun mulighet til 
fordypelse, til større innsikt i eurytmien og ikke minst 
mulighet til selverkjennelse og en retning for veien 
videre i livet. 

Det er med stor takknemlighet Inga opplever denne 
utrolige rausheten og muligheten alle på Jøssåsen 
Landsby ga henne i en tid som hun beskriver at hun var 
i dyp sjelenød og livskrise. Tusen takk kjære Jøssåsen-
folk! Uten dere vet jeg ikke hva som ville hendt meg. 

Fra 2014 til 2016 deltok Inga i masterutdannelsen. Det 
gjensto bare å fullføre en masterforestilling i eurytmi. 
I 2019 flyttet Inga og Vilnis tilbake til Vidaråsen, og 
forestillingen kunne bli til virkelighet nå i 2020. 

Inga forteller at hun og Vilnis aldri har hatt penger, 
men de har følt seg rike i kunstneriske opplevelser. Når 
nøden var størst, var hjelpen nærmest. Pengene kom 
nesten som mirakler. 

– En stor takk til alle gode mennesker som har hjulpet 
meg og min familie, sier Inga og viser til Dag Blakkisrud 
som skriver om hennes masterforestillingen: «It takes a 
village to make a child». – Spesielt Jøssåsen og Vidaå-
sen Landsby har vært som trygge reder for meg og min 
familie, og ikke minst min drøm om eurytmi har blitt til 
virkelighet, og jeg har kunnet leve mitt liv i landsbyens 
faste, varme favntak. Tusen takk alle sammen!

Over: Inga gjør eurytmi i Rozkalni i Latvia. 
Under: Inga instruerer en forestilling på Jøssåsen. 
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Tekst og foto: 
Dag Blakkisrud

Dette er en for-
telling om hvor-
dan jeg kom på 
sporet av dr. Karl 
Königs foredrag 
om språkforming 
og i samtaler 
med dr. Michael 
Steincke i Berlin 
fikk høre om 
sammenhengen 
mellom Ernest 
Lehrs og Karl 

König og den geniale språkformeren Heinz Frankfurt. 

Dornach høsten 1998
På slutten av 1990-tallet var jeg student på språkskolen 
ved Goetheanum i Dornach. En dag kom jeg tilfeldig til 
et bokmarked i Haus Jenny, et hus som Rudolf Steiner 
tegnet for en antroposofi-familie som flyttet til Dornach. 
Utenfor sto kasser med gamle bøker, der studenter og an-
dre med interesse for antroposofisk litteratur kunne gjøre 
et kupp. Forutsetningen var selvsagt at man kunne lese 
tysk. Mange av bøkene var fra antroposofiens første tid. 

Jeg gjorde flere kupp! Nydelige innbundne Steiner-
foredrag som han holdt for medlemmer av det første 
antroposofisk selskap. En hel bunke! I tillegg falt blik-
ket på et unnselig hefte, et sammenstiftet trykk hvor det 
sto «Sprache und Sprechen» syv foredrag ved dr. Karl 
König. Jeg løftet det opp av pappesken og så nærmere 
på det – og tenkte: Dette handler om språkforming. Det 
tar jeg med!

Oslo høsten 2016 – en skatt
Det skulle gå mer enn 20 år før jeg begynte å lese heftet 
som jeg kjøpte på bokmarkedet i Dornach. Men da jeg 
omsider tok fatt på det, skjønte jeg fort at dette var en 
skatt. Ved hjelp av Königs foredrag oppstod nye spørs-
mål. Fremfor alt: Hva kan språkforming utvikles til? Og 
dermed kom også en ny forståelse av Rudolf Steiners 
språkøvelser. Jeg begynte å tenke på øvelsene som 

«Zuwieder, Zwingen, Zwar»
På sporet av Königs språkformingsforedrag

middel til å kunne «høre seg selv» – og til eterisasjon av 
blodet (the etheric forces follows the oxygene). Jeg be-
gynte å undersøke hva de ulike øvelsens kunne bevirke. 
Hva skjer hvis jeg setter an det jeg sier fra hodet? Eller 
fra magen? 

Gjennom disse forsøkene fikk jeg ny energi også til 
språkforming for eurytmister, og til å fortsette med 
øvelsene. Så ble jeg veldig nysgjerrig: Hvordan kunne 
dr. König ha slike inngående kunnskaper om språk-
forming? Han hadde jo ingen slik bakgrunn selv – i 
alle fall ikke utfra det jeg visste om hans biografi. Jeg 
begynte å grave, og skrev til min gode venn i Berlin – 
dr. Heiner Mast som i en årrekke har drevet egen praksis 
som antroposofisk lege, og som er dypt forbundet med 
helseeurytmien. Han svarte: – Ja, dette har jeg hørt om. 
Det var den geniale språkformeren Frankfurth som var 
hos dr. König den gangen. Etter en stund fikk jeg nok et 
svar: – Den som kan noe om dette, er en gammel venn 
av meg, Dr. Michael Steincke. Han er langt oppi årene, 
men jobber fortsatt som lege her i Berlin. 

Må reddes for fremtiden
Dermed hadde jeg funnet et spor. Allikevel satt jeg alene 
med en stor mengde tysk tekst, og lurte på hvordan jeg 
kunne komme videre? Jeg forsto at jeg måtte snakke 
med dr. Steincke så fort som mulig, for å forsøke å red-
de historien bak disse foredragene til König. For hva var 
det egentlig som skjedde den gangen i 1964? Jeg trodde 
først at disse foredragene til König var kjent blant 
medarbeiderne i landsbyene. Men det var de ikke. Ingen 
av de jeg spurte hadde noensinne hørt om «Sprache und 
Sprechen» av dr. Karl König. 

Noe annet som også kom til å oppta meg, er hvordan 
jeg personlig kunne bidra til at denne kunnskapen blir 
kjent? Og jeg satte meg et mål: Historien må reddes for 
fremtiden, og jeg skal forstå mer om hva språkformings-
øvelsene kan brukes til, og kunne klare å formidle dette 
innenfor Camphillmiljøet. 

Søknader, avslag og nye muligheter
For å kunne jobbe videre trengtes penger, for jeg måtte 
ta turen til Berlin og bruke tid på å studere tekstene og 
øve. Så jeg gjorde som man pleier i slike situasjoner. 
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Satte i gang med å skrive søknader. Jeg skrev til Rudolf 
Steinerstiftelsen, til Cultura Gavefond, til Antroposofisk 
Selskap og Sosialterapeutisk Forbund. Det ble nei og 
atter nei. Ingen forstod hvorfor de skulle støtte dette ar-
beidet. Men jeg ga meg ikke. Tilslutt fikk jeg en veldig 
hyggelig respons. Jørgen Lunde som sitter i styret for 
dr. Jebsens medisinske forskningsfond i Bergen, fattet 
interesse. De kunne hjelpe meg! Med en raus tildeling 
på 40 000 kroner, kunne arbeidet komme i gang. I første 
omgang skannet og trykket jeg opp Königs foredrag 
i 30 eksemplarer, slik at disse skulle være tilgjenge-
lige. Teksten ble også sendt til Rigmor Haugen Jensen 
på Lillehammer som var villig til å gå i gang med en 
oversettelse av foredragene. Deretter tok jeg en telefon 
til Berlin, og avtaler ble inngått. Jeg skulle få møte dr. 
Steincke, grunnleggeren av Thomashaus i Berlin, han 
som også var dr. Karl Königs assistent en periode i det 
første Camphill. 

En enslig solsikke trosser høsten
Den 7. november 2019 var en grå dag i Berlin. Et forsik-
tig regn rislet ned over byen. Luften sto stille som om 
den ventet på noe. Jeg tenkte at kanskje ventet den på 
vinteren, og så på værmeldingen fra Oslo; snøkaos var 
underveis. 

Thomashuset i Berlin er en Camphill i storbyen og heter 
offisielt Thomas-Haus Berlin für Heilpädagogik und 
Sprachtherapie (www.thomas-haus-berlin.de). Her er 
ingen biodynamiske jorder, ingen kuer på beite, bare en 
stor villa i et tydelig borgerlig miljø. Da Berlin var delt 
inn i Øst og Vest, ble det gamle Humboldt universitet 
liggende i øst, og det måtte da bygges et nytt universitet 
for studentene i vest. Det ble kalt Det frie universitet og 
ligger i de samme omgivelsene som Thomas-Haus. På 
veien dit møtte jeg en solsikke. Den sto og lyste i vei-
kanten, som om den sa: Det finnes en sol som skinner, 
også når høstens mørke kryper ned langs trestammene og 
legger seg over parker og gater. Selv om vinteren er nær. 
Alle de andre solsikker var avblomstret og lå med brune 
blader. Men denne ene ville ikke gi etter, men lyste opp i 
høsttåken. Som et frempek på det forestående møtet.

Hos dr. Michael Steinecke i Berlin
Dr. Michael Steincke var godt voksen. Vi vet ikke helt 
hvor voksen, men han tok sin Staatsexamen som lege i 
1961! En kjapp hoderegning fortalte at han måtte være 
minst rundt 85 år. Det hindrer ikke Steincke fra å være 
i full jobb. Hver dag er han på Thomas-Haus og har en 
mengde pasienter og folk som han hjelper. 

I det jeg kom inn, spør en eldre dame: – Hvem er De? 
– Jeg skal besøke dr. Steincke, svarer jeg. Hun ser på 
meg med et mistenksomt blikk og spør om jeg har 
en avtale. – Ja visst, svarer jeg, – klokken 12.00. Da 
kommer et stort smil og hun peker på en stol ved herr 
doktors dør. – Han setter pris på presisjon!

I 1959 ble grunnlaget for Michael Steincke liv i antro-
posofien langt. Han møtte Ernst Lehrs, som er en helt 
spesiell person. Ernest Lehrs var født av jødiske foreldre 
i Berlin og opplevde å få møte Rudolf Steiner. Steiner 
var begeistret for unge mennesker som engasjerte seg, 
og etablerte etter hvert en ungdomsgruppe, som siden 
ble til Ungdomsseksjonen ved Goetheanum i Dornach. 

Dr. Michael Steinecke i Thomas-Haus i Berlin.
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Med Steiners hjelp ble den første såkalte Jugendkreis 
etablert, der Lehrs inntok en vesentlig rolle. I 1959 kom 
Michael Steincke med i dette arbeidet, noe som danner 
grunnlaget for hans senere engasjement for Camphill og 
sosialterapien.

Ernest Lehrs og Karl König møtes
Ernest Lehrs var lærer i Waldorfskolen, og da nazistene 
kom til makten i Tyskland, var det ingen annen mulighet 
enn å flykte. Først til Nederland, og videre til England 
da også dette landet ble invadert. Der ble Ernest Lehrs 
internert, og i interneringsleiren møtte han ingen ringere 
enn Karl König. Det utviklet seg et vennskap mellom 
de to, basert på en dyp forståelse av antroposofien og en 
vilje til å leve de antroposofiske idealene som de begge 
hadde et inderlig forhold til.

«Språk og bevegelse» 1963
Etter krigen, på begynnelsen av 1960-tallet, formidlet 
Ernst Lehrs kontakten mellom den unge legen Michael 
Steincke og dr. Karl König. Det endte med at Steincke 
lovet å komme til Camphill i Skottland og arrangere 
en internasjonal konferanse for medisin- og eurytmi-
studenter. Kurset ble kalt «Språk og bevegelse» og ble 
gjennomført våren 1963. Michael Steincke administrerte 
alt fra Bochum, hvor han på den tiden gjorde sin lege-
spesialisering.

En litt morsom historie i den forbindelse er at student-
ene på eurytmiskolen i Berlin ble invitert til å delta på 
konferansen i Skottland. Men skolens leder, Helene 
Reisinger, mente det kunne være skadelig å forholde seg 
til andre retninger enn den eurytmien hun selv represen-
terte. Resultatet var at studentene meldte seg på i hem-
melighet. Da Helene Reisinger oppdaget dette, endret 
hun menig og meldte seg selv på konferansen. Dermed 
fikk mange av studentene fra Reisingerskolen oppleve 
kurset med dr. König og Steincke.

Også den kloke og dyktige Anke Weiss deltok. Etter 
konferansen sa Karl König at dette kurset var «nøkkelen 
til hans livsverk». Det fikk Michael Steincke og Anke 
Weiss til å føle at de hadde vært med på noe viktig.

Autoritær lederstil 
Ung som han var, hadde ikke Michael Steincke så lett 
for å føye seg inn i det han kaller en autoritær leder-
stil. For i Camphill bestemte dr. König alt. Han kunne 
for eksempel si til noen: «Nå reiser du til Amerika og 
grunnlegger et arbeid der.» Da reiste vedkommende til 
Amerika! Det var noe som Steincke aldri kunne gjort. 
Men han ble heller aldri spurt!

Det ble imidlertid Susanne, som ble Michaels kone. 
De møttes i Camphill i Skottland, men da de gikk til dr. 
König og spurte om de fikk lov til å gifte seg (!), var 
ikke König særlig lysten på det, fordi Susanne allerede 
hadde lovet König å reise til Tyskland for å bygge opp 
et sosialterapeutisk arbeid der når hun var klar for det. 
Men dr. König løste til slutt Susanne fra dette løftet, og 
han ble parets forlover. Senere når dr. König dro til Ber-
lin, satte han alltid av en ekstra dag for å være sammen 
med familien Steincke, og de fikk mange gode opplev-
elser sammen frem til Karl König døde i 1966.

«Sprache und Sprechen» 1964
Dr. König hadde stor tro på språkformingens muligheter 
som terapeutisk redskap og som middel til selverkjen-
nelse og individualisering. Han hentet derfor språk-
formeren Heinz Frankfurt fra Stockholm hvor han den 
gang arbeidet. Frankfurt kom til Camphill i Skottland 
og hjalp til å utvikle det materialet som ble til konferan-
sen «Sprache und Sprechen» i 1964. Dette var det siste 
arrangementet König gjennomførte i Skottland. Kort 
tid etter dro han til Brackenreuthe og arbeidet der med 
utviklingen av Camphillbevegelsen i det tyske språk-
området.

Michael Steincke forteller: – Jeg ble fascinert av det spi-
rituelle og lurte veldig på hva det var som skapte sam-
holdet mellom dem som hadde valgt å leve i Camphill. 
Den gangen kjente jeg ikke til det esoteriske arbeidet 
som kjennetegner Camphill-fellesskapet, men jeg var 
ung og nysgjerrig. Jeg spurte en gang König om hva de 
holdt på med når det stod på døren: «Møte. Vennligst 
ikke forstyrr!» Da svarte König at jeg kunne få en sam-
tale med Margit Engel. Men hun synes nok jeg var for 
ung og for uopplyst, for hun fortalte meg bare om sosial 
tregrening og kjernepunktene i det sosiale spørsmålet, 
og ikke noe om det som foregikk.

Bearbeiding av Königs foredrag
Steincke brukte mye tid på å bearbeide og klargjøre Karl 
Königs foredrag for offentliggjøring etter konferansen. 
– Det som er det spesielle med Königs notater, forteller 
han, – er at König skrev ferdige manuskript for alt han 
sa i det vanlige livet. Som velkomstord og beskrivelser 
av ulike praktiske gjøremål og så videre. Det utformet 
han i hele setninger. Men innholdet i de storartede 
esoteriske foredragene hans, der laget han ikke manus, 
men benyttet små symboler og tegninger som skulle 
lede oppmerksomheten hans til de aktuelle temaene han 
ville ta opp. 

Det ble derfor gjort ganske spesielle tiltak for å sikre 
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innholdet av Königs foredrag for fremtiden. Vi hadde en 
maskin som tok opp det som ble sagt på et slags bånd 
– dette var jo før de vanlige båndopptagernes tid, og vi 
måtte skrive ut det talte etterpå. Dette gjorde vi med alle 
Königs foredrag, og han holdt jo ett foredrag i uken, så 
det ble et stort materiale. 

Fra nevrokirurgi til sosialterapi 
Dr. Michael Steincke fikk sin første stilling som lege 
innenfor nevrokirurgien. Det var et fagområde som var i 
sterk utvikling på den tiden, blant annet ble muligheten 
for å operere pasienter med hjernekreft utviklet. I arbei-
det med nevrokirurgien kom Steincke stadig i berøring 
med mennesker som hadde utviklet schizofrenia, og 
han ble mer og mer interessert i det psykiatriske feltet. 
Etter hvert førte det til grunnleggelsen av Thomas-Haus 
i 1975 og dr. Steinckes sosialterapeutiske praksis. 
– Thomas-Haus er en tvers gjennom Camphill-innret-
ning, sier han, – selv om vi aldri har praktisert økono-
misk fellesskap eller andre forhold som er vanlig på 
Camphillstedene. Han påpeker at selv om det er lenge 
siden dr. König forlot oss på det fysiske nivået, så opp-
lever han stadig at Königs tanker og ord virker motive-
rende og styrkende, og at hans forhold til Camphill er 
det samme som hans forholdet til König!

For meg er det en opplevelse å høre Michael Steincke 
berette om König. Da ble han usedvanlig livlig: – König 
snakket med et veldig tydelig kroppsspråk og mimikk. 
Han var ualminnelig billedrik i sitt språk og sine gester. 
Han sa «Krokodillen gjør slik» og Steincke hermer etter 
König i store bevegelse med ansiktet. «Eller krokodillen 
gjør slik», og lager en ny tydelig krokodillebevegelse, 
som får oss begge til å le. 

– Slikt kan jo ikke gjengis i en tekst, sier Steincke. – I 
det hele tatt var König en spesiell opplevelse. Du har 
kanskje sett ham på bilder? – Ja, han var så liten, svarer 
jeg? – Riktig, han var nesten som en dverg. Men man 
fikk aldri følelsen av at han var liten. Han hadde et 
enormt hode og et veldig kraftfelt rundt seg, som gjorde 
et stort inntrykk på oss alle. 

Genialitet og vanskeligheter
Når det gjelder «Sprache und Sprechen» er alle henvis-
ninger til Heinz Frankfurt blitt borte i teksten. Det er jo 
synd, for han var en genial språkformer! Thomas Weiss 
som var en ledende personlighet i Camphill, kunne 
ikke forstå seg på Frankfurt. – De var vel for ulike, sier 
Steincke. – Det at Frankfurt kom så dårlig ut av det med 
de andre medarbeiderne i Camphill, kan være en av grun-
nene til at kurset i 1964 ikke inneholder noe om ham. 

Jeg må derfor 
spørre dr. Steincke 
om hva som gjorde 
at Frankfurt ble 
betraktet som 
genial, noe jeg al-
lerede hadde hørt 
som språkformings-
student på slutten 
av 1990-tallet i 
Dornach. – Jo, sier 
Steincke, – for 
Heinz Frankfurt 
var ikke språkfor-
mingen en maner, 
eller noe man tok 
frem for å øve eller 
praktisere. For ham 
var språkformingen 
livet. Og han levde 
det han sa. Derfor 
ble alt han sa natur-
lig, ikke overdrevent 
eller sangaktig. 
Språket hans bar i 
alle store rom. Han 
hadde en inngående 
forståelse av proses-
sene som omskaper 
lydbølger til tanke 
og mening. 

– I det hele tatt var Frankfurt en helt spesiell personlig-
het, fortsetter Steincke. – Etter hvert ble han diagnos-
tisert med kreft, han hadde en tumor i hjernen. Jeg arbei-
det jo selv med disse tingene og kunne bare bekrefte 
den beskjeden han hadde fått fra sin behandlende lege. 
Maksimalt 6 måneder igjen å leve. Det var jo en nedslå-
ende beskjed å gi til en venn, og jeg var svært bekymret 
for ham. Særlig da han avslo å ta imot behandling. «Jeg 
skal ta meg av dette selv», skal Frankfurter ha sagt. 
«Med øvelser og meditasjoner.» Han holdt det gående 
og levde i mange år etter det. Sånt kan ikke forklares 
medisinsk!

Fortsettelse følger
Etter denne samtalen i Berlin føler jeg en stor takknem-
lighet. Og jeg skjønner at dette bare et begynnelsen. Nå 
begynner øvelsene og å samle erfaringer. Jeg må også 
finne noen å arbeide sammen med. Men retningen er 
lagt, og tryggheten av å være på riktig spor. Fortsettelse 
følger i neste utgave av LandsByLiv.

Karl König, 1962.



56 biodynamisk jordbruk

LandsByLiv nr 49 • HØSTEN 2020

Helgekurs i biodynamisk 
preparatlaging

Tekst: Judith Jodocy og Tomer Shaltiel, Vidaråsen.

I siste helg av september inviterte Vidaråsen Eric Brink-
hof for å dele kunnskap om hvordan man lager biodyna-
miske preparater på en riktig måte! 

Det kom folk fra Vestfold, mange BINGN-studenter og 
noen fra landsbyen. Vi startet lørdagen med en teoretisk 
del hvor vi lærte om hvert enkelt preparat, om når det er 
det beste tidspunktet både for å lage og anvende dem, 
om måten å plukke de forskjellige planter på, hvilke  
dyreorganer som skal brukes, og når de blir gravd ned  
og gravd opp igjen. Vi snakket også om oppbevaring av 
preparatene og hvordan de blir brukt på åkeren! 

Det kom opp mange spennende spørsmål, så det ble til 
levende samtaler. Etter den teoretiske delen gikk vi ut 
på gården og laget alle preparatene. Det var spennende å 
gjøre det selv, siden man får et personlig forhold til dem. 
Det gjorde inntrykk hvordan Eric la vekt på viktigheten 
av å lage preparatene på en nøye og alvorlig måte.

På søndag gravde vi preparatene ned i jorda 
og avsluttet en inspirerende helg.
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Tekst: Runa 
intervjuer Markus 
Foto: Harel Gafni

Markus: Jeg vil 
skrive til Landsbyliv. 
Det jeg liker å sam-
tale om er hva 
vi lager.

Runa: Er det noe 
spesielt du tenker 
på? 
Markus: Ja, altså, da 
tenker jeg på bake-
riet. Det som er nytt 
for meg er å bake 
loff. Hver gang jeg 
spiser loff, føler jeg 
at det smaker ekstra 
godt. Det gir meg 
en slags næring når 
det smaker godt – da 
blir jeg glad. Det gir 
en god følelse, og 
da gjør jeg alt med 
glede. 

For eksempel har jeg 
en fast jobb, det gjør 
meg også glad. Jeg har ansvar for å vaske eltemaski-
nen. En gang iblant, hvis det trengs, vasker jeg opp. Jeg 
sorterer også egg, vasker dem og gjør det pent til bruk. 
Jeg har også lært å kna deig, og få den til å bli helt rund, 
enten den er til rundstykker eller søtbakst.

Jeg er opptatt av at det ser pent ut. Vi lager for eksempel 
fine rundstykker til styremøtet. 

Runa: Vil du fortelle litt om søtbakst?
Markus: Ja det vil jeg gjerne. Der gjør jeg en stor glede 
for hele landsbyen. Det gjør meg inspirert å komme fram 
på landsbymøtet og fortelle hva det blir til søtbakst.

Om arbeidslivet på Vidaråsen 
– i bakeriet

Runa: Er det noe annet som inspirerer deg?
Markus: Jeg liker å forberede til frokost i huset, gjøre 
sånn at bordet ser pent ut. Da tenker jeg også på at 
brødet vi spiser har jeg vært med på å lage. 

Runa: Er det noe mere du vil si?
Markus: jeg tror jeg har sagt nesten alt. 

Runa: Hvordan føler du deg nå?
Markus: Akkurat nå føler jeg meg glad. Når jeg er glad 
så er jeg fornøyd. Når jeg er fornøyd da kjenner jeg en 
god varme.
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Tekst: Dag Blakkisrud og Sissel Jenseth
Foto: Sissel Jenseth

– Rundt svingen og bak huset der. Vi må lete litt for å 
finne fram til bygningen som huser Den Gode Baker. 
Et navn som er blitt kjent for sine gode økologiske og 
biodynamiske bakervarer. Sissel ivret for at vi skulle 
besøke bakeriet i Stokke, som leverer Esekielbrød og 
andre sunne produkter til helsekost- og andre butikker 

over hele landet. Vi har fulgt veien mot 
Tønsberg og tatt av på Andebuveien mot 
Vidaråsen, før vi ved Fossnes gamle her-
regård svinger av og kommer til Fossnes 
senter der den gamle HVPU-institusjonen 
tidligere holdt til. Så ser vi skiltet til Den 
Gode Baker. – Da er vi på rett sted! Men 
vi må lete litt for å finne riktig inngang. 

Vidaråsen-avlegger
Vi skjønner fort at dette ikke er et lite 
bakeri, men et stort hus i tre etasjer med 
trapper og ganger og masse rom på ca. 
1000 m2. – Som vi eier selv, sier Kim 
Christoffersen. Han er den gode bakeren 
himself og er opprinnelig fra Danmark. 
For 35 år siden kom han til Vidaråsen som 
baker. I Danmark var han utdannet hånd- 
verksbaker, men hadde fått nok av halv-
fabrikater og tilsetningsstoffer. På Vidar-
åsen opplevde han hva bakerhåndverket 
faktisk dreide seg om. Han og samboeren 
bosatte seg i Sandefjord. I huset hadde det 
tidligere vært drevet landhandel. – Den 
gjenåpnet vi, forteller Kim. Butikken kalte 
de «Den gode Landhandel». Brødene som 
de solgte, bakte han i bakeriet på Vidar-
åsen. Men snart vokste bedriften, og Kim 
valgte å starte eget bakeri i bakrommet til 
Landhandelen. Etter hvert var det bake-
varer overalt, og bedriften måtte flytte til 
Larvik for å få bedre plass, før de for 15 år 
siden flyttet til Fossnes. For vel 2 år siden 
fikk de kjøpe bygget av kommunen. 
– Selve bakeriet holder til i det som tidli-

gere var kjøkkenet og kantinen til HVPU-institusjonen, 
forteller Kim, men først vil han vise oss tredje etasje. 
I trappeoppgangen henger et Norgeskart med mange 
markeringer. Det er der bakerens mange kunder befinner 
seg. For Den Gode Baker er i dag en av Norges største 
leverandører av økologiske bakevarer. Varene leveres 
med bil til kunder i omlandet og rundt Oslo. Resten 
går med posten. – Et riktig pusleri av en logistikk, 
forteller Kim.

Den Gode Baker 
– leverer til hele Norge
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Maler kornet hver dag 
– Melet i produksjonen er fersk-
malt. Er ikke det flott, smiler Kim 
og viser oss inn i mølle-rommet 
i tredje etasje. Her står to stein-
kverner. I tillegg er det lagt opp 
et støvsugesystem for å fjerne alt 
melstøvet. – Friskmalt mel har mer 
aroma. Vi maler kornet samme 
dag som det skal brukes, forteller 
Kim og stikker hånden ned mellom 
gylne speltkorn fra Fokhol gård 
som ligger klar. 

Overalt ser vi sekker med bio-
dynamisk korn fra Fokhol gård, 
Alm gård, Spesialkorn i Sigdal, og 
Bohlsener Mühle i Tyskland. – Vi 
er eksperter på spelt, og svært man-
ge av våre produkter er basert på 
dette unike kornet, sier Kim. Han 
ønsker å stimulere til økt dyrking 
av biodynamisk og økologisk spelt 
i Norge. Lokale bønder kan levere 
kornet sitt direkte til bakeriet. 

Eget DEMETER-brød? 
– Det trengs mer biodynamisk 
korn, sier bakeren. – Men hvordan 
får vi det til? Mennesker i Norge 
vet knapt forskjell på økologiske 
og biodynamiske produkter, suk-
ker han. – Hva om vi lager et eget 
DEMETER-brød? At vi skriver 
Demeter i store bokstaver på brød- 
posen, og forteller hva biodyna-
misk dyrking innebærer. 

– Vi måtte ha på plasttrekk på 
skoene, plastfrakk over hele oss, 
munnbind og hatt! Dag Blakkisrud 
fra Herba og Sissel Jenseth fra 
LandsByLiv sammen med daglig 
leder Kim Christoffersen. 
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Den gode baker gestikulerer ivrig. Idéen har han båret 
på lenge. Kanskje kunne det bli et samarbeid mellom 
bakeriet og biodynamisk forening? Og også flere. 
– En kjempeidé, svaret vi. – Kanskje er det noen der ute 
som kunne tenke seg å være med på en slik idé? Et brød 
som synliggjør både innsatsen til de biodynamiske  

bøndene og det ferdige produktet.

Riiiiing!
Vi er kommet ned i bakeriet. Det ringer 
fra en av de store bakerovnene. Strut-
tende rundstykker er ferdige og skal tas 
ut. De baker hundrevis hver morgen. 
Og hver gang ovnen gir lyd, kommer 
en av bakerens gode hjelpere løpende 
og tar ut det fulle stativet. Det dufter 
deilig! Tolv brett på hver tralle. Det blir 
360 rundstykker i hver omgang. 

Det bakes også kaker, og nå i førjuls- 
sesongen går det særlig i pepperkaker. 
De er firkantet og bakt med spelt. 
– Hvor kommer pepperen fra? spør vi. 
– Nei, sier bakeren, – det er ikke pepper 
i det hele tatt. I pepperkakene er det 
ingefær og nellik, og masse andre gode 
krydderier. 

Emmerkjeks og peppernøtter
I et hjørne står Ole Vestergård og pakker 
emmerkjeks. Han er en venn av Kim 
og pensjonist som hjelper til i bakeriet. 
Eldre camphillere vil vite at det var 
Ole som startet opp safteriet på Rotvoll 
og satte opp vindmøllen i Vallersund. 
Sporene etter hans innsats finnes overalt. 
Nå pakker han emmerkjeks med godt 
håndlag. Hver pose pakkes for hånd. 

Kim forteller at emmerkjeksen ble skapt 
fordi de en gang fikk et altfor stort parti 
emmer som måtte brukes opp. Emmer er 
et gammelt urkorn og en av forløperne 
til spelt. På pakken kan vi lese at kjeksen 
inneholder sammalt emmer, kokos-
blomstsukker, kokosolje, egg, kakao og 
vaniljesukker. Og vi kan underskrive: 
– Kjeksen er utrolig god! De baker også 
Peppernøtter i samarbeid med Vidaråsen. 

Kim Christoffersen stråler av stolthet 
over de gode kollegene sine. For Den Gode Baker er 
verken en person eller et firma. Det er et fellesskap. Et 
fellesskap der de deler omtanke både for detaljer og 
de store linjer. Lykkelige ansikter lyser om kapp inne i 
bakeriet. Ingen sure miner. Litt over 10 ansatte job-
ber skift; fra sjåføren som kommer grytidlig, det første 
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Johan Fuglår er nå baker på Vidaråsen. Han og Kim traff 
hverandre for mange år siden i landsbyen og har vært 
venner og samarbeidspartnere siden. Bakeriet på Vidar-
åsen har en egen aura for Kim, og han forteller livlig 
om bakeren Tom Enger som var utdannet tryllekunstner.  
Og da Isabel Bergrud fikk sitt fagbrev som baker i 2018, 
var hun lærling hos Den gode baker i Stokke. Så de 
nære forbindelsene mellom Den Gode Baker og Vidar-
åsen er stadig virksomme. Tråder binder menneskenes 
livshistorier sammen. Og for å si det med bakerspråket: 
Siden Kim begynte som baker på Vidaråsen, har mange 
brød kommet ut av ovnene! 

Over: Kim og Ole Vestergård som pakker emmerkjeks. 
Under: Den Gode Baker i Stokke, www.dengodebaker.no

skiftet som starter klokken 7, deretter neste skift, før en 
pakker kommer og klargjør alt til sjåføren som reiser ut 
neste morgen.

Esekielbrød
I mer enn tyve år har Kim bakt Esekielbrød. Et gammel-
testamentlig produkt som består av spelt, spirer og bøn- 
ner. – Hvis du spiser dette, trenger du ikke spise noe 
annet, sier Kim. Han tror interessen for Esekielbrødet 
oppstod i forbindelse med «blodtypedietten» som ble 
populær ved 2000-årskiftet. Brødet er det eneste som 
kan spises av alle, uansett hvilken blodtype du har, 
ifølge dietten. Men om denne dietten ikke lenger er sånn 
i vinden, har Esekielbrødet stadig blitt mer populært. 
Selve oppskriften er beskrevet i Bibelen, og man kan 
bake det selv. – Men det er ganske slitsomt, så for de 
fleste blir det nok med den ene gangen, sier Kim. 
Han velger å holde hemmelig noen av detaljene i bake-
prosessen. 

En danske i Norge
Kim er ikke så dansk lenger. Han snakker egentlig 
norsk, bare med dansk tonefall. Og når han ikke er 
baker, er han opptatt av å reise. En bobil har ført han og 
samboeren til mange spennende steder. I sommer gikk 
turen til Gardasjøen, selv om det innebar både karantene 
og annet korona-strev. Men det er verdt det! Å komme 
bort og få oppleve noe annet. 

Og samboeren er nok medskyldig i at Den Gode Baker 
finnes, forstår vi etter hvert. Hun er utdannet i nærings-
middelvitenskap og har arbeidet bl.a. for Jotun i Sande-
fjord med å finne ut hvordan man konserverer vannba-
sert maling. Takket være hennes gode stilling og inntekt, 
kunne baker-gründeren overleve oppstartsfasen. For det 
ligger masse arbeid og ikke minst kjærlighet bak det å 
bygge opp en slik bedrift. En ekstrainnsats som bidrar til 
at bakervarene også oppleves som ekstra verdifulle.

Nytt samarbeid med Vidaråsen
Den Gode Baker har nå utvidet sitt samarbeid med  
Vidaråsen som produserer ulike pastaprodukter, og 
tilbyr og distribuerer disse til forhandlerne sine rundt i 
Norge. Pastaskruer og makaroni laget av spelt og biody-
namisk korn fra Fokhol gård. Eggpasta med basilikum 
laget av biodynamisk hvete fra Alm gård og Fokhol, egg 
fra Skarrbo gård og basilikum fra Rosnes.
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Sissel Jenseth og Dag Blakkisrud i samtale med 
Eric Brinkhof, ny daglig leder i Biologisk-dynamisk 
Forening.

Eric Brinkhof ble i sommer ansatt som ny daglig leder 
i Biologisk-dynamisk Forening. En stilling man håper 
å kunne opprettholde fremover, men som vil være av-
hengig av pengestøtte til foreningen. 

Eric godt kjent blant alle som er opptatt av biodyna-
misk- og økologisk landbruk i Norge. Han er bonde, 
kursholder og organisasjonsleder, men også en ivrig for-
kjemper for bienes velferd. Han var tidligere styreleder i 
Biologisk-dynamisk Forening fra 2012 til 2016.

Demeter-birøkt på Solhagen 
Sammen med sin kone Loes van Alphen kjøpte Eric 
småbruket Solhagen i Ådalsbruk på Hedmarken høsten 
2014. Der satser de nå for fullt på birøkt som næring. 
Birøkt har vært en viktig hobby for Eric i cirka 20 år, 
og i denne perioden la han delvis om fra økologisk til 
biodynamisk drift. I 2011 ble birøkten hans Demeter-
godkjent som den første og eneste i Norge.

Eric håper nå at flere vil komme etter. – Det gjelder å 
ta utgangspunkt i bienes naturlige adferd og behov, sier 
han. – I dag lever de fleste honningbiene i potte-tette 
plastkuber av isopor. Økologisk drift krever at honnin-

En biodynamiker krysser sitt spor

gen er fri for kjemikalier og giftstoffer. Demeter-regel-
verket sikrer også at biene bor i kuber av naturlige mate-
rialer. I tillegg skal biene få bygge sine egne vokstavler 
og få lov å utvikle svermetrang. Dronene (hannbiene) 
blir ikke fjernet og dronningen skal ikke sperres bak 
et gitter. Som vinterfôr får de beholde en del av egen 
honning iblandet kamillete. Det styrker fordøyelsen, noe 
som gjør biene friskere og mer robuste. – Ikke minst i 
dag er dette svært viktig, sier Eric. Se også artikkelen 
Eric skrev om bier i LandsByLiv 43 (høsten 2017).

Fra Nederland
Men før vi går videre i samtalen om jordbruket, ønsker 
vi å få vite litt om Erics bakgrunn. Hvor kommer han fra 
og hvordan kom han i forbindelse med det biodynamis-
ke landbruket? Og hvorfor flyttet familien til Norge? 

Eric er født i s-Hertogenbosch i Nederland. – Jeg begyn-
te tidlig å interessere meg for antroposofi, forteller han. 
– Det var i 1987. Jeg var 25 år og møtte noen som ville 
starte et gartneri i Nederland, og jeg ble med. Prosjekt 
ble drevet biodynamisk. Her dukket også Loes opp etter 
noen år, og det skulle bli starten på et rikt familieliv som 
etter hvert omfatter fem barn og flere barnebarn. Av ut-
dannelse er Eric biologilærer, og hans avslutningsarbeid 
omhandler de biodynamiske preparatene.

Fra Polen til Norge
Familien søkte seg til en biodynamisk gård i Tyskland 
hvor de arbeidet noen år, før de reiste til Polen og drev 
fram sitt første gårdsprosjekt. – Polen var bra på mange 
måter, det var et liv uten stress, og vi hadde alt vi treng-
te, forteller Eric, – men vi var ikke sikre på at barna 
våre skulle vokse opp der. Skolesystemet er katolsk og 
nokså rigid og gammeldags, og vi ønsket jo at barna 
skulle få gå på steinerskole. Familien ble i Polen i til 
sammen syv år. De siste årene bodde de i Wojtówka 
Camphill. Der ble de blant annet kjent med Ivan og 
Phyllis Jacobsen. 

– Da vi bestemte oss for å forlate Polen, fikk vi tilbud 
fra flere Camphillsteder i Tyskland, Østerrike og Norge. 
Vi besøkte alle stedene, og valget falt til slutt på Solborg 
på Ringerike. Dit var de invitert av Gunnar Nesheim. 
– For oss var det viktig å bo i nærhet av en Steinerskole 
og kunne drive allsidig biodynamisk. På Solborg ligger 

Eric med vokstavle. Foto: Emma Gerritsen.
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Ringerike Steinerskolen bokstavelig talt vegg i vegg 
med gårdsbruket.

Solborg og Foldsæ
På Solborg ble bodde familien fra november 2001 til  
november 2009. Stedet trengte et nytt drivhus, og Eric 
og Loes tegnet dette. Sammen med arkitekt Rolf Jacob-
sen i Gaia Arkitekter fikk de byggetegningene godkjent 
av myndighetene, og det fabelaktige drivhuset stod 
ferdig i 2007. Det er godt synlig i Solborglandskapet og 
en viktig del av gartneridriften i landsbyen. Et bygg vel 
verdt å titte på hvis man er på de traktene. 

Sommeren 2009 ble Eric og Loes bedt om å komme til 
Foldsæ i Fyresdal for å drive gården tilknyttet Fyresdal 
videregående Steinerskole. Skolen hadde yrkesfag innen 
biodynamisk gårdsdrift, økologisk byggeri og naturnært 
skogbruk. Men det ble et relativt kort opphold, for det 
viste seg at økonomien var bunnskrapt, og med for få 
elever var det ikke liv laga for videre drift. Skolen ble 
nedlagt i desember 2010. 

Ramme Gård og Solhagen
Så kom et tilbud fra den fargerike og originale millio-
næren og Munch-samleren Petter Olsen. Han eier Ram-
me Gård i Hvitsten ved Oslofjorden og trengte noen til 
å overta driften av det økologiske gårdsanlegget. Her 
sørget Eric for å få inn i kontrakten med Olsen at gården 
skulle drives biodynamisk. Det ble noen spennende år. 
Ekteparet trivdes godt på den vakre kulturgården, mens 
de yngste barna gikk på Oslo by steinerskole. 
 
I denne perioden var Eric og Loes på jakt etter sitt eget 
småbruk. Helst noe i nærheten av Oslo, for de savnet 
byens kulturtilbud. Men så var det det med lomme- 
boken! Etter mange år som Camphillmedarbeidere og  
gårdsforvaltere er sparekontoen vanligvis ikke velfylt, 
og de få gårdene som var til salgs i Osloområdet, var 
altfor dyre. Men på Hedemarken fant de et godt kom-
promiss. Der var prisene betraktelig lavere, og tog-
forbindelsen til Oslo god. Så i september 2014 ble de 
endelig de stolte eierne av et lite bruk på Løten. 

Hagen er et kapittel for seg. Her fikk de vise hva erfarne 
biodynamiskere kan utrette av blomster og fargeprakt på 

en relativ skrinn jordteig i en norsk skogbygd i løpet av 
kort tid. 

Solhagen 
Målet til Eric og Loes er å etablere en demonstrasjons-
hage på gården, et arbeid som allerede er godt i gang. I 
tillegg til de mange bikubene i treverk, har de anskaffet 
fem halmkuber; hvorav tre har en tradisjonell form og to 
er solkuber. Over disse har de bygget en solid takkon-
struksjon til beskyttelse mot vær og vind, der taket er 
dekket av sedum (bergknapp). Det pedagogiske tilbudet 
skal bidra til å øke bevisstheten om bienes naturlige 
behov. Prosjektet er omtalt i tidsskriftet Pengevirke, 
og det er mulig å støtte det økonomisk. Man kan også 
følge med på det som skjer i Solhagen på Facebook, se 

Vinter i Solhagen. Når det våres og biene kommer ut 
mens det ennå er snø. Foto: Eric Brinkhof. 
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«Solhagensbier». Den biodynamiske honningen omtales 
i følgende ordelag: Kremet, mild, smakfull, søt, fløyels-
myk, aromatisk og eksklusiv. 

Både lynghonningen og sommerhonningen er Demeter-
godkjent og selges på Alm Østre, Jordnært i Lilleham-
mer, Agrossist Vulkan i Oslo, Ramme i Hvitsten, 
Dagensmat.no, Dyrket.no eller etter avtale fra gården og 
Biologisk-dynamisk Forening (Oscars gt 10). I tillegg 
selges vakre håndlagede lys av voks fra egne bier.

Kompost og sprøytepreparater
De biodynamiske kompost- og sprøytepreparatene er 
en viktig del av det biodynamiske landbruket. Her går 
også det vesentlige skillet mellom vanlig økologisk drift 
og biodynamisk. En stor utfordring er at preparatene 
er ganske vanskelig å lage. Det må gjøres nøyaktig, og 
ikke minst krever det både tid, kunnskap og innsats. 

Eric har vært ansvarlig for preparatarbeidet i Biologisk-
dynamisk Forening siden 2007. Han har også holdt en 
rekke kurs og undervist i hvordan preparatene produse-
res og brukes. Viktige forbilder er Alex Podolinski, samt 
Pierre og Vincent Masson, to franske biodynamikere 
som er far og sønn. De hevder at hvis man sprøyter én 
gang med riktig preparat, vil man oppleve resultatet 
umiddelbart. Man vil se endringer i rotutviklingen hos 
plantene og i jordas struktur. Det er som kunst! 

Eric mener at det å bruke preparater, ikke er noe man 
bare kan gjøre. – Det må gjøres seriøst. Å forbedre 
kvalitet er et krevende arbeide, sier han. – Tilsvarende 
som det er med utviklingen av en virksom medisin. En 
pille består jo bare av bitte lite grann virkestoff. Det 
handler ikke om mengde, men om forståelsen av målret-
tet mengde gjennomført med stor presisjon. Ofte ligger 
det langvarig og omfattende forskning bak. Den samme 

Blomstene i Solhagen. Foto: Loes van Alphen.
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gjelder respekten for de biodynamiske preparatene. Det 
for derfor det så viktig både med fordypning, forskning 
og evne til nytenkning. 

I Norge er Eric Brinkhof formidler av preparater til 
bønder, gartnere, hageeiere og andre som selv ikke har 
kapasitet eller kunnskap til å lage disse. Inntekten fra 
preparatsalget går inn i driften av Biologisk-dynamisk 
Forening. 

Fremtiden
På global basis har det blitt adskillige nye biodynamiske 
virksomheter hvert år, men i Norge ser det ut som om 
tingene står stille. Vi spør derfor Eric hva han tenker om 
fremtiden: – Er vi kommet inn i en slags bakevje her i 
Norge?

– Nei, det er mange unge som er sultne på kunnskap, 
sier Eric. – Jeg holdt nettopp kurs på Vidaråsen om pre-
paratene. Der var det over tretti deltagere, og mange av 
disse var unge. Jeg opplevde det som veldig optimistisk. 
For tiden er det en sterk bevissthet og interesse for øko-
logi og miljøsaker. Men hva skjer på det neste trinnet? 
Det er det avgjørende. Blir studentene til gartnere og 
bønder som dyrker biodynamisk? Menneskets forhold 
til naturen og landbruket er spirituelt, enten vi forstår 
det eller ikke, understreker Eric, og han berømmer den 
nordiske BINGN-utdanningen.

– BINGN er et godt eksempel på at det finnes krefter 
som vil bære den biodynamiske idéen og praksisen inn 
i framtida. Unge mennesker med svært ulik bakgrunn 
kommer sammen for å lære og erfare. Men selvsagt blir 
man ikke utlært av å gå en utdannelse. Det kan bare skje 
gjennom livet selv og ved å være ansvarlig for driften 
av en gård, sier Eric. – Selv etter over tretti år i aktiv 
virksomhet i landbruket, føler jeg meg ikke utlært. Det 
er alltid noe nytt. Alltid en ny vinkling. Noe man kan 
gripe dypere fatt i.

Tilgang på jord og gårdsbruk
Det som først og fremst bekymrer Eric er tilgangen på 
jord, og at gårder må kjøpes til en altfor høy pris. Det 
økonomiske presset gjør det vanskelig for mange. Ikke 
bare for potensielle bøndene, men også for jorda selv. 
Når det gjelder foreningen, synes Eric det er viktig at  
Biologisk-dynamisk Forening blir mer synlige i land-
bruksmiljøet i Norge. – Vi sitter med løsninger som 

både samfunnet og 
landbruket trenger. 
Kretsløpslandbruket, 
som er en selvfølge 
innenfor det biody-
namiske jordbruket, 
blir nå etterspurt av 
alle. Demeter-regle-
mentet tar hensyn til 
biodiversitet og kli-
maforhold allerede 
fra starten av. Det 
er viktig at samfun-
net oppdager dette 
og setter større pris 
på hva vi gjør. Ja, 
støtter dette arbeidet 
også med kroner og 
øre!

Må sette skikkelig pris på!
Uten å merke det har vi snakket sammen i tre samfulle 
timer. Et riktig møte med en engasjert og kunnskapsrik 
biodynamiker. 

– Har du noe på hjertet, helt til slutt, spør vi. Eric ser ut 
i luften og tenker et sekund før han svarer: – Vi må bli 
flinkere til å ta vare på bøndene våre. Vi må støtte dem 
og oppmuntre dem. Det er en slitsom og ganske ensom 
jobb å være bonde. Da må du vite langt inn i sjelen at 
man blir satt pris på. For eksempel burde antroposofene 
vise det gjennom å være medlem i Biologisk-dynamisk 
Forening, som virkelig trenger deres støtte. Og være 
villige til å betale det som gode produkter skal koste. 
Benytt de salgskanalene som finnes.

Over: Halmkuber under tak gir biene naturlige beforhold. 
Under: Biodynamisk honning og vokslys fra Solhagen.
Foto: Eric Brinkhof.
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«Hånden er vinduet til sjelen.» Immanuel Kant 

Trude Søilen, utdrag fra bacheloroppgaven, 
sosialpedagogikk, Steinerhøyskolen 2016.

Det å kunne og det å vite er ikke det samme. Det vi 
kan; «det kunnende», er knyttet til handling, det ligger i 
ordet. Det å vite er noe annet. 

Handlingsbåren kunnskap –
kunnskap i trygge hender

Et hermende vesen 
Mennesket er et hermende vesen. Fra vi er født lærer 
vi gjennom å etterligne det som omgivelsene våre 
gjør. Slik har også håndverk og praktisk kunnskap blitt 
overført fra generasjon til generasjon. Tidligere ble mye 
kunnskap overført gjennom hverdagslige sysler, uten 
at man kalte det læring. Barn tilegnet seg erfaringer og 
innarbeidet rutiner og bevegelsesmønster ved å ta del 
i og se på hvordan andre utførte oppgaver og arbeid. 
Dette kalles for handlingsbåren kunnskap. 

Samfunnets perspektiv på dannelse og hva som er viktig 
kunnskap, har endret seg mye gjennom tidene. Histo-
risk sett er det helt nytt at den oppvoksende generasjon 
ikke lenger lærer praktisk kunnskap som er viktig for å 
klare seg selv. I grunnskolen er håndverksfagene delvis 
overtatt av kunstfag. Håndverkets lave status bekreftes 
også ved at det ikke kreves faglærere for å undervise i 
faget, og at barna ikke trenger å avlegge prøver eller kan 
komme opp i faget til eksamen. Flere advarer nå mot 
denne utviklingen. 

Barn flest lærer ikke lenger ulike arbeidsmetoder for 
å bygge eller reparere ting, sy, strikke, spikre, hamre, 
bake og koke. Stelle dyr og høste mat, og berge fôr 
til dyrene. Tidligere var dette kompetanse som barn 
tilegnet seg hjemme. Steinerskolen har utmerket seg 
som en forkjemper og bærer av tradisjonskunnskap, og 
i Steinerbarnehagene er det en av hovedmålsettingene 
å lære barna nyttige arbeidsoppgaver via herming. Men 
det finnes ikke noe system for å videreføre og formidle 
handlingsbåren kunnskap, verken den offentlige skolen 
eller Steinerskolen. 

Samfunnsendrende kraft 
Pedagogikk har gjennom tidene vært en samfunns-
endrende kraft. Samtidig reflekterer skolen som insti-
tusjon i stor grad det samfunnet og den tiden vi lever 
i. Helt frem til vår tid har etikk, utvikling av evnen til 
selvstendig tenking og refleksjon stått sterkt i skolens 
verdigrunnlag. Pedagogikk handler om å finne svaret på 
hvordan vi kan forme den oppvoksende generasjon til å 
bli en del av en human kultur og skape et demokratisk 
samfunn. I fremtiden spås kunnskap å bli den viktigste 

 

Sløying og filetering av fisk med Roar Moe under 
Friluftsskulen 2020 på Litle Færøy Solund.
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verdi- og endringsskapende faktoren i samfunnet. Men 
man kan spørre seg hvilken kunnskap det her er tale om. 
Vil det være rom for den handlingsbårne kunnskapen i 
det akademiske landskapet?

I Steinerpedagogikken legges det vekt på å bli kjent 
med, og behandle, hvert barn som en individualitet. 
Rudolf Steiner mente at barnets omgivelser og erfaring-
er i oppveksten ville gi vide konsekvenser når de ble 
voksne, ikke bare sjelelig, men også i det fysiske.
Undervisningen måtte derfor ikke bare ses på som et 
mål til læring, men settes inn i et livsperspektiv der  
individet støttes til å oppfylle hele sitt potensiale. 
Rudolf Steiner omtalte barnet som et åpent sanseorgan, 
og ettersom barnet selv ikke har noen referansepunk-
ter eller begrepsapparat til å sortere inntrykkene med, 
vil det være vanskelig å forutse hva som vil etterlate 
spor i dem og prege dem. Alt som møter sansene setter 
avtrykk, og rollemodellene får derfor en avgjørende be-
tydning for barnets dannelse og personlighetsutvikling. 
I etterligningen tar barna opp i seg sitt forbildes indre 
holdninger og tilstedeværelse i sine handlinger. Dette 
fordrer at den voksne oppdrageren har et bevisst forhold 
til at all oppdragelse er selvoppdragelse, og at den man 
er og det man gjør, betyr mye mer enn det man formid-
ler med ord. 

Erfaringskunnskap
Handlingsbåren kunnskap kjennetegnes av at den har et 
mønster for handling, og at den er kulturelt betinget. En 
kan si at den er summen av erfaring og kunnende som 
går i arv i form av håndlag, handlingsmønster og oppfat-
ning, fra en generasjon til en annen i et kunnskapsbæ-
rende handlingsfellesskap. Ved overføring av handlings-
båren kunnskap er den grunnleggende form for læring 
herming kombinert med utprøving og personlig erfaring. 
I motsetning til mesterlære kan den handlingsbårne 
kunnskapen læres bort av mennesker som kan spesifikke 
ferdigheter uten noen form for formell fagkunnskap.

Taus kunnskap kan beskrives som en innsikt bygget på 
tidligere erfaringer, som ubevisst blir brukt til konti-
nuerlig å vurdere situasjoner. Mye av mesterlære-tradi-
sjonene baserer seg på å erverve kompetanse gjennom 

å gjøre kroppen til læringssubjekt. Mekanikeren som 
hører på lyden av motoren hva som er galt, kan ikke 
forklare til lærlingen hvordan han gjør det. Kokken kan 
ikke beskrive hvordan han vet akkurat hva og hvor mye 
han mangler for å balansere sausen han smaker seg frem 
til. Det er akkumulert erfaring. Et annet eksempel er 
kunsten å spille et instrument som piano. I begynnelsen 
brukes mye krefter og konsentrasjon på å sette fingrene 
på rett plass og å koordinere begge hendene. På dette 
stadiet klarer ikke utøveren å ha fokus på resultatet, 

Lærer kunsten å spinne. Villsaufestivalen Solund 2015.
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som er musikken. Etter hvert som det går lettere og man 
øver mer, jobber fingrene automatisk. Fingrene vet hvor 
mye trykk og hvor lenge tangenten skal håndteres for 
å få den rette tonen. Denne kunnskapen er ikke lett å 
formulere.

Situert læring vil si at den er innvevd i hverdagslige, 
praktiske gjøremål. Bakgrunnen er Jean Laves studier 
av liberiske skredderlærlinger på 1970-tallet. Hun 
stusset over at mesterne ikke hadde noen form for 
organisert undervisning. I stedet ble lærlingene gradvis 
innlemmet og innviet i fagfeltet gjennom praktiske og 
sosial samhandling. Læringssituasjonene foregår gjerne 
i et naturlig miljø og er ikke konstruert og organisert. 
I et praksisfellesskap er nybegynneren i ytterkretsen, 
observerer og tar til seg kunnskap. Etter hvert som man 
lærer mer, nærmer man seg sentrum og blir innlemmet 
i fellesskapet. Sosiale normer blir også overført, og 
deltakerne tar opp i seg holdningene til den som lærer 
bort og viser ferdighetene sine.  Barn erverver svært 
mange av sine ferdigheter ved situert læring, en prosess 
som vi ofte ser i lek hos barn. De står først i ytterkanten 
og observerer, hermer og forsøker gradvis å gjøre det 
samme som de som kan reglene.

Håndens intelligens
I et foredrag under Oslokursene i 2010 fortalte David 
Brierly at mennesker som jobber med hendene har 
større resiliens (motstandsdyktighet), og at leger som 
tar imot infarktpasienter kan forutse hvem som får 
raskest rekonvalesens basert på hvilket yrke pasienten 
har. Dette fordi hendene ikke bare får signaler om hva 
de skal gjøre fra hjernen, men at hendene også aktiverer 
hodet. Hjernen lærer av hendene. Brierly mener at man 
trener en type tenking når man for eksempel lager kunst, 
og at håndarbeid krever en annen form for tenking. Hen-
dene er fantastiske redskaper som kan utvikle en enorm 
følsomhet knyttet til spesielle yrker og kompetanser. 

I 1999 ga nevrologen Frank R. Wilson ut boken The 
hand som gir en fascinerende innføring i forholdet mel-
lom hendene, hjernen, språket, og måter å lære på. Han 
mener at hånden er menneskets fremste fortrinn, og at 
det er håndens allsidighet som er årsaken til at vi har 
nådd så langt evolusjonsmessig. 

Den handlingsbårne kunnskapen
Den handlingsbårne kunnskapen er en del av vår imma-
terielle kulturarv. Her i landet har vi vært flinke til å ta 
vare på gamle bygningsmiljøer, redskaper og gjenstan-
der. Hus blir fredet, og båter tatt vare på, men bevisst- 
heten om tradisjonene som hører til liv og arbeid 

gjennom generasjoner, har det vært mindre fokus på. 
Nedarvede ferdigheter og kunnskap forsvinner når den 
ikke lenger blir brukt. 

Jon Bojer Godal, en nestor innen tradisjonsbåren kunn-
skap i Norge, sier at alt vi erfarer er dypt personlig. 
Vi kan ikke dele våre sanseerfaringer eller måten vi 
fortolker sanseinntrykk på med andre. Ulike mennesker 
opplever den samme situasjonen ulikt. Hvis den skal 
forklares, må den fortolkes via ord. Mattias Tesfaye 
skriver i Kloke hender (2013) at mens boklig lærdom er 
noe som finnes skriftlig, er praktisk kunnskap noe som 
bare finnes inni hver enkelt: «Hændernes viden skal 
stædigt og bevidst leveres videre fra generation til gene-
ration, ellers går den tabt. Vestafrikanerne forklarer det 
meget rammende i ordsproget: En gammel håndværker 
er som et brænnende bibliotek.»  

Tradisjonelt har Steinerskolene vært gode til å formilde 
handlingsbåren kunnskap, ettersom de legger stor vekt 
på praktiske og estetiske fag og undervisningsmetoder. 
Steinerpedagogikken anerkjenner at mennesket lærer 
med hele kroppen, og henvender seg til hele individet 
med hode, hjerte og hånd. 

En følelse av identitet 
Hvordan kan skolen ved aktivt å engasjere seg i lokal-
miljøet, gjøre undervisningen mer variert og menings-
full, samtidig som barn og unge får øve mer i praksis 
og lære den handlingsbårne kunnskapen i et autentiske 
miljø? Det er kanskje gjennom å integrere skolen i 
lokalmiljøet – noe som også vil ha en tilleggseffekt; det 
bygger identitetsfølelse, og man knyttes til det særegne 
ved oppvekststedet. Økofilosofen Sigmund Kvalvåg 
Setreng vektla særlig dette aspektet. Han mente at det 
er et grunnleggende behov hos mennesket å vokse opp 
i en kulturtradisjon som det føler seg forbundet med, og 
at dette danner utgangspunktet for utvikling av identitet. 
Setreng sa at uten en følelse av identitet er ikke men-
nesket helt, og at konsekvensen er at det ikke kan oppnå 
menneskelig frihet. 

Det finnes underkommuniserte læringsressurser som 
er til stede i miljøer og situasjoner hvor læring ikke er 
institusjonalisert” (Nielsen & Kvale, 2007). Disse er i 
stor grad knyttet til erfaringer, og arbeid som innbefatter 
kroppen og hendene.

I boka Kunnskap for ei felles framtid. Lokal forankring i 
lærerplanen har Jorunn Barane, Aksel Hugo og Morten 
Clemetsen gitt innspill til hvordan skolen kan skape 
og ta i bruk tverrfaglige læringsarenaer i lokalmiljøet.  
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Barane skriver at skolen i 
større grad må oppsøke og 
bruke aktørene og ekspertene i 
nærmiljøet sitt. Gå til birøk-
teren for å lære om bier, til 
bakeren for å lære om baking. 
Sette elevene i kontakt med 
den reelle verden utenfor sko-
len. Dette vil også gi elevene 
forankring til nærmiljøet og 
stedet, noe som ikke er uten 
betydning i et bygde-Norge 
som opplever at de unge flyt-
ter til byene og ikke kommer 
tilbake. De foreslår også at 
elevene får lede sine egne 
prosjekter i skoletiden, som 
å etablere en grønnsakhage, 
administrere energibruken i 
byggene, ha ansvar for høner 
og eggproduksjon, eller bier. 
Eller stelle kompost og ta hånd 
om avfallet på skolen. Det er 
svært mye viktig læring i slikt. 
Ikke minst for å skape hold-
ninger og verdier.

I fremtiden vil det være av 
stor betydning hvilke formål, 
pedagogikk og pedagogiske 
virkemidler skolen målbærer. 
De siste tiårene har den of-
fentlige skolen gjennomgått 
en rekke omfattende reformer som gradvis har ført til 
en mer kunnskapsbasert og akademisk skole, og læring 
knyttet til håndens og kroppens ferdigheter har måtte 
vike plass for mer teoretisk undervisning. Dette gjelder 
også for Steinerskolene. Yrkesfaglig utdanning sliter 
med synkende status og frafall, og elevene klager over 
at teori tar stadig større plass på bekostning av praktiske 
oppgaver og øvelser. 

I fremtiden spås kunnskap å bli den viktigste verdi- og 
endringsskapende faktoren i samfunnet, men man kan 
spørre seg hvilken kunnskap det her er tale om. Vil 
det være rom for den handlingsbårne kunnskapen i det 
akademiske landskapet? 
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Tekst: Jørn H. Eriksen, 
far til Tobias

KrF, H og V støtter mang-
fold, men ansvar tar de ikke! 
Det gjør forresten heller ikke 
Ap, Sp, Frp eller SV.

Dette handler ikke om kon-
sekvensene av endringer 
i bioteknologiloven. Men 
om forholdene for de over 
17.000 utviklingshemmede 
og deres familier som lever 
i landet nå. Det tas for gitt 
at våre rettigheter knyttet til 
omsorg og bolig innfris fullt 

ut. Det er helt feil. Det kan med god grunn sies; først får 
du et utviklingshemmet barn, så begynner kampen! Jeg 
er far til Tobias, en utviklingshemmet mann på 30 år. 
Han har egen bolig, og han har et godt omsorgstilbud. 
Dette måtte vi ordne selv.

Foreldre som får barn med Downs og andre som får 
barn med mer krevende syndromer, våkner opp til en 
hverdag de er totalt uforberedt på, med bekymringer, 
usikkerhet, utrygghet, nattevåk, gjentatte sykehusbesøk 
og -innleggelser, sosiale utfordringer, hensyn til søsken 
og mye mere. Vi lever i de første årene i den tro at 
«samfunnet» vil bistå oss på to områder:
• Omsorg og aktiviteter
• Bolig

Etter en grundig og individuell vurdering («øremerket») 
knyttet til behovet for omsorg for hver enkelt utvik-
lingshemmet, kommer det penger tilbake til kommunen 
i en samlet sum for alle utviklingshemmede. Denne 
tildelingen skjer som «ikke-øremerkede» midler. Det 
betyr at det lokale, kommunale apparatet skal foreta det 
endelige valget av tildeling av kroner, samt aktivitet for 
den enkelte utviklingshemmede. Det skjer ofte, selv-
sagt, at det beløpet og den aktivitet som tildeles den en-
kelte, er vesentlig mindre enn det som foreldrene mener 
de har krav på for å dekke behovet for omsorg.                                                                                                  

Den nye bioteknologiloven; 
betyr den så mye?

Kommuner liker for eksempel veldig godt at «barn» 
som har blitt voksne, fortsatt bor hjemme. Da sparer 
kommunen penger på omsorgstiltak, og den voksne 
utviklingshemmede blir aktivisert av sine foreldre, som 
helst burde ha vært i jobb, mottatt lønn og opptjent pen-
sjonspoeng. Barnet opplever mangel på impulser, noe 
som kan gjøre det vanskelig med overgang til omsorgs-
bolig når foreldrene ikke orker mer eller dør. Mange 
sliter seg ut for å kunne gi en omsorg som er egentlig er 
pålagt kommunen, og barnet deres mister sosialt nett-
verk og sosial trening. Jeg kjenner flere ektepar som nå 
er i 70-80-årene. De orker til slutt ikke mer av belast-
ningen med omsorgen, og de dør uten å være trygge på 
at deres utviklingshemmede barn vil få et trygt liv; noe 
som kan kalles den største ulykke.

Boligspørsmålet er prisgitt kommuners gode vilje, og 
den er svært ujevn! Kommunene har plikt til å «legge 
til rette for bolig» (Sosialtjenesteloven). «Legge til rette 
for» innebærer helst for en rådmann eller saksbehandler 
at en ikke trenger å gjøre noen ting. Slik praktiseres den-
ne formuleringen i de fleste kommuner. I Vestre Aker 
bydel, der Tobias opprinnelig bodde, fikk vi oppgitt 
at «han står på venteliste». Det var en bløff. Vi spurte 
gjentatte ganger om å få se denne ventelisten, før vi til 
slutt forstod at vi måtte ordne bolig til Tobias sammen 
med andre foreldre i samme situasjon. En ny, stor utfor-
dring. Dersom det ikke finnes bolig, vil muligheten til å 
gi gode omsorgstjenester forverres, og de vil reduseres i 
omfang. Vi hadde ikke noe valg, vi måtte bygge boliger 
for våre barn selv. Men svært mange foreldre orker ikke 
denne krevende oppgaven.

En stor andel av landets over 17.000 utviklingshem-
mede står på vent, og foreldrene kjemper en daglig og 
tærende kamp, uten trygghet for at retten til bolig og 
omsorg blir hensyntatt. Belastningen knyttet til denne 
ventingen, kommer på toppen av en svært krevende 
omsorgsoppgave. Tilfeldighetene rår; bo- og omsorgs-
løsninger er i stor grad avhengig av hvilken kommune 
våre utviklingshemmede barn er bosatt i.

I Granavolden-erklæringen av 17. januar 2019 sies det 
«… gjennomføre en likeverdsreform for barn med spesi-
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elle behov, … og «utvikle en modell som sikrer at det 
finnes botilbud». Dette ble behørig markedsført av KrFs 
nestleder Olaug Bollestad. 

Nå er debatten om bioteknologiloven behandlet, og 
liberalisering er vedtatt. Verken i tiden før eller under 
Stortingets behandling ble ansvaret knyttet til de eksiste-
rende over 17.000 utviklingshemmede og deres foreldre 
nevnt. Tror Stortingets politikere at alt er på stell? Eller 

er det kanskje bedre å stikke hodet i sanden og gjemme 
sviket under teppet.

Nå venter vi spent på om alle disse lovnader som er gitt, 
betyr noe, eller om de 17.000 skal glemmes, nå som 
saken om framtiden ble tapt? Tusenvis av familier sitter 
fremdeles med store belastninger og bekymringer, og de 
har ikke blitt sett eller hørt.  

Oslo, 2. juni 2020,

Nordlys over Jøssåsen landsby. Foto: Johannes Stöhr.



72

LandsByLiv nr 49 • HØSTEN 2020

Den hvite brygga gjenreises 
nå på Vallersund

ved dette gamle handelsstedet. Arkitekt August Schmidt 
har forsøkt å gi det hele en så lik utforming som mulig. 
Brygga får en grunnflate på 7,5 x10 meter og blir på to 
etasjer, forklarer Bresges til avisa Fosna-Folket. 

Det er studenter ved NTNU sin linje for tradisjonelt 
bygghandverk som i Trondheim har prefabrikkert delene 
til hvitbrygga. Systembygg skal føre opp selve bygget 
på stedet, og planen er at det skal stå ferdig i løpet av 
året. 

Brygga skal også ha et allrom. Dag-Francois Balavoine, 
en av lederne ved Vallersund Gård, sier de er opptatt 
av å ta vare på som mye som mulig av det opprinnelige 
miljøet ved stedet. – Både det å få opp hvitbrygga, men 
også den nedbrente rødbrygga, er kostbart. Vi får ingen 
dekning fra forsikringen til å gjøre dette på den måten 
som vi ønsker å gjennomføre det. Derfor er finansiering 
en stor bit å få sammen, sier Balavoine. 

Tekst: Sissel Jenseth/Fosna-Folket. 

Fredag 18. september hadde avisa Fosna-Folket en 
artikkel om gammel byggeteknikk som nå tas i bruk når 
den gamle hvite brygga på Vallersund reises på nytt. 
Jon Bojer Godal, tidligere mangeårig rektor ved Fosen 
Folkehøgskole i Rissa, er hentet inn som ekspert. Det er 
trøndersk sperreverk, som benyttes. Teknikk er av det 
mest solide man kan føre opp i treverk. 

Det var rett før jul i 2018 at rødbrygga brant ned til 
grunnen ved Vallersund Gård (se LandsByLiv 46). Og 
fortsatt er det usikkert når den kan bli ført opp på ny. 
Kanskje ikke før i 2025. Men ved siden lå opprinne-
lig ei hvit brygge ved den gamle dampskipskaia, som 
forsvant for flere tiår siden. Den er i ferd med å reise seg 
på nytt. Planen er at varmegjenvinningsanlegget som 
tidligere var i den røde brygga, nå skal inn i den hvite. 
Det forteller prosjektleder Thomas Bresges. – Det er 
viktig for oss å beholde den byggestilen som er å finne 



73

LandsByLiv nr 49 • HØSTEN 2020

Bildet fra cirka 1920 viser både den nedbrente rødbrygga (t.v.) og hvitbrygga som nå bygges opp.

Vallersund Gård – et levende
museum på Fosenkysten

Tekst: Dag Balavoine

Vallersund Gård har aldri vært en tradisjonell familie-
gård. Et kulturminnesøk kan fortelle at Vallersund Gård 
er blant de siste gjenværende handelsstedene langs 
trøndelagskysten. Den ligger i en liten lun vik, den gan-
gen sentralt, langs riksvei 1. - landets tidligere hovedvei 
langs kysten, som har gitt Norge sitt navn, nor-vegen. 
Stedets historie kaller fram et hus på 1640-tallet som 
skulle gi avlastning til Trondheims Hospital for spedal-
ske. Dette utviklet seg etter hvert også som et fattighus. 
Vallersund Gård var handelssted allerede før 1680-tallet. 
I sin storhetstid hadde det et våningshus med gjestgiveri, 
poståpneri, telegrafstasjon, borgstue, krambod, sjøbod, 
to stabbur og to låver. Dessuten bakeri, fisketørkeri, 
naust og pakk- og ishus. Her var stor handelsvirksom-
het. Det var ekspedisjons lokaler og skipsverft foruten 
flere bygninger med tilknytning til landbruket. 

Jøssund Sogn Sparekasse som senere ble slått sammen 
med Bjugn Sparebank hadde sine stiftelsesmøter på 
Vallersund Gård, som viser litt hvor sentralt stedet da 
var i denne delen av verden. Tidlig på 1900-tallet ble det 
bygget opp et andelsmeieri på «Meieristranda». Det ble 
senere til en «fiskarheim», et hjem for eldre mennesker.

Etter de harde 30-åra og de to verdenskrigene og da 
transporten langs kysten ble trukket inn i landet, ble 
handelsvirksomheten redusert og etter hvert lagt ned. 
Vallersund Gård var en dampskipshavn for lokalbåten 
fra Trondheim til Namsos helt fram til biltrafikken og 
Hurtigruta tok over frakt av mennesker og gods på 
1970-tallet.

Landsbystiftelsen overtar Vallersund Gård 
Da Landsbystiftelsen overtok stedet i 1981 var det en 
forpaktet gård. Eierne hadde etter beste evne forsøkt den 
vanskelige, ja, nesten umulige oppgaven det er å redde 
en gammel ærverdig bebyggelse fra undergang. De 
innså at de ikke klarte dette uten store eksterne midler, 
private eller offentlige. De så også for seg at noen andre 
kunne ta vare på stedet.

Her trer en annen historie inn i bildet. Under 2. verdens-
krig landet en gruppe jødiske flyktninger utenfor Aber-
deen, i Camphill Estate i Skottland. De var helsearbei-
dere, leger, kunstnere og pedagoger. De bygget opp en 
skole og etter hvert et arbeidsfellesskap for mennesker 
med utviklingshemming. Det var vellykket, og de ble 
berømte. Ganske fort spredte ideene seg på de Britiske 
øyer, Mellom-Europa, Amerika og Afrika. 
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Denne virksomheten kom til Norge i 1966, med etable-
ringen av Vidaråsen landsby. Vidaråsen ble gjennom 
mange år bygget opp av midler fra «Russe-aksjonen». 
Vidaråsen banet vei for det som i dag er Camphill 
Landsbystiftelse i Norge. Stiftelsen består av 6 lands-
byer hvorav Vallersund Gård er én. Det finnes tre slik 
landsbyer i Trøndelag. (vallersund.camphill.no)

Initiativet til å etablere Vallersund Gård som Camphill-
landsby kom fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag. Han 
spurte om Camphill Landsbystiftelse også kunne bygge 
opp et ruskollektiv, noe som den gang var i tiden. Svaret 
fra Landsbystiftelsen ble oppstarten av Vallersund Gård 
som Camphill-landsby. Fram til 2003 var det et sted der 
mennesker med rusavhengighet kunne komme og finne 
en ny orientering i livet sammen med mennesker som 
trenger forskjellige former for daglig støtte. (Se artikkel 
neste side.) En vesentlig del var at de sammen skulle 
drive gården og gartneriet. 

Bygningsvern
En lokal historiker som Hans Borgfjord så denne akti-
viteten med blandede følelser. På den ene side så han at 
stedet fikk liv og ble reddet fra forfall, men på den andre 
siden så han til sin skrekk at oppbyggingen av ruskol-
lektivet ikke i tilstrekkelig grad verdsatte de antikva-
riske verdiene. Hans Borgfjord hjalp da også til med å 
redde deler av bebyggelsen og var uvurderlig i å vekke 
interessen for de antikvariske verdiene. Og etter hvert 
som gjenoppbyggingen av den gamle bebyggelsen fikk 
fart økte beboernes respekt for de antikvariske verdi-
ene. Handelsstedet Vallersund Gård ble vernet under 
riksantikvaren allerede i 1974 og husene er vernet etter 
«Bygning fredningsloven av 1920». 

Hva dette egentlig betød skulle det ta lang tid å forstå. 
For et antikvarisk blikk kunne det aller helst blitt et 
museum over stedets og kystens historie. Men øko-
nomien og viljen til å gjøre noe slikt fantes den gang 
ikke. En moderne drift krevde også sitt av endringer 
av infrastruktur og krav til komfort. Det som likevel 
slo gjennom i dette arbeidet var den sterke estetiske 
bevisstheten som levde blant landsbyens ledere. Det var 
opplevelsen av estetikken i bygningene som sterkest in-
spirerte til å gjennomtrenge stedet med skjønnhet. Lang-
somt, men sikkert kom stedet til sin rett. Gjennom år 
med restaurering og forbedring av bygningene begynte 
stedet å skinne med sin fordums prakt, i tillegg til at ny 
kunst gav preg til bebyggelse og uteområdet. I ettertid 
er det også underlig å se hvor mye av den tradisjonelle 
historiske virksomheten ble bragt videre i en annen form 
gjennom Camphill-landsbyens virksomhet. 

Virksomheten var på en måte så passende til det livet 

historien kan fortelle om. I begynnelsen bodde det til 
sammen opptil 20 mennesker i de gamle husene. Det 
var mennesker som trenger støtte i sin hverdag, i lag 
med mennesker som kunne gi dem støtten. Sammen 
laget de og holdt de sine måltider, feiret hverdag og fest. 
Rommene i hovedhusene kom da på alle måter til sin 
rett. Alle hadde sitt daglige arbeid i landbruket, verkste-
dene eller i husholdningen. Da krambua ble pusset opp 
og igjen ble en butikk for den voksende landsbyen og 
til slutt også delvis kunne være åpen for publikum, var 
handelsvirksomheten tilbake igjen. Butikken slik den 
er i dag, er en helsekostforretning med produkter fra 
stedets økologiske, biodynamiske gårdsdrift. Det store 
stabburet ble samlingssal og det lille stabburet ble et lite 
kapell. Slik fikk bebyggelsen i det gamle handelsstedet 
nytt innhold som kunne tjene den nye virksomheten. 

Det var ikke alltid lett å få det til. Da det for eksempel 
ble arbeidet med restaurering av hovedhusets mørke 
kjøkken, som kun hadde ett vindu, ble det satt inn ett i 
tillegg. Det ble opplevd at rommet og kjøkkenet kunne 
profitere på å ha to vinduer. Eller at den gamle grua del-
vis måtte vike for en modernisering av kjøkkenet. Det 
ble gjort uten større bevissthet om byggets verneverdig-
het, men kjøkkenet selv fikk derigjennom aktualisert 
sin funksjon og gjenerobret sin sentrale plass i huset. 
Et lintøyskap måtte også vike for nødvendigheten av et 
lite toalett. Slike små oppofrelser måtte til for å bringe 
trivsel og nytt liv i de gamle bygningene. 

Hovedhuset ga, etter at ruskollektivet ble avviklet, rom 
til ny aktivitet. Siden 2007 er huset et internat for 
FRAMskolen, Camphill Landsbystiftelses folkehøy-
skole-lignende tilbud for unge med utviklingshemming 
etter videregående skole, i overgangen til et selvstendig 
voksenliv. 

Langsomt ble Vallersund Gård igjen kjent utover nær-
miljøet! Det hjalp selvfølgelig med kongebesøket i 
mai-1989, og innspillingen av Farmen og avdukingen 
av «Fredsengelen på Vallersund» i 2009. Men da vi 
reetablerte «skolestien», som gikk fra Vallersund Gård 
til oppvekstsenteret i Vallersund, fant etter hvert mange 
turgåere veien gjennom den fine skogen fram til Val-
lersund Gård. Langsomt ble den og de fine turområdene 
på Vallersund og rundt Valsøya et kjent og yndet turmål 
på Fosen. Landsbyen åpnet den gamle handelsboden, 
«butikken», på lørdagene. Naboer og gjester kan treffe 
hverandre i det antikvariske miljøet rundt en økologisk 
kaffe og hjemmebakt kake. 

Brannen på Vallersund Gård i 2018
Sjøboden, som fra et synspunkt kanskje var den fineste 
og mest spesielle bygningen på stedet, kunne ha blitt 
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mer sentral om det var en større 
åpning for restaurering og bruk 
av bygget. Men slik skulle det 
ikke bli. Helt i begynnelsen som 
Camphill-landsby var det et lite 
fjøs der inne. Men de antikvariske 
myndigheter gav ikke tillatelse til 
å bruke bygningen til noe særlig 
annet enn lagring. Det var et lager 
for gamle materialer, fiske-saker, 
noen kajakker og drivstoff for 
båtmotorer. I tillegg var det et rom 
for varme-pumpeanlegget, som 
tok varme fra sjøvannet og gir til 
åtte av landsbyhusene ved sjøen. 
Det vakre huset ble ikke helt en 
del av landsbyens daglige sosiale 
virksomhet. Det ble da heller ikke 
tatt med i landsbyens sentrale 
brannalarm, og forsikringssel-
skapet ville heller ikke forsikre 
bygningen for dens reelle antikva-
riske verdi, kun dens bruksverdi. 
Sjøboden var dermed egentlig det 
eneste bygget som ikke helt kunne 
inkluderes i den nye driften av ste-
det. Havet med fiske og transport 
av mennesker er ikke som det engang var. Selvfølgelig 
var det sporadisk fiskeaktivitet og behandling av fisk i 
landsbyen, men det kunne ikke utvikles til en moderne 
produksjon i det antikvariske bygget. 

En førjulskveld i 2018 står hele landsbyen lamslått og 
ser på at bygget brenner ned til grunnen. Det begynte 
å brenne mens alle i landsbyen så et julespill ute på 
marken et annet sted av landsbyen. Da brannen var 
et faktum og folk kom løpende ned til havna var hele 
bygget overtent. Avmaktsfølelsen i dette øyeblikket kan 
knapt beskrives. Heldigvis ble ingen skadet. Brannska-
den begrenset seg til det ene bygget. Hadde vinden vært 
fra en annen retning kunne brannen vært fatal for hele 
bebyggelsen. Brannårsaken er ikke funnet. 

Riksantikvaren beordret gjenoppbyggelse av sjøboden 
så nær opp til originalen som mulig. Dette vil skje i 
samarbeid med fylkesantikvar og studenter på NTNU 
i tradisjonsbyggfag. Så får vi også en ny generasjon 
av spesialiserte håndverkere som er interessert i og har 
kunnskap om å ivareta de antikvariske verdiene. For-
håpentligvis står nybygget ferdig i 2023. 

Det er et ønske om at varmepumpeanlegget skal re-
etableres i et eget bygg. Det er grunnen til at det ble søkt 
om å få sette opp en mindre brygge som engang stod 
ved siden av sjøboden. Det ble innvilget, så nå kommer 
det til å bli to sjøhus ved stranda slik det engang var i 
fordums tid. 

Det er ikke uten glede, stolthet og en følelse av å ha an-
svar for forvaltning av noe meget verdifullt, vi i dag kan 
åpne handelsstedet mer for allmennheten slik at flere 
kan nyte godt av det antikvariske miljøet. Det som også 
ble en positiv virkning av brannen, er at den nye bygnin-
gen vil gi kunne gi rom for ny virksomhet som utfyller 
det vi ellers gjør. Det er et håp om at den nye oppmerk-
somheten rundt den antikvariske bebyggelsen kan føre 
til at det gamle handelsstedet, med tid og økonomisk 
støtte, ytterligere kan utvikles ved komplettering av de 
bygningene som med tiden er blitt borte. Slik kan vi en 
gang i framtida glede oss over et fullstendig levende 
kystmiljø på Vallersund Gård. En bebodd antikvarisk 
bebyggelse er et levende museum. 

Kilde: Vallersund Gård, fra hospital for spedalske til 
landsby for uvanlige mennesker, av Per Øverland.

Maleri av Vallersund Gård.
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Tekst: Christian Egge. Foto: Sissel Jenseth.

Teksten er hentet fra et intervju med Dag Balavoine i 
Menneske først og fremst. Innblikk i Camphilllandsby-
ene i Norge (Kagge, 2016). Første del av intervjuet om-
handler arbeidet med de rusavhengige på Vallersund. 

Motivet for å starte opp 
Jeg har nå besøkt fem Camphill-steder i Norge, og jeg 
har forstått at motivet for å gjøre noe i denne bevegel-
sen er å tilfredsstille behov i verden. Da Karl König og 
hans kolleger startet opp i Skottland i 1939/40, så de 
behovet for å gjøre noe for mennesker med spesielle 
behov. Samtidig hadde de en sterk impuls til å gjøre 
dette integrert i bestrebelsen på å skape fellesskap med 
helt spesielle kvaliteter. De gjorde ikke dette for å gjøre 
noe spennende for sin egen del, men nettopp fordi de 
opplevde en nød, eller behov både hos individer med 
funksjonshemninger – og i verden i det store samfunnet. 
Samtidig uttalte König at man skulle kunne tenke seg 
mange ulike oppgaver for denne bevegelsen, nettopp ut 
fra hvilke behov som finnes i verden. 

Christian Egge: Mitt første spørsmål til deg blir da: 
Hvorfor startet man opp Camphill Vallersund, hva var 
motivet, og hvordan begynte det hele?
Dag Balavoine: Det var et spesielt skritt for Landsby-
stiftelsen det som skjedde her, da vi begynte med arbei-
det på Vallersund Gård. Det var fylkeslegen i Sør-Trøn-
delag som spurte Landsbystiftelsen om de kunne gjøre 
noe for rusavhengige i en Camphill-landsby-kontekst. 
Det svarte vi bekreftende på, selv om det i Camphill-
sammenheng aldri var forsøkt tidligere, verken i Norge 
eller internasjonalt.
 
Camphill begynte jo først et arbeid med barn med spe-
sielle behov; da var oppgaven å bygge opp en skole og 
et hjem for disse. Etter at barna ble ungdommer, handlet 
det om å hjelpe dem til å finne sin plass i livet som vok-
sen – og etter hvert om å danne landsbyfellesskap for 
voksne med spesielle omsorgsbehov. Hele tiden handlet 
det samtidig om å skape gode, sosiale fellesskap. Det 

Rusavhengige på Vallersund
– å tilfredsstille behov i verden

var selve det sosiale miljøet som skulle virke helbreden-
de på folk uansett hvilke vanskeligheter de kom med. 
König uttrykker det slik at «bare hjelpen fra menneske 
til menneske, et jegs møte med et annet jeg kan gjøre 
dette mulig». Det å bli var den andres individualitet, 
uten å spørre etter tro eller politisk orientering. Ganske 
enkelt å se hverandre i øynene som to personligheter; 
dette skaper den helsepedagogikk som helbredende kan 
møte det som truer det innerste i mennesket.

Nytt felt for Camphill-bevegelsen 
Dette gjelder også arbeid med mennesker som sliter med 
rusavhengighet. Da vi begynte å arbeide med rusav-
hengige her på Vallersund i 1981, var det et nytt felt for 
Camphill-bevegelsen. I forberedelsen av dette spesielle 
terapeutiske arbeidet trengte vi den kompetansen som 
hadde utviklet seg i Mellom-Europa inne i den antro-
posofiske rusomsorgen. I denne sammenhengen fikk vi 
drahjelp av erfarne medarbeidere fra Arta i Nederland 
og fra Sieben Zwerge i Tyskland. En nederlandsk lege, 
Olav Koop, kom til Vidaråsen og holdt arbeidsdager om 
temaet. Vi her i Norge utviklet da etter hvert et faglig 
samarbeid med dem som hadde mye erfaring på feltet. 
De hadde utarbeidet en terapi for rusavhengige med 
mye medisinskfaglig støtte fra Goetheanum i Sveits, 
altså det som er sentrum for Antroposofisk selskap, og 
det vi kaller Den frie høyskolen for åndsvitenskap. Vi 
her i Norge ble veldig begeistret for samarbeidet med 
mellom-europeerne; dette var noe vi ville utvikle innen-
for Camphill i Norge.

Da vi begynte på 1980-tallet, fantes det flere andre rus- 
kollektiv i Norge. I Sverige hadde vi det kjente Hassela-
kollektivet. Det var mange i min generasjon som ønsket 
å gjøre noe på dette feltet. Mange, også jeg selv, hadde 
erfaringer med rus, og vi ville ta tak i dette. Det fantes 
først en mulighet for oss å begynne dette arbeidet et 
annet sted, nemlig på Storbuan Gård i Meldal kom-
mune. Men da kom Randi Normann inn i bildet; det var 
fantastisk. Hun jobbet hos fylkeslegen og tilbød oss å 
se om Vallersund Gård kanskje kunne være stedet for 
vårt initiativ. Hun eide faktisk stedet, og det er på mange 
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måter hennes fortjeneste at vi kunne bygge opp arbei-
det her. Det var Gerrit Overweg fra Nederland som ble 
pioneren på Vallersund. Han fortalte senere hvordan han 
gråt sine modige tårer da han kom hit – så langt utenfor 
allfarvei – til det som da var en ganske nedfallen gård, 
og skulle begynne arbeidet.

Trengte støtte fra landsbyboere
CE: Fortell litt om hvordan det utviklet seg.
DB: Arbeidet begynte da de første rusavhengige kom og 
hverdagen begynte. I starten var det vanskelig å etablere 
landsbyformen med kun medarbeidere og rusavhengige. 
Så kontaktet vi de andre Camphill-landsbyene og spurte 
om det fantes noen landsbyboere som ville være med å 
bygge opp dette stedet og arbeide her med ungdom som 
trengte støtte. Det kom da en gruppe med ganske sterke 
landsbyboere fra Vidaråsen og fra Jøssåsen. De ble med 
på å bygge opp landsbylivet med de erfaringene de 
hadde fra andre landsbyer.

CE: Så det var både mennesker med spesielle behov og 
rusmisbrukere – sammen?
DB: Ja. Og da handlet det ikke om å være medarbeider, 
utviklingshemmet eller rusmisbruker. Det gjaldt å være 
menneske sammen. Det var de mellommenneskelige 
spørsmålene som var i fokus. Og du må tenke på at vi 
som var medarbeidere, vi ville heller ikke bare være 
sosialterapeuter. Vi så oss heller som medmennesker. 
De som trengte hjelp med sin rusavhengighet, fikk ofte 
heltestatus av dem med spesielle behov. De var så kule, 
snille og hjelpsomme. De som kom med en rusav-hen-
gighet, fikk følelsen av å bety noe, de følte at de ble tatt 
på alvor når de selv kunne yte noe for andre. Jeg husker 
en rusmisbruker som akkurat hadde kommet hit. Han 
møtte en beboer som strevde med å få på seg skoene. 
Jeg glemmer aldri da jeg så hvordan den rusavhengige 
knelte ned og hjalp landsbyboeren. Det formelig åpnet 
seg en verden av helbredende krefter i denne mannen – 
som selv slet med sine problemer. 
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Slik var det for oss i medarbeiderkretsen også. Vi var 
alle på vei til å bli mer menneske. Vi tenkte den gangen 
at det som gjorde at vi kunne helbrede, var at vi alle, på 
våre helt indivi-duelle måter, var på en utviklingsvei. Vi 
utviklet oss alle i møtene med hverandre. Og slik vokste 
det frem et helbredende fellesskap.

Opplevde store utfordringer
CE: Det er en vakker beskrivelse …
DB: Ja, og det var en spennende tid. Dessuten star-
tet vi også Kristoffertunet i Trondheim, som i dag er 
Camphill Rotvoll. Det var et etterverns-tilbud for dem 
som hadde gjennomgått terapien på Vallersund. Men 
etter hvert opplevde vi store utfordringer og tunge ting. 
Den klassiske «junkie», som preget den første tiden, 
ble etter hvert erstattet med mennesker som hadde mer 
sammensatte problemer. Flere av rusmisbrukerne fikk 
tilbakefall. Noen reiste. Vi hadde også samarbeid med 
Kriminalomsorg i frihet. Rusomsorgen i Norge var i 
utvikling, og det var forskjellige terapeutiske retninger 
som sto mot hverandre. Dette møtte vi også sterkt på 
slutten av 90-tallet. Så kom anbudskravet. Vi måtte kon-
kurrere med andre tilbud. Vi skulle være best og billigst. 
Og vi skulle holde oss innenfor en viss mal. Vi skulle ha 
psykologer og psykiatere tett knyttet til arbeidet. Dette 
ville ikke vi. Vi hadde vår egen måte å arbeide på som 
vi ville videreutvikle. Og det fikk vi ikke i den grad vi 
ville. Så kom det færre rusavhengige. Vi ville heller ikke 
gjøre oss annerledes enn vi var, bare fordi vi da kunne 
tjene mer penger. Vår terapi var så visst ikke dårligere, 
men vi ble sett på som useriøse av de kommunale in-
stansene, fordi vi ikke hadde faste kommunale avtaler. 
Vi fikk heldigvis lov til å benytte Landsbystiftelsens 
avtaler med staten, også for mennesker som slet med 
rusavhengighet. Det ble redningen.
 
Etter hvert fikk vi andre beboere. Det var mennesker 
med dobbeltdiagnose, de som både hadde rusavhengig-
het og en psykiatrisk diagnose. Det var ofte mennesker 
som ikke fant andre steder å være. Samtidig kom det 
flere utviklingshemmede. En tid hadde vi noen få rus-
misbrukere, noen også med psykiatriske diagnoser, en 
del med utviklingshemninger – og så i tillegg medar-
beiderfamilier, altså medarbeiderne med egne barn som 
skulle leve og vokse opp i miljøet. Rusavhengighet og 
psykiatriske lidelser er et veldig vanskelig felt. I krise- 
situasjoner kunne hele fellesskapet bli fullstendig foku-
sert på én person som hadde det vanskelig. 

Vi gjorde en evaluering i medarbeiderkretsen av situa-
sjonen i 2004. Vi trakk nok ulike konklusjoner, men 

noen av oss kom til den konklusjonen at det ble for pro-
blematisk både for familier med barn og for utviklings-
hemmede å bo sammen med mennesker med rusproble-
mer eller med alvorlige psykiatriske diagnoser – med de 
reglene, og innenfor de rammer, som man måtte ha for 
et slikt ruskollektiv. Det er jo sikkert greit å leve slik i 
en kort periode, men å leve i et slikt miljø gjennom hele 
livet opplevdes ikke riktig. Derfor utviklet vi etter hvert 
landsbyen til et friere levemiljø (kun) for og med voksne 
utviklingshemmede.

Vellykket og mislykket
CE: Hvordan gikk det med de rusavhengige som gikk 
videre etter tiden på Vallersund?
DB: Av dem som hadde vært hos oss for sin rusav- 
hengighet, mener jeg at det var 64 prosent for hvem vi 
kan si at terapien var vellykket. Så opplevde vi også at 
vi mislyktes; folk forsvant tilbake til gaten, tok over-
doser og døde. Jeg husker veldig godt de gangene vi 
tok beslutning om ikke å gå ut i gatene og hente noen 
tilbake. Vi forsto at det ikke ville føre til noe, og vi 
måtte ta utgangspunkt i de sunne kreftene i den enkelte, 
nemlig viljen til å endre livet sitt. Hadde de ikke det, 
gikk det ikke. Dette var smertelige situasjoner.

CE: Når man har en kombinasjon av rusavhengighet 
og psykisk sykdom; krever ikke dette virkelig stor fag-
kompetanse? Mens dere jo kom fra et helt annet hold, 
og dere hadde ikke slik kompetanse. Likevel snakker du 
om vellykket terapi; kan du forklare? 
DB: Da det ble mer psykiatri, samarbeidet vi med 
Fosen-teamet, som var et psykiatrisk tilbud på Fosen. Vi 
oppfattet oss selv som et sosialterapeutisk/sosialpeda-
gogisk initiativ, og innenfor rammen av dette kunne vi 
gjøre mye. Vi er flere til å arbeide med sosiale vanske-
ligheter. Men straks man kommer ut over dette feltet, og 
inn på det medisinske – der jo psykiatrien befinner seg, 
eller inn i kriminelle forhold – da måtte vi samarbeide 
med folk med solid medisinsk kompetanse – eller med 
politiet. Da var det legen eller psykiateren som bar det 
formelle ansvaret. Da måtte vi overlate mange vurderin-
ger og tiltak til andre fagfolk. Vi ble gjennom smertelige 
erfaringer veldig bevisst hva som sprengte grensene for 
vår kompetanse og vårt ansvar. Dersom det ble for mye 
psykiatri og psykisk vold, måtte de som slet med dette, 
komme dit der den medisinske kompetansen var å finne.
 
I og for seg vokste vi gjennom dette arbeidet. De siste 
klientene vi hadde her som var rusavhengige, og eventu-
elt psykiatriske pasienter, var ved utgangen av 2004. 
Da ble det slutt med det.
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Vakker hverdagsvisdom

trærnes silhuetter, 
deres former, for-
greninger, kroner og 
stammer. Men ikke 
bare det. På gåtefullt 
vis uttrykker Marian-
nes akvareller også 
det usynlige. Treets 
sjel, eller kanskje 
treet stemme. Et langt 
livs kunstnerskap har 
skjerpet sansene hen-
nes til å trenge gjen-
nom den ytre flaten av 
det vi kan se, når vi 
søker inn til tingenes 
vesen. 

Og her er vi kanskje 
ved sakens kjerne, det som er budskapet i boken «Livets 
Tre»: Som trærne har vi våre røtter festet i en mørk og 
usynlig undergrunn, mens kronen vaier i lyset. Sammen 
skaper lys og mørke bevissthetens mulighet. Åndingen, 
fotosyntesen, grunnlaget for alt liv – er også grunnlaget 
før den bevisste religiøse følelsen: Opplevelsen av det 
åndelige i mennesket selv, og det åndelige i verden.

Livets tre 
Ragnhild Nilsen, tekst. 
Marianne Andresen, akvareller.
Orfeus Forlag 2020

Bokomtale av Dag Blakkisrud

Trenger du av og til en liten oppmuntring i hverdagen? 
Da kan dette lille sjarmtrollet av en bok være noe for 
deg. Enkle og underfundige visdomsord av Ragnhild 
Nilsen (med mygh sørlandsk touch) – og stillferdige 
akvareller av Marianne Andresen. Ragnhild er så godt 
som kjendis i Kristiansand, og er – siden Jens Bjørne-
boe – trolig den allsidigste tusenkunstner Sørlandets 
hovedstad har fostret. Det enkleste er nok å fortelle hva 
Ragnhild ikke har gjort – men likevel: hun har vært 
direktør for det grønne skiftet i Nortura, forfatter av 
nærmere 20 bøker, i styret for Heliopolis universitet i 
Egypt, seriegründer, musiker med egne CD-er, Coach 
… var det da noe mer kunne man kanskje spørre? Ja 
det kunne også nevnes at hun bor i villa på fornemme 
Andøen udenfor Kristiansand, med professor ektemann 
og katt. Og på Andøen har hun et bønnetre. Og akkurat 
det har nok vært særlig viktig for denne boken.

De små mysterier – og de store
I edens hage var det mange trær. Antagelig var det mel-
lom trærne Gud vandret på den sjette dagen. Før han 
skapte menneskene. Blant alle trær i Eden fantes både 
kunnskapens tre og livets tre. Det første kjenner vi jo 
fra Adam og Eva: Hun fristet – han spiste – og resul-
tatet kjenner vi alle: Mennesket ble seg selv bevisst og 
oppdaget sin egen nakenhet. Sitt eget vesen og sitt eget 
liv. Av denne opplevelsen fødtes antagelig også trangen 
til kunst. 

Åttifemårige Marianne Andresen har gjort som Christia-
niabohemen sa: Du skal male ditt liv! Og livet? Ja, det 
er det som det som skjer, enten på maleloftet hjemme 
på Smedbraaten i Oslo, eller langs en landevei et sted 
i Afrika. Overalt finnes det noe som kan males; men-
nesker, hunder og katter. Men fremfor alt finnes det trær. 
Kanskje Mariannes yndlingsmotiv? 

Med lette penselstrøk og sarte farger gjenskaper hun 

bokomtaler
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Etter en jødisk legende fortalt av Karin Keller.
Illustrasjon: Elisabeth Husebø

Langt borte i en vidstrakt ørken gikk en ung gjetergutt 
og passet saueflokken. Når kvelden kom, fant han en 
grop hvor han kunne sove. Han la litt ekstra ved på det 
lille leirbålet og bredte kappen over seg. Så lå han der 
og så opp på stjernene og sukket.

– Kjære Gud, sa han rett ut i luften, hvis du var et 
lite lam, ville jeg varme deg når du frøs. Og hvis du ble 
borte, ville jeg lete etter deg til jeg fant deg igjen, for så 
høyt elsker jeg deg. Og hvis du skadet foten din, ja, da 
ville jeg bære deg over sanddynene. Og hvis du snuste 
på en kaktus og fikk snuten full av tagger, da ville jeg 
fjerne dem så forsiktig at du ikke kom til å kjenne det.

Gutten kastet et blikk bort på sauene. Alle lå stille og 
rolig, så den lille gjetergutten kunne fortsette bønnen.

– Hvis du var en fugl, kjære Gud, da ville jeg gi 
deg ull som du kunne legge i redet ditt så det ble mykt 
og varm, og jeg ville samle nektar fra de skjønneste 
blomster til deg, for så høyt elsker jeg deg.

Da gutten hadde kommet så langt med bønnen, 
syntes han plutselig å høre et ul langt borte, og han 
spisset ørene, men det var ingenting. Men tenk om ... Ja, 
tenk om Gud ...

– Kjære Gud, sa gutten stille. – Hvis du var en sulten 
ulv, da ville jeg ... ja, da ville jeg gi deg et lam å spise, 
for så høyt elsker jeg deg.

Akkurat denne kvelden kom det en lærd mann 
vandrende gjennom ørkenen, og tilfeldigvis havnet han 
like i nærheten av gjetergutten og sauehjorden. Han 
ble svært forbauset da han i den stille kvelden hørte 
en menneskestemme midt ute i ørkenen, og han kunne 
naturligvis ikke la være å høre etter.

Da han kom frem til gutten, hilste han og spurte om 
de ikke skulle snakke litt sammen. Gutten syntes det var 
spennende å møte et menneske, for det var lenge siden 
sist. Han kravlet seg opp og ba mannen å sette seg ved 
siden av ham ved bålet. Han bød på brød og vann fra 
geiteskinnsposen som han hadde rundt magen.

– Jeg slumpet til å høre det du sa, forklarte mannen etter 
en stund, og jeg må si at bønnen din var noe uvanlig. 

Gjeterguttens bønn

Jeg er en lærd mann, og jeg kan lære deg et og annet om 
bønn, så du ikke forulemper Vårherre ved å kalle ham 
for en ulv og andre upassende ting.

Gutten ville gjerne lære, og den lærde mannen 
begynte å fortelle om lys som skal tennes og om 
hvordan man må forberede seg til bønnen. Han viste 
frem skrifter som han hadde med seg, men for gutten 
var bokstavene bare som fuglespor i sanden, og de sa 
ham ingenting. Mannen viste hvordan man skal stå, og 
hvordan man skal ligge på kne, og hvordan man skal 
folde hendene på riktig måte.

– Bønnen er en kunst, og man må øve mange timer 
hver dag, sa han til slutt. – Men du lærer nok etter hvert. 
Så gikk mannen videre, for han hadde det travelt med å 
komme seg til byen. 

Men gutten fikk ikke sove, og etter den kvelden ba 
han ikke mer. Hver kveld da han av gammel vane skulle 
til å snakke med Gud, kom han til å tenke på det den 
fremmede mannen hadde sagt, og da skammet han seg. 
Han, en fattig sauegjeter som hverken kunne lese eller 
skrive, ikke visste vel han hvordan man snakker til Gud. 
Da var det mye bedre å holde munn enn å be på feil 
måte og forulempe Herren.

Den lærde mannen fortsatte sitt liv. Om dagen 
studerte han Guds ord, og om natten sov han den 
rettferdiges søvn. Men en natt fikk han et forferdelig 
mareritt. Han drømte at lyset hans smeltet, at skriftene 
hans ble revet i stykker og spredt for vinden, og at han 
ikke lenger klarte å folde hendene til bønn. Over alt 
sammen hørte han en rungende stemme, og han var ikke 
i tvil om hvem sin stemme det var.

– Vil du ta fra meg et uskyldig barns bønner? spurte 
stemmen.

– Aldri, svarte den lærde mannen ulykkelig. – Tvert 
imot, så underviser jeg i Guds ord slik at alle skal kunne 
synge hans pris.

– Og likevel, fortsatte stemmen urokkelig, så ber 
ikke den lille gjetergutten lenger. Og det var hans bøn-
ner jeg elsket høyest av alle her i verden. Han var ikke 
lærd og kunne ikke vanskelige ord, men han ba med 
hjertet, og nå savner jeg bønnene hans hver dag. Hvor-
for lærte du ham dine feil, i stedet for å glede deg over 
hans godhet?

legende
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Ved den første morgengry bega den lærde mannen seg 
ut i ørkenen for å lete etter den lille gjetergutten. Let-
telsen var stor da han fant ham til slutt. Gutten tok imot 
ham som en kjær gjest, og om kvelden satt de igjen 
sammen ved det lille bålet.

– Skal vi be? spurte den lærde mannen.
Gutten så ned og ville ikke svare.
– Kanskje jeg skal be for oss begge to? fortsatte 

mannen.
– Det er nok best det, nikket gutten.
Mannen la seg ned på guttens kappe og så opp mot 

stjernene.
– Kjære Gud, begynte han. – Hvis jeg var en gjeter-

gutt, ville jeg snakke til deg fra hjertet mitt, sa han. Og 
jeg ville ikke la noen hindre meg, ikke et lam, ikke en 
ulv og ikke en selvgod gammel mann.

Gutten stirret på mannen som ikke tente noe lys og 
ikke tok frem noen skrifter.

– Jeg ville fortelle deg om hva jeg ville gjøre om 
du var et nyfødt lam, fortsatte mannen. For da ville jeg 
varme deg om natten og gi deg skygge om dagen. Det 
og mye mer ville jeg gjøre for deg, Gud, for så høyt 
elsker jeg deg.

– Og hvis du ville ha det stille, sa gjetergutten ivrig, 
– så ville jeg sitte ved siden av deg ved bålet uten å si 
noe. Og hvis du var trist, så ville jeg spille fløyte for deg 
...
– Helt riktig, smilte den lærde mannen. – Akkurat sånn 
skal du fortsette å be! For selv om jeg har studert mye 
og reist rundt i verden, så måtte jeg treffe en liten gje-
tergutt som deg for å bli minnet på at Gud alltid ser hva 
som bor i hjertet.
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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

Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken

Helsepedagogisk Steinerskole er del av Steinerskolen 
på Hedemarken med tilbud til elever med spesielle be-
hov fra grunnskolens 1. klasse til og med videregående 
trinn. Et helhetlig og sosialt tilbud, teori, kunstnerisk 
og håndverksfag, friluftsliv, gårdsbesøk, svømming, 
skolekjøkken.

Henvendelse: 

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

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

Henvendelser:

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

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

Henvendelse:

Harald Skjolds veg 32 
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 tilbyr et unikt 
konsept for ungdommer med spesielle behov. Her får de opp-
leve en spennende ungdomstid på linje med andre unge, og 
forberede seg på å bli voksen og ta mest mulig ansvar for eget 
liv. Botrening for de som går på videregående skole, og bo- og 
arbeidstrening for de som er ferdige med videregående. 

Henvendelse:

Adresse: Frenningvegen 102, 2344 Ilseng
Tlf: +47 481 60 541
E-post: post@grobunn.no
www.grobunn.no
facebook.com/Grobunn
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Granly

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 19 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

Klostergårdens sosialterapeutiske fellesskap ligger 
idyllisk til på Tjøme. Her bor og arbeider mennesker 
med varierende behov for omsorg og tilrettelegging.   
Arbeidstilbud: jordbruk, gårdsdrift, snekkerverksted, 
bakeri, kafé, kulturhus. Alternativ opplæring tilbys 
skoleelever, og samtaleterapi for familier, par og barn.

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
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

Fo
to

: 
Bo

rg
ny

 B
er

gl
un

d

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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Solborg Camphill Landsby

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, ons, tor kl. 9.30-14.30)
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
Tlf kooridnator: +47 451 66 155
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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