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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 til stede. 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 lesar,

Når eg skriv dette, står snøklokkene i full blom i Hoggan-
vik Landsby – berre ei veke eller så etter at vinteren slapp 
taket! Er det ikkje utruleg kvart år å sjå korleis livskref-
tene bryt gjennom tele og tvang?

Også LandsByLiv ser ut til å vera fullt av livskraft – 
med dette nummeret feirar vi at bladet har kome ut femti 
gonger. Og eit livleg og variert blad vart det denne gon-
gen også, takka vera alle dei fine bidraga de har sendt inn 
til oss!

I høve jubileet fortel dei som starta bladet korleis det 
gjekk til.

Og så er det eit rikt utval artiklar om stort og smått; 
glimt frå daglegliv og frå store hendingar rundt omkring 
i dei ulike skular, heimar og landsbyar; fleire artiklar om 
Hans Nielsen Hauge, som vart fødd for 250 år sidan; 
spennande faglege artiklar om språkforming, om utvik-
ling av sjølvstende, om koronavirus, bilete frå fagdagane, 
med meir.

Det er nesten påske når de får dette bladet i handa, 
og vi har med ei påskefortelling som Anke Wheis, ein 
av pionerane i Camphill, har skrive. Og ein artikkel om 
vekedagane sine ulike kvalitetar og korleis desse kjem til 
syne i Bibelens påskeforteljing.

Så ynskjer vi dykk ei riktig god påske – og at både 
blomar og livsglede må bløme hjå dykk!

Elisabeth Husebø
for redaksjonen 
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grunnlagt for 100 år siden av Ita Wegman 8. juni 1921. 
Foto: Sissel Jenseth.
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HVA SKJER

Mikkelsmess-spill på Vidaråsen

Camphillbevegelsen 80 år 1940-2020

Helgeseters «Til oss alle» gjenoppstår

Landsbyliv etter femti utgaver!

Et annerledes ung-voksen-seminar

Grobunn fikk 100 000 kroner i gave

Full «lockdown» på Vallersund Gård julaften

MØTEPLASSEN

Møte med Martin og Ann

Kristin Irene Ivold 60 år

Høvelbenker på Hedemarken

Fra livet på Hogganvik

Margit Engel til minne 100 år 2021

TEMA: samtale – samvær – samhandling

Kvaliteten på vekedagane

Inderlighetens pedagogikk

Fagdager 2020: Goethes eventyr

Å samtale og forstå hverandre

Ordets definisjonsmakt

Verden ånder fromhet, dikt Karl König

AKTUELT 

Tunprosjektet på Vidaråsen

Hvitbrygga i Vallersund - det ble et vakkert bygg

Fra den nye urtehagen på Helgeseter

Tre kongerspreparat - offer til elementarverdenen

Den nye kassen i jordkjelleren på Solborg

Baltisk seminar - en reise i opplevelser

Hans Nielsen Hauge 250 år - utflukt 5. juni

Da Hans Nielsen Hauge kom til Vallersund

Hans Nielsen Hauge - en av Norges få ekte mystikere

Mesterens bok som inspirerte Hans Nielsen Hauge

Hva kan vi lære av virus

Budskap fra Hopi-indianeren White Eagle

KRONIKKER

Språkforming - åndedrettet og jegets mysterium

Hvordan finne sin identitet som ung voksen?

GLIMT FRA VERDEN

Kaspar Hauser - et urbilde på de utsatte barna

LEGENDE

Kongen og pasjen

BOKOMTALER

Winfried Walther: De hellige tre konger

B. Lievegoed: Menneskehetens åndelige utvikling

K. Aasen: Med føttene på jorda og hodet i himmelen

STEDENE

Innhold

Den sosiale grunnlov

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

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

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

Rudolf Steiner
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med øyne som svære rom
hvor løsrevne ord søker mening

om natten legger han på svøm
over brådypet

om dagen øver han på
å sy setninger av løse tråder

han stirrer på meg
med skarpladet blikk

mister aldri håpet
om å trenge gjennom min boble

Vidar Kolås

Autistens blikk
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Tekst: Dag Blakkisrud. Video: Ruben Khachatryan.

Høstens store begivenhet i representantskapet for Camp-
hill skulle vært høstmøtet i Sandefjord. Det møtet ble 
det ikke noe av, for smittevernregler gjorde det umulig 
å gjennomføre større samlinger. I forbindelse med høst-
møtet skulle Cornelius Evensens nyskrevne musikkverk 
til Karl Königs Mikkelsmess-spill skje på Vidaråsen. 
Men det fikk de fleste ikke oppleve. Men jeg var så 
heldig å få være med. Det ble en forestilling jeg aldri vil 
glemme.

Da jeg ankom Kristofferhallen, var det svært få stoler til 
publikum, og alle var merket med navn. Heldigvis var 
jeg ikke den eneste fra representantskapet. Der satt Anne 
og Nils Langeland, Kirsti Hills-Johnes og Ellen Køttker, 

Tilbakeblikk på en forestilling 
jeg aldri vil glemme

og ved siden av meg var det reservert plass for Odd 
Jarle Stener Olsen. Det var fint! Da var vi flere til å opp-
leve denne historiske begivenheten. Flere ører og øyne 
som kunne formilde videre til de som skulle vært der.

Heldigvis finnes det film 
Det siste året har jo kulturlivet måttet venne seg til at 
alt fra utstillingsåpninger til konserter må foregå på 
skjerm. Og heldigvis gjorde de opptak på Vidaråsen av 
hele forestillingen. Jeg så Ruben holde med kameraer 
og utstyr, han er en av dem som er veldig flink med 
kamera! Selv om det ikke blir det samme som å være til 
stede, er det mye bedre enn ikke å få se og høre! Der-
med kan mange, mange flere få ta del og oppleve denne 
fantastiske oppføringen. Nå i slutten av februar har  
allerede 660 sett den på nettet. Søk på YouTube.com 

«Et spill til Mikkelsmess Vidaråsen 2020» av Karl König fremført med ny musikk av Cornelius Evensen. Se hele fore-
stillingen på YouTube.
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«Et spill til Mikkelsmess Vidaråsen 2020» 
(www.youtube.com/watch?v=_JHvSP7koIM).

Cornelius – vår «Bach»!
Det var et mektig musikalsk verk vi fikk høre. Cornelius 
har noe helt unikt. Fremførelsen fikk meg til å tenke på 
Johann Sebastian Bach. Hvordan han skrev musikk for 
menigheten i kirken sin i Leipzig, og hvordan byens 
borgere fikk ta del og oppleve musikk ikke noe men-
neskelig øre hadde hørt på 1700-tallet. Nå – i november 
2020 – er det landsbybefolkningen på Vidaråsen som 
får ta del i slike hendelser. Både som medvirkende og 

publikum. Og jeg vil ta 
sjansen på å si – at vi 
som satt på publikum-
plassene, ikke bare følte 
oss som publikum, men 
også som aktivt med-
skapende. 

Det moderne geni
Jeg leter etter et ord for 
å beskrive det Cornelius 
har tolket og latt komme 
til uttrykk gjennom 
Mikkelsmess-spillet. 
Det som dukker opp i 
tankene er «fellesskapets 
geni». Det oppstår når 
individets begavelse og 
talent kjærlig tas opp 
i gruppen og utformes 
i samvirke med andre. 
Det er noe av det vakres-
te et menneskefellesskap 
kan oppleve og uttrykker 
vår tids sanne kunstverk; 
sosial kunst, ja allkunst 

i ordets egentlige forstand. Jeg tror at det nettopp var 
noe slikt Karl König ønsket skulle oppstå da han skrev 
Mikkelsmess-spillet, der kvaliteter som mot og tillit er 
nødvendig. Med mot og tillit kan vi alle få vinger! På 
et dypere nivå mener jeg å oppleve at Cornelius’ verk 
sammen med hans mange medspillere, er et møte med 
tidsånden, med kjærlighetens lys.

Jeg skriver dette den 21.februar, som er Cornelius fød-
selsdag. Gratulerer Cornelius! Tusen takk for alt du gjør 
og bidrar med! 
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Camphill oppstart og utvikling
1940: Den østerrikske legen Karl König og hans med-
arbeidere, alle flyktninger fra nazismen i Østerrike, 
starter et hjem og skole for barn med utviklingshemning 
på Camphill Estate utenfor Aberdeen i Skottland.
1945 og i årene framover: Unge mennesker fra det 
krigsherjete Europa kommer til Camphill for å lære og 
være medarbeidere og frivillige hjelpere. 3 naboeien-
dommer blir etter hvert ervervet for å kunne ta imot 
flere barn og ungdommer.
1950 og framover: Camphill-landsbyer for barn oppret-
tes i Irland, USA, Sør-Afrika, Vest-Tyskland, Nederland. 
I Norge gjøres det et forsøk på Helgeseter i Bergen. 
Dette initiativet ble senere overtatt av andre.
1955 blir den første landsbyen for voksne med utvik-
lingshemning, Botton Village, etablert i England. Flere 
landsbyer for voksne følger etter rundt om i Tyskland, 
Storbritannia, USA, Sør-Afrika.
1966 starter Vidaråsen Landsby, den første i Norge. 
1970 og 80-årene fortsetter etableringen av Camphill-
andsbyer for voksne, barn og ungdom blant annet i 
Finland (barn) og Sverige (voksne) og i Botswana (barn 
og voksne), 
1990-årene åpner for etablering av steder for voksne i 
Russland, Estland, Latvia og Polen. På verdensbasis er 
det nå over 100 Camphill-samfunn i over 20 land blant 
annet også i Vietnam og India. Det siste er et dagsenter i 
Litauen (2018).

Camphillutviklingen i Norge
1966: Camphill Landsbystiftelse etableres og Vidaråsen 
Landsby starter i Andebu, Vestfold, under Helsevern for 
psykisk utviklingshemmede. Russ fra Oslo og Vestfold 
holder årlige lysaksjoner og samler inn penger som gjør 
det mulig å bygge familiehus og verksteder. Etter hvert 
kommer russ fra flere steder i landet med og hjelper til å 
etablere de andre landsbyene.
1972: Hogganvik Landsby etableres i Vikedal, Ryfylke.
1973: «Solverv» bofellesskap i Sandefjord etableres. 
Alle beboerne får arbeid i vanlige bedrifter i byen. Sol-
verv ble nedlagt i 1978, men flere av beboerne beholdt 
sine arbeidsplasser i mange år framover.
1977: Solborg på Ringerike, blir kjøpt for å ta imot 
ungdom.

Camphillbevegelsen 80 år 
1940-2020

1978: Jøssåsen landsby starter opp i Malvik kommune, 
Sør-Trøndelag.
1981: Vallersund Gård i Bjugn kommune, Sør-Trønde-
lag, starter opp med tilbud til rusavhengige og voksne 
med utviklingshemning.
1982: Arbeidet med ungdom på Solborg blir avsluttet og 

Over: Elever og ansatte i 1950-årene. 
Under: Camphill School Aberdeen åpnet i 1940. 
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naboeiendommen Alm gård ervervet. Solborg/Alm blir 
en landsby for voksne med utviklingshemning.
1986: Camphill Landsbystiftelse blir tatt ut av HVPU 
og fylkenes helseplaner og overført til en post på stats-
budsjettet for «spesielle helseinstitusjoner».
1989: Kristoffertunet i Trondheim starter som ettervern 
for Vallersund Gård og voksne med utviklingshemning.

1990-årene: Medarbeidere i Camphill 
Landsbystiftelse Norge engasjerer seg i å 
hjelpe til med opprettelse av landsbyer i 
Estland, Russland, Polen og Latvia. Russens 
lysaksjoner gir midler til etablering av noen 
av disse landsbyene sammen med støtte fra 
Camphillmedarbeidernes økonomiske fel-
lesskap i Norge, Sverige og Finland. Mange 
medarbeidere bidrar med frivillig arbeids-
innsats i disse landsbyene.
1990: Ølen safteri i Sunnhordland, nær 
Hogganvik landsby, starter. Et lite bofelles-
skap med et stort industrielt safteri.
1998: Vidaråsen Landsby tar i bruk Ita 
Wegman hus, et omsorgshus for eldre og 
pleietrengende.
2000: Ølen safteri flytter til Trondheim 
og blir nabo til Kristoffertunet. Safteriet, 
nå kalt «Det økologiske hus», tilbyr også 
arbeid til beboere som ikke bor på Kristof-
fertunet.
2001: Avtale inngås med Trondheim 
kommune om dagplasser i verkstedene på 
Kristoffertunet og
Det økologiske hus.
2002: Camphill Landsbystiftelse mottar 
tilskudd gjennom en egen bevilgning på 
statsbudsjettet.
2003: Arbeidet med rusavhengige på Val-
lersund og ettervern på Kristoffertunet blir 
avsluttet.
2003/2004: Forsøk med tilrettelagt arbeid for 
en hel gruppe mennesker med ervervet skade 
prøves ut på Kristoffertunet og avsluttes.
2006: Camphill Landsbystiftelse blir under-
lagt lov om sosiale tjenester. Beboerne 
får nå utbetalt full uføretrygd. Stiftelsen 
beholder en redusert rammebevilgning over 
statsbudsjettet.
2007: FRAMskolen, et folkehøyskole-

liknende tilbud for ungdom med utviklingshemning, 
starter på Vallersund gård.
2009: Kristoffertunet og Det økologiske hus slås 
sammen til Camphill Rotvoll.
2016: Camphill Landsbystiftelse feirer 50 år med stor 
festival for 400 landsbygjester fra inn- og utland på 
Holmenkollen hotell i Oslo, bokutgivelse, marked på 
Youngstorget, konserter og foredrag. Alt under tittelen: 
Et verdig liv.

Teksten er skrevet av Anne Langeland og hentet fra 
Camphill årsberetning.

Over: Før avreise fra Vidaråsen, pyntet for audiens 
hos kong Harald på Slottet i Oslo i forbindelse med 
50-årsjubileet i 2016. Foto: Ruben Khachatryan.
Under: 17. mai på Vidaråsen. Foto: Harel Gafni.
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Helgeseters «Til oss alle» 
gjenoppstår

Tekst: Sissel Jenseth. Ill: Forsider av bladet.

Helgeseters eget tidsskrift «Til oss alle» gjenoppstod i 
fjor sommer etter at det ble lagt ned i 2009. Den gang 
var tanken at Helgeseter skulle begynne å levere stoff og 
artikler til Landsbyliv, som da var Camphill Landsby-
stiftelsens tidsskrift i Norge, det vil si før Sosialterapeu-
tisk Forbund overtok ansvaret i 2012.

Men i stedet ble det stille fra den kanten. – Å legge ned 
«Til oss alle» var nok et feilgrep, sier Frode Hølleland, 
– fordi mye av engasjementet og nærheten til stoffet da 
falt bort. Ursula Helland tok i 2020 et initiativ til å starte 
opp igjen, og den nye redaksjonsgruppen for bladet 
består nå av Guro Haugen, Ursula og Frode. 

– Det er mulig at det nå kan komme mer stoff fra Helge-
seter, nå som vi har tatt opp det lokale arbeidet igjen, 
sier Frode. Dette er en erfaring som vi i LandsByLiv-
redaksjonen også har, at internblader og aktivitet bringer 
oss mer stoff. Blant annet mottar vi jevnlig artikler fra 
«Solborg avisen». Vi har tidligere også hatt med stoff 
fra «RotNews» (Rotvoll), «Nytt fra posten» (Vidaråsen), 
«Granskuddet» (Granly), i tillegg til saker vi finner på 
Facebook, en mediekanal som flere nå benytter.

«Til oss alle» har utkommet to ganger siden de startet 
opp igjen i fjor. Tidligere utgaver fra 2007 til 2009, 
kan fortsatt lastet ned fra Helgeseters nettside, se  
helgeseter.org/om-oss/tidsskriftet-til-oss-alle. 
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Tekst: Dag Balavoine og Jan Bang 

Et stort spørsmål som levde i mange innenfor de sosi-
alterapeutiske og helsepedagogiske virksomhetene ved 
overgangen til det nye millennium, var: Hvordan kan vi 
klare å holde den spredte og uavhengige bevegelsen  
sammen? Det gjaldt både internasjonalt og på det nor-
diske planet, samt i Norge mellom de seks Camphill-
landsbyene og de sosialterapeutiske stedene. Utfra dette 
motivet var det svært mye som skjedde på den tiden. 
Sosialterapeutisk Forbund ble blant annet formelt stiftet 
i 2000. 

Nordisk Allkunstverk 
Omkring årtusenskiftet spilte Helgeseter og Camphill-
landsbyene et skuespill sammen på Hedemarken en 
sommer. Initiativet var tatt av Dag, som var inspirert av 
den internasjonale festivalbevegelsen «In Begegnung 
Leben», og sammen med en gjeng fra Vallersund 
Gård spilte de inkluderende teater i pinsen 2001 i 
Goetheanum i Sveits. Denne opplevelsen førte til at Dag 
sammen med venner i Nordisk Forbund for Helsepeda-
gogikk og Sosialterapi (NFLS) tok initiativ til et Nor-
disk Allkunstverk og den første festivalen i Järna 2003. 

Integrerte kunstutrykk var en av de innflytelsesrike 
ideene på den tiden. I tilbakeblikkets lys er det underlig 
å se hvilken kraft dette ga til det nordiske samarbeidet, 
og hvor mye som skjedde i kjølvannet av Allkunst-
festivalene. Blant annet fikk alle de skandinaviske 
landene hver sine tidsskrift. Danmark hadde allerede 
NERTUS fra 1988, men Norge fikk ut sin første utgave 
av Landsbyliv våren 2004 og Sverige kom rett etter med 
LÄS høsten 2004.
 
Et felles tidsskrift 
Per Engebretsen hadde vært opptatt av at Camphill-
landsbyene skulle få et felles tidsskrift som kunne virke 
samlende, slik Vidaråsen virket i mange år med «Vida-
råsen Nytt». Per redigert dette sammen med Arnkjell 
Ruud i flere år. I 1999 kom Per med to utgaver som han 
kalte for «Landsbyposten». Dette var en av inspirasjons-
kildene til oppstarten av Landsbyliv. 

Sommeren 2003 reiste Jan til Nordisk Sosialt All-
kunstverk i Järna sammen med en gruppe som studerte 

Landsbyliv etter femti utgaver! 

sosialpedagogikk. Det er en åtte timers lang kjøretur 
fra Solborg, og underveis tenkte han på hvordan få til 
et felles tidsskrift i Norge. I Järna møtte han Dag, og de 
hadde flere samtaler rundt temaet. Flere andre støttet 
også ideen. 

I alle «landsbyer», ikke bare Camphill-landsbyene, fin-
nes det mennesker som trenger et forum for sin stemme. 
Overalt i verden lever det mennesker med ulike ressur-
ser som det er verdt å lytte til. Vi ville lage et tidsskrift 
som ikke bare talte til hodet, men til hele mennesket, til 
alle mennesker uansett hvordan de så ut, hva de trodde 
på eller mente. Det skulle bli et av de bærende motive-
ne; et tidsskrift der de som levde i landsbyene fikk bidra 
med sin stemme, både i tekst og bilde. Altså et integrert 
tidsskrift. 

Første utgave for 17 år siden
Knapt ett år senere, våren 2004, klarte vi å få trykket 
første utgave av Landsbyliv og sendt det rundt til de 
seks Camphill-landsbyene i Norge. Når vi ser tilbake på 
denne utgaven, må vi ærlig tilstå at dagens versjon er 
mye bedre, men hva visste vi for 17 år siden? Men alle-
rede andre utgivelse var mye bedre, takket være Borgny 
Berglunds bilder. Da kom også den første opptreden av 
«Superpraktikanten», tegneseriehelten som fulgte tids-
skriftet og miljøet vårt gjennom tykt og tynt til høsten 
2014 (utgave 37). Stor takk til Corinna Balavoine for 
dette. 

Det må også rettes en stor takk til typograf Marius Ulle-
berg på Fosen Trykkeri. Han hjalp oss med å forme våre 
litt vage ideer til noe som etter hvert ble til bladet. Ma-
rius skriver i dag: «Det er med stor glede jeg ser tilbake 
på tiden i Landsbyliv-redaksjonen. Jeg og vi på Fosen 
Trykkeri var med å lage 27-28 nummer, og vi håper og 
tror vi var med å sette vårt preg på bladet – sammen 
med Borgny, Jan og Dag, som vi ble veldig glade i. For 
meg var det en spesiell tid. Gjennom Landsbyliv ble jeg 
bedre kjent med Camphill og menneskene der, og det 
har blitt flere oppdrag for Camphill Norge og FRAM-
skolen etter det. Vi er glade for at vi fant hverandre 
gjennom Landsbyliv.»

De sosial-terapeutiske stedene og skolene 
Vi holdt Landsbyliv gående med en rekke redaktører 
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og redaksjonsmedarbeidere. Høsten 2009 antydet vi å 
utvide bladet til å inkludere alle de sosial-terapeutiske 
stedene i Norge. Sommeren etter var Landsbyliv på vei 
til å bli tidsskriftet til Norsk Forbund for Helsepedago-
gikk og Sosialterapi (som Sosialpedagogisk Forbund 
het den gangen). Det var en stor seier. Det var fremfor 
alt Geir Legreid som klarte å manøvrere det hele i havn, 
godt hjulpet av Rigmor Skålholt. Som leder for forbun-
det klarte Geir å få økonomien på plass for en felles 
utgivelse. 

Samtidig var det behov for et fagtidsskrift med tanke 
på den sosialpedagogiske utdannelsen som startet opp 
i 2012 på Steinerhøyskolen. Allerede julen 2010 ble 
det første fagbilaget trykket med egen design. Det ble 
kun tre slike bilag, i tillegg til ett om fagdagene i 2014. 
Disse ligger tilgjengelig på nettsiden www.sosialterapi.
no/landsbyliv sammen med de 50 ordinære utgivelsene.

LandsByLiv, ny logo og nytt format
Da Sosialpedagogisk Forbund overtok ansvaret for 
utgivelsen av Landsbyliv januar 2012, fikk Dialogos an-
svaret for produksjonen. Sissel Jenseth var ansvarlig, og 
hun gikk også inn i den nye redaksjonen som nå bestod 
av Jan Bang, Rigmor Skålholt og Elisabeth Husebø. 
Det ble utlyst en konkurranse om ny tittel og logo. Det 
kom inn flere forslag, men Rigmors idé om å dele opp 
Landsbyliv til: Land(s) – By – Liv vant fram. En tittel 
som kunne favne alle. Kaja Jenseth, som hadde overtatt 
layout-ansvaret i 2012, vant forslaget til ny logo. I til-
legg ble bladet med omformingen noe kortere i høyden. 

Mitt Landsbyliv og Mennesket
I 2015 og 2017 kom tilskuddet «Mitt LandsByLIV» 
som enkeltstående utgaver med eget utseende og format. 
Det var først og fremt beboernes røst fra «grasrota» som 
kom til uttrykk. Dette kan også sees som et avvik fra 
den opprinnelige målsettingen; det integrerte landsbyliv, 
som er en motkultur til dagens adskilte samfunn. Å leve 
med sin annerledeshet og ha behov for assistanse, blir 
fortsatt av mange betraktet som en unødvendig byrde. 
Men likevel vokser tanken fram at vi alle er annerledes i 
forhold til hverandre. På den måten er vi alle like.

Siden 2018 utkommer LandsByLiv i to «rene» årlige 
utgaver. I tillegg inngår LandsByLiv i fellesutgivel-

sen «Mennesket» som skjer i et samarbeid med Libra, 
Antroposofi i Norge, Herba og Dialogos. Dette bringer 
hovedmotivet for Landsbyliv fint og elegant videre. I 
valg av tekst og bilder gir LandsByLivs aktive bidragsy-
tere et fint tilskudd til Mennesket-utgaven. 

Skriveglede
Bladet LandsByLiv har også bidratt til at skrivegleden 
har våknet hos mange beboere og medarbeidere. Det 
er vi veldig stolt av. Å utfordre hverandre og skape 
anledninger til å uttrykke seg skriftlig og med foto. På 

Over: Svein Berglund, Borgny Berglund, Jan Bang og 
Dag Balavoine. Foto: Selvutløser Jans kamera.
Under: Forside 2. utgave Landsbyliv 2004. Jubileums-
utgaven i 2016 da Camphill Landsbystiftelsen i Norge 
feiret 50 år, se www.sosialterapi.no/landsbyliv
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funn, der vi kan leve ut vår annerledeshet og bli heiet 
fram av alle mennesker omkring oss. Derfor står det 
også som motiv for LandsByLiv at bladet skal «berike 
miljø, kommunikasjon og livskvalitet». 

Med denne utgaven av LandsByLiv har vi etter 17 år 
med kontinuerlig drift, skapt 50 forskjellige utgaver! 
Tusen takk til alle lesere og bidragsytere for denne 
tiden!

Gratulerer med dagen, 
Landsbyliv!

Tekst: Borgny Berglund! 

Det var en spennende tid for meg, med mange utfordrin-
ger: Hvordan skape et blad som alle får lyst til å lese? 
Jo, da må det også bilder til!

Motiver var det ikke vanskelig å finne. Jeg besøkte 
alle Camphillstedene i Norge – hver med sin egenart 
og mange spennende menneskemøter. Det er vanske-
lig å plukke ut ett møte, det måtte da være møtet med 
pioneren Margit Engel som satte sitt særegne preg over 
alt hvor hun ferdes. I dag er stedene mer aktive selv med 
stoff og bilder. 

Redaksjonen som den gang besto av Dag Balavoine, 
Jan Bang og meg, var en liten og dynamisk gruppe, 
som ikke alltid var like enige, men vi fikk da jenket det 
til. Da bladet lå ferdig foran oss, var vi enige om at det 
var et godt blad. Svein Berglund kom inn litt senere i 
prosessen. Hans oppgave var å holde orden og struktur 
på økonomien.

Jeg savner tiden med Landsbyliv og alle årene jeg var 
med i Representantskapet i Camphill Landsbystiftelse.

Solborg startet vi skriveverkstedet for 11 år siden og vi 
har holdt det gående siden. Først var det tenkt som et 
verksted for å hjelpe til med utsendingen av bladene og 
fakturaer. Innimellom skulle vi også skrive. Etter hvert 
ble det praktiske arbeidet overtatt av trykkeriet med 
påtrykte navn og adresser, og siden har vi konsentrert 
oss om skrivingen. Flere steder har det blomstret opp 
skriveverksteder, og det er gjennomført noen skrivekon-
feranser. – Når jeg ser gleden hos den som har skrevet, 
lese sin egen tekst i bladet, vet jeg at vi har bidratt til 
noe stort, sier Jan. – Det å bli sett og hørt er viktig for de 
aller fleste. 

Motto
Mottoet til LandsByLiv er å være «et vindu i verden», 
slik det står på side 3 i hver utgave. Et vindu kan man se 
ut av, – men også inn gjennom. Vi tenker at det også er 
viktig å ta inn impulser fra det som skjer i verden uten-
for miljøet vårt, som kan inspirere oss på vår vei videre. 
At vi knytter an til de som trekker i samme retning; et 
åpent, inkluderende, fargerikt og menneskekjærlig sam-

Superpraktikanten gledet Landsbylivs lesere i 10 år.
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Seminaret foregår 22.-26. mars og temaet er: 
«… takk for maten på vårt bord!»

Forberedelseskomitéen, ved Dag Balavoine 

FRAMskolen, Vidaråsen, Solborg og Grobunn inviterer 
til et helt annerledes ung-voksen-seminar. Og i år er 
hele det helsepedagogiske og sosialterapeutiske miljøet 
i Norge invitert, da det ikke er begrensninger på hvor 
mange som kan delta. 

Den spesielle Korona-situasjonen er bakgrunnen for at 
vi ikke kan møtes og se hverandre, slik vi pleier. Men 
vi kan gjøre det likevel, bare annerledes. Vi møtes hver 
dag, digitalt, på Zoom (video-konferanse).

Hver formiddag tar vi for oss temaet på forskjellige må-
ter. Vi jobber mot å lage et festmåltid for noen inviterte 
gjester og går gjennom følgende spørsmål: Hvordan 
sette sammen en god meny? Hvilke produkter vil man 
benytte? Hva slags drikke passer til? Hvordan dekke et 
festbord? Hvordan servere mat? Hva betyr å være vert-
skap? På hvilken måte stimuleres sansene våre i forhold 
til hvordan maten ser ut, hva den lukter, smaker osv. 

Etter lunsj viser vi fram for hverandre hva vi har jobbet 
med. På ettermiddagen og kvelden vil det være forskjel-
lige aktiviteter på hvert sted, som quiz, uteaktiviteter og 
kveldsunderholdning.
 
PROGRAMMET starter kl 9.30 på Zoom med morgen-
sang. Så er det temagjennomgang. 
Mandag viser Johan Fuglår hvordan sette sammen en 
meny, og hvilke matvarer som er kortreist og i sesong. 

Et annerledes ung-voksen-
seminar – hjemme og på Zoom

Tirsdag forteller Annekäthi Lobsiger om hva det vil si 
å være vertskap. Mellom kl 10.30 og 14.30 er det grup-
peaktiviteter på stedene, deretter lunsj, før vi møtes 
igjen på Zoom kl 14.30 til 15.30 og presenterer hva vi 
har gjort, før vi avslutter med bordsang. 
Onsdag kl 15.30 gjør vi klar til servering av festmål-
tidet.
Torsdag ser vi tilbake på hva vi har gjort disse dagene 
og på onsdagens festmåltid. 
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Tekst Sissel Jenseth
Foto: Lene Hagen

En mann fra Hamar ringte 
til daglig leder Lene Hagen, 
og etter at hun hadde fortalt 
ham om stiftelsen og hva 
de jobbet med, avgjorde 
den snille giveren å donere 
100.000 kroner. 

Den plutselige gaven fikk 
førstesideoppslag i Hamar 
Arbeiderblad 11. februar, 
og da avisa tok turen til 
Grobunn, ble de møtt av 
jubel blant beboerne, som nå 

også gleder seg til koronaen er over. Lene har lovet at 
pengene skal gå direkte til ungdommene på et vis. – Om 
vi oppgraderer snekkerverkstedet eller vi kjøper noe vi 
trenger, er ennå ikke bestemt, sier hun.

Bakgrunnen for gaven
Den anonyme giveren har skrevet noen ord til Grobunns 
leder Lene Hagen, som hun har anledning til å fortelle 
videre: 
«Jeg har arvet penger hvor den avdøde hadde ønske om 
at penger skulle gå til et godt samfunnsnyttig formål. I 
den forbindelse undersøkte jeg hvilken samfunnsaktør 
som fortjente denne pengegaven, og jeg spurte blant an-
net flere om de kunne komme med noen forslag. I denne 
prosessen svarte mange at jeg burde donere pengene til 
Stiftelsen Grobunn; da dette er en utrolig fin plass som 
gir gode tilbud til ungdommer med spesielle behov. Det 
var tydelig at flere hadde merket seg at denne stiftelsen 
gjør mye bra for ungdommer som virkelig fortjener og 
trenger anerkjennelse.   
Det jeg også bet meg merke i, er at Stiftelsen Grobunn 
ikke har noen faste rammeavtaler med det offentlige 
som sikrer økonomien og forutsigbarhet. Dette til tross, 

Grobunn fikk 100 000 kroner
i gave fra en anonym giver

klarer de å utvikle stedet, og ikke minst gi ungdommene 
en unik mulighet til å få ut sitt potensiale og oppleve 
bedre livskvalitet.
Det er derfor en stor glede å kunne bidra til denne 
positive utviklingen, og jeg vet at gaven ble utrolig godt 
mottatt. Jeg håper pengene også bidrar til å gi Stiftelsen 
motivasjon til å fortsette å være innovative slik at de er 
rustet til å møte morgendagens behov.
Jeg ønsker ikke å gi noen føringer på hva pengene skal 
brukes til, men overlater dette til Stiftelsen selv; som har 
vist seg meget kvalifisert til å drifte og utvikle tilbudene 
til ungdommene.»
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Tekst & foto: Dag Balavoine

Fredag 18. desember, bare noen dager før jul, gikk 
Vallersund Gård i full «lockdown». En medarbeider var 
nærkontakt til en person som hadde testet positivt for 
koronavirus. Medarbeideren dro til legekontoret for en 
hurtigtest umiddelbart. Testen var positiv. 

Kvelden før hadde vi hatt julebord, helt i tråd med smit-
tevernreglementet. Kommunens smittesporingsteam 
ville nå at alle som deltok skulle testes. Vi måtte også 
kartlegge alle kontakter og finne deres nærkontakter. 
Butikken ble benyttet som test-stasjon, og noen timer 
senere var 40-50 personer som bor eller arbeider på 
Vallersund Gård testet.

Fikk kjapt kontroll
Det viste seg at det bare var ti mennesker som var 
definert som nærkontakter av den smittede. Alle disse 
måtte umiddelbart gå i karantene. Da hurtigtestresulta-
tene kom samme ettermiddag, var ingen på gården som 
hadde fått påvist smitte. En stor lettelse! 

Ett døgn senere kom svarene på de ordinære koronates-
tene, som ble tatt i tillegg. Disse viste at én person på 
Vallersund Gård var smittet. Men vedkommende hadde 
da allerede reist hjem på juleferie.

Smittesporerne i Ørland kommune beskrev Vallersund 
Gård som et klassisk eksempel hvor smittepotensialet 
var stort. Det som berget oss, var kanskje at vi har holdt 
oss til smittevernreglene hele veien. 

Annerledes julefeiring
Selv om kun én person ble smittet, fikk det store konse-
kvenser for julefeiringen, for de som bor i landsbyen, 
arbeider i den, eller bor utenfor. I stedet for å reise hjem 
til familie og venner, måtte noen feire julen på gården. 
Andre ble satt i karantene hjemme med egen familie. En 
oppholdt seg nesten hele julen i en bobil utenfor huset, 
mens resten av familien feiret innendørs. Flere måtte 
også ordne med improviserte gaver til sitt nye julefelles-
skap.

Full «lockdown» på 
Vallersund Gård julaften

Etter hendelsen ble landsbyen igjen delt inn i mindre ko-
horter, slik vi hadde det i den første tiden av pandemien. 
Dette gjelder fortsatt ved utgangen av februar. Mor-
gensamlingene har vi utendørs, og vi hjelper hverandre 
med å holde avstand. Men fortsatt kan vi ikke ha felles 
lunsjpauser, landsbymøter og andre felles feiringer 
innendørs. 

Risiko og skam
I nabolaget vårt ble det stor usikkerhet da nyheten om 
koronasmitten kom. Noen torde ikke gå gjennom tunet 
vårt, fordi de trodde at vi hadde mye smitte. Men det 
stemte heldigvis ikke. Uansett har vi som hovedregel at 
besøk utenifra skal avtales.

Medarbeideren som fikk påvist smitte, slet lenge med 
skyldfølelse. Det var tungt å tenke på at man kunne ha 
smittet mange mennesker i en sårbar gruppe. Samtidig 
vet man at dette kan skje med hvem som helst. Dette 
sier noe om betydningen av begrepet «koronaskam», 
noe som veldig mange i Norges land og resten av verden 
sliter med for tiden. 
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Tekst: Rigmor 
Skålholt

En kald februardag 
møter jeg Martin og 
Ann på tunet på Alm 
Østre i Stange. De 
kommer ut fra fjøset 
hvor 11 grisunger 
lever lykkelig sammen 
med en tålmodig 
grisemor. Den store 
gården med allsidig 
dyrehold er den renes-
te fornøyelsesparken. 
Hit kommer Martin en 
gang i uka til sin støt-
tekontakt Ann Bjørke, 
som er nærmeste 
nabo med Alm. Første 
punkt på programmet 
er å hilse på dyra.

Jeg slår følge med dem til sauefjøset hvor Martin straks 
begynner å fôre sauene med høy. Martin svarer villig på 
mine spørsmål – en stund, før han føler seg bortheftet i 
arbeidet.

Martin Pots. Snart 11 år og femteklassing på Steiner-
skolen på Hedmarken. Martin ble født i Scurano i Italia. 
Der bodde de i to år. Han snakker italiensk hjemme med 
mor Barbara og far Peter. Det er fint å kunne snakke 
italiensk med mormor, tenker jeg.

Ann hjelper til og forteller at familien kom til Norge 
da Martin var to år gammel. Sine første skoleår til-
bragte han på Ljabruskolen. Der ble han god venn med 
Fernando som han besøker en gang i måneden.

Martin og Ann fortsetter rundturen på gården, før de 
inviterer meg til å komme hjem til Ann for å lære meg 
et brettspill. Det handler om fiskefangst. Fiskene lig-
ger spredt rundt i havet. Vi går ut med båt fra hver vår 
havn. Martin velger rød båt, Ann brun båt og jeg en blå. 
Oppgaven er å få opp fiskene og seile inn til havnene 

Møte med Martin og Ann

før det blir orkan. Her gjelder det å hjelpe hverandre! Vi 
gir bort våre terningkast til den båten som kan seile til 
nærmeste havn. Men vinden øker på i løpet av spillet og 
kommer opp i orkan styrke. Til tross for iherdig innsats, 
tapte vi mot spillet med alt for mange terningkast som 
havnet på «vind». Det ødela ikke stemningen, men vi 
gikk i gang med neste omgang.

Bjørn Smith-Hald, en av pionerene på Steinerskolen på 
Hedmarken, ga ut spillet med bruksanvisning på norsk. 
Det ble en hit i sin tid, men i dag er det dessverre ikke 
tilgjengelig lenger. Hva med en nyutgivelse?

Takk for glade timer med Martin og Ann. De er gode 
støttekontakter for hverandre.

Fra sauefjøset. 
Foto: Rigmor Skålholt.

I grisebingen. Foto: Ann Bjørke. Hjelper til med foring.
Fiskespillet. Foto: Rigmor Skålholt.
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Tekst: Anja Jeltschin. Foto: Insa Rumpf.

Søndag 10. januar var en gledens dag for Kristin Irene 
Ivold, som fylte 60 år denne dagen.

Flagget ble heist, og kake med bilde av Kristin med 
yndlingskatten sin på fanget, var bestilt. Alle gledet seg 
til fest med kaffe og brus og stekt kylling med pommes 
fries til middag. Ikke lett å markere en sånn viktig dag i 
disse koronatider, men da kunne Kristin være glad for å 
ha et stort husfellesskap som kunne dele bursdagen med 
henne.

Det er lenge siden Kristin kom til Hogganvik, og dette 
er et sted hvor hun trives veldig godt. Kyrne, sauene og 
geitene i fjøset kan vente besøk av henne hver eneste 
dag, og det fins ingen katt som ikke er velkommen på 
fanget hennes når hun sitter på sofaen i Lars Hertervig 
hus. 

Men livet består ikke bare av å sitte på sofaen – ingen 
er så flink til å rulle rundstykker eller til å hjelpe med 
matlagingen som Kristin – hvis hun er i godt humør! 
Noen dager savner man henne, da trenger hun tid for seg 
selv og koser seg med filmer eller Ludo på rommet.
Kristin har to fine rom i Fartein Valen Hus, som er nabo-
huset, men hun er alltid velkommen til måltider, jobb og 
å tilbringe fritiden på Lars Hertervig Hus hvor hun er 
tilknyttet og del av husfellesskapet.

Og der feiret vi også bursdagen – om morgenen allerede 
med en fyldig og rik søndagsbuffet. Etterpå var det 
tid til å hvile litt og ta imot flere bursdagshilsener på 
telefonen. Alle gledet seg til klokka halv to – da var det 
bursdagssang, marsipankake til alle, og Kristin kunne 
endelig åpne gaver!

Kristin Irene Ivold 60 år

Puslespill, spillmagasin, filmer, ryggsekk, matboks og 
mye godteri og konfekt – smilet hennes kunne ikke være 
større. Det var godt å ha tid etterpå til å kose seg med 
alle de gode gavene.

Etter middagen om kvelden - med stekt økologisk kyl-
ling etter jubilantens ønske – endte dagen med en fin 
fortelling på biblioteket. Og ikke bare Kristin var trøtt 
og mett. Det er så fint å feire bursdager, spesielt når 
det er et rundt tall, og det er så fint å kunne gjøre dette 
sammen med vennene sine og å ha folk rundt seg som 
man er glad i.
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Tekst og foto: Peter Pots

På Steinerskolen på Hedemarken får vi nå et nytt bygg. 
Og som det så ofte skjer, når man får noe nytt, mister 
man noe kjært. I dette tilfelle gjaldt det noen av de stør-
ste trærne i skogen som sto der som det nye bygget skal 
komme. De måtte hugges. Skogen hvor barna husket i 
trærnes skygge om sommeren og akte i full fart om vin-
teren. Det var ingen lett avgjørelse. Men man kan vinne 
det man taper, hvis man vil. Og det ville verkstedsgrup-
pen i Yrkesfaglige base i Helsepedagogiske skole på 
Hedemarken. 

Trærne fra skogen skal bli til noe, de skulle ikke brennes 

Høvelbenker på Hedemarken

som ved! Først ble stokkene saget til planker, deretter 
ble plankene nøye stablet med strø, og de ble malt i en-
dene for at de skulle tørke flatt og forbli uten sprekker. 

Men hva skal denne vidunderlige skatten brukes til? Jo, 
vi skal bygge høvelbenker. For når det nye bygget på 
skolen vår står ferdig, da kan vi endelig flytte inn i den 
nye sløydsalen. Og da må vi ha solide høvelbenker, ja, 
de skal være de beste som finnes, store og stødige og 
tunge, og snekret uten spiker med skjøt, slik som høvel-
benkene ble bygget i gamle dager da de kunne brukes i 
mange generasjoner av alle elever på hele skolen. Det er 
en lang prosess dette prosjektet, hvor de eldste elevene, 
som går ut av skolen til sommeren, lager noe som de 
ikke selv vil kunne bruke. Det blir nesten som å plante 
et tre, hvor dine barnebarn en vakker dag kan huske i 
skyggen om sommeren og ake under det om vinteren.

Skogen på tunet bestod for det meste av store bjørke-
trær, de fleste over 50 år gamle. Det var ganske spen-
nende å få noen av de største stokkene opp dit hvor vi 
skulle sage dem. Med bare armene ble de fraktet dit. 
Vi måtte innkalle hjelp fra andre lærere da stokken falt 
gjennom strukturen vi hadde satt opp til sagbruket, og 
vi kunne verken få den fram eller tilbake. Etter mye pus-
ting og pesing, fikk vi den endelig på plass, og så kunne 
vi starte opp motorsagen. Den ble kjørt langs en skinne 
for å sage plankene helt parallelt fra stokken. Vi valgte 
å sage plankene i store dimensjoner, som er ideelle til å 
lage benkeplater og stødige ben. 

Alle plankene ble så fraktet ned til Gartneriet, hvor 
vi har sløydsalen nå. Forholdene på det stedet hvor 
plankestabelen skulle bygges, er veldig viktig. Det må 
være med minst mulig sol og lite vind. Dessuten må 
plankene ligge helt flatt på jevnt terreng, og stabelen må 
være beskyttet mot regn. Vi valgte å lage en stabel som 
er 1,5 meter bred, og plankene er mellom 2,3 og 2,5 
meter lange. Stabelen ble over 2 meter høy til slutt. De 
tynne pinnene som holder plankene fra hverandre, heter 
strø, og de er laget av gran og er 2 cm tykke. Det er 
veldig viktig at disse ligger presist over hverandre for å 
minske spenningen på selve plankene. Vi valgte å legge 
strø med cirka 50 cm avstand. Å stable planker til luft-
tørking er en kunst, som krever både kraft og presisjon. 
Mens vi stablet, malte vi også endene med oljemaling 
for å forhindre at de sprekker. Dette var særlig viktig, 
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Bilde på venstre side: Lærer Peter Pots og Emma Berntsen er fornøyd med fasongen 
på fottangen til høvelbenken.

Bildene over: 
Aleksander Lunde sager en planke fra en bjørkestokk der den ble felt for å lage plass 
til nybygg.
Emma Berntsen, Aleksander Lunde og Martine Stenberg stabler planker og maler 
endene.
Aleksander Lunde sager en av de første plankene til benktoppen. 
Safaa Alasimi høvler en fase på vangen.
Herman Skundberg sager av overheng på endestykket.
De første to plankene limt sammen.
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hakene og tangene kommer 
til å monteres her, men også 
benene foran felles inn her. 
Mye av benkens stabilitet 
vil derfor være avhengig 
av dette området. De andre 
plankene er mye tynnere, og 
den siste er av osp istedenfor 
bjørk. Vi bruker treplugger 
mellom plankene for å holde 
dem på plass under limingen 
og for å sikre et sterkere 
bånd. Håndhøvel benyttes 
for å høvle plankene perfekte 
før vi kan lime dem sammen. 

For at benketoppen skal 
være så solid som vi trenger 
den, må den forsterkes med 
to endestykker. De er laget 
av to tykke bjørkeplanker 
og felles inn med tapper på 
endene. Dette er en veldig 
komplisert skjøt, så det tar 
lang tid å få det til med bare 
håndverktøy. Men resultatet 
gir et vakkert utseende, og 
det være en veldig stabil 
plate.

Vi lager en høvelbenk med innfelte ben etter en fransk 
modell fra 1700-tallet. De har både en gjennomgående 
tapp og en skyvende svalehale. Denne sammenføyingen 
er ekstremt sterk, men komplisert å lage. Den består av 
to deler, og materialet mellom dem i enden av benet, 
må fjernes for hånd. Overflatene på innsiden kan bare 
bearbeides med stemjern og rasp, og det krever mye 
kunnskap. 
 

Benktopp høvles plan av 
Emma Berntsen og assistent 
Marton Wærnes.
Herman Skundberg og Alek-
sander Lunde former enden 
av benet som skal skjøtes i 
benktoppen. 
Safaa Alasimi forbereder 
enden av vangen som skal 
felles inni ben.
Aleksander Lunde slår inn 
kilene.
Vi borrer hull til treplugger 
før montasje.

siden trærne ble felt ganske sent på våren, noe som 
egentlig ikke er den beste sesongen til det.

Til selve toppen på høvelbenken benyttes fem planker. 
To planker til sargen, som er den høye delen på forsiden 
av benktoppen. Denne delen skal være 11 cm tykk. Det 
er veldig store dimensjoner, fordi mesteparten av arbei-
det på høvelbenken vil foregå på dette området. Benk-
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Bena forbindes med hverandre nær gulvet gjennom 
installasjonen av en vange. Det er planker som er innfelt 
mellom benene. Dette forsterker strukturen og gir også 
støtte til føttene når man sitter og jobber ved benken. 
Vangen har vi saget fra tynnere bjørkeplanker, cirka 3 
cm tykkelse. Deretter har vi høvlet dem plane på alle 
sidene, før de blir felt inn i benene. 

Vi har bestemt oss for å ikke bruke lim når vi setter 
sammen understellet 
til benken. Alt holdes 
sammen med treplug-
ger, som vi lager av 
bjørk med en tykkelse 
på 10 millimeter. Litt 
større enn en tykk 
blyant. Hullene til plug-
gene har vi boret slik at 
pluggene stiver skjøtet 
når den slås inn. Dette 
fikk vi til ved å borre 
hullene skjevt i forhold 
til hverandre, og derfor 
må pluggene spisses, 
for at de kan komme 
inn. Det er en vidunder-
lig lyd når en slik plugg 
drar inn en skjøt, det 
føles som et bryllup 
mellom trebitene, som 
skal holde sammen for 
evig! 

Benkens funksjon er 
mangfoldig. Den må stå 
stødig, dempe slag og 
holde fast det verkstyk-
ke som man arbeider 

med. Sistnevnte utføres av tenger. Vi bestemte oss for 
å lage en fottang, som holder arbeidsstykke fast mot 
venstre ben, og en baktang som holder arbeidsstykke 
fast på platen mot høyre siden av benken. Vi startet med 
fottangen. 

Så langt har vi kommet nå. Sirkelen er ikke fullendt, 
men det første frøet er sådd og har spiret. Det gror og 
blomstrer, frukten er synlig. Den må bare modne.

Montasje! Ikke helt 
ferdig, pluggene skal inn. 
Emma Berntsen, Safaa 
Alasimi og assistent Hans 
Bringeland er veldig 
fornøyd!
Første ben er skjøtet inni 
benktoppen.
Safaa hadde en blyant-
spisser i lomma, og vi 
brukte den for å lage 
spissene i trepluggene.
Herman Skundberg slår 
inn den siste treplugget.
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Fra livet på Hogganvik

Tekst: Silje Ries 

Jeg vil gjerne fortelle deg om hvordan jeg opplever livet 
i et landsbyhus. Jeg er en tysk ett-års-praktikant og bor 
siden august i Hogganvik Landsby. 

Etter jeg kom hit, har det vært mange forandringer. Helt 
i begynnelsen lå hovedvekten på å bli kjent med både 
beboere og medarbeidere, og å komme inn i arbeids- og 
huslivet. Til sammen bor vi ti personer i et moderne 
Camphill-hus rett ovenfor sjøen.

Etter en stund fikk jeg og de andre unge medarbeiderne 
flere oppgaver i huset og i fellesskapet. For eksempel 

Husfellesskapet deler jeg ut maten når det er min tur med matlaging. Vi 
unge medarbeidere har også oppgaven å lage yoghurt, 
bake brød og lage müsli. Alle som bor i huset spiser 
hovedmåltider sammen, og vi deler på oppgaver som 
oppvask og tørking. 

Det fins flere rutiner og høytidsstunder i løpet av dagen. 
Vi leser tre-versene om morgen før bordverset. Og det 
blir lest fra Bibelen før vi begynner med kveldsmaten.

Dagene i huset mitt begynner med frokost klokken halv 
åtte, og det slutter ofte etter et eller annet kveldsprogram 
cirka klokken halv ni på kvelden. 

Jeg jobber nå sammen med de fleste som bor i huset 
mitt. Det er en veldig fin måte å bli bedre kjent med 
hver enkelt. 

Tekst og foto: Insa Rumpf 

Vevstuen i Hogganvik Landsby er et sted der store ting 
blir gjort. Her lages ikke bare tepper, bordløpere og 
bokmerker, men også barnegensere, skjerf og mye mer, 
under ledelse av Elisabeth H.
 
Tre ettermiddager i uken jobber landsbyboere i vevstu-
en, noen ganger flere og noen ganger færre. Med hjelp 
av Elisabeth og meg som assistent foregår vevingen her 
med glede.
 
Her ser man for eksempler Tommy. Han er teppemester. 
Tepper i forskjellige størrelser og mønster blir vevd av 
stoffrester. Tommy er veldig flink til jobben sin, som 
han gjør det to ganger i uken, og han har det veldig gøy 
med å gjøre det.
 

Gøy med vev Cecilie jobber alle tre ettermiddagene i uken i vevstuen 
og lager fine løpere. Hun bruker en vevstol med fire 
pedaler. De forskjellige fargekomponentene virke veldig 
kompliserte, men Cecilie er veldig flink til det hun gjør. 
Det gjør ingen andre så lett etter!

Strikking bør heller ikke mangle i en vevstue. Anne-
Karin er ansvarlig for dette. Hun lager blant annet barne-
gensere, skjerf og luer. Med ferdigheten hennes kan alle 
glede seg over å kunne bruke noe hun har strikket.
 
Hver onsdag jobber også Monika i vevstuen. Hun jobber 
for tiden med en vanskelig vevteknikk der følsomhet er 
nødvendig. Her trengs det nøyaktighet for å lage vakre 
sjal, noe Monika definitivt har. 
 
Når de forskjellige tingene er ferdige, blir de solgt, mye 
av det her i landsbyen. Til slutt kan det sies at vevstuen 
i Hogganvik Landsby er veldig allsidig og også spen-
nende. Men viktigst, alle har det veldig gøy her!
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Tekst: Robin Frölich

Jeg syns skogen er en veldig fin arbeidsplass. Vi har 
gjort flere ting i løpet av dette halve året jeg har vært 
her. Vår vanlige dag begynner med en liten tur opp til 
skogen, etter det må jeg fyre opp i pauserommet, fordi 
i det siste var det ganske kaldt og også veldig mørkt. 
Etter at jeg har fyrt opp, snakker vi ofte litt, til Dinis har 
forberedt alt, og så kan vi begynne etterpå.

Vår jobb er å sage og kløyve ved, kaste ved i en tilhen-
ger, stable ved i esker, eller krølle papir så vi kan bruke 
det for å fyre opp, nede i snekkeriet eller oppe i skogen.

Vedskuret Klokka 4 på ettermiddagen har vi en pause hvor vi gan-
ske ofte snakker om flere ting, for eksempel hva vi skal 
gjøre om kvelden eller hvis det er noe spesielt.

Etter pausen fortsetter vi med jobben, og til slutt rydder 
vi alt og drar tilbake til landsbyen.

Vi må også alltid huske på refleksvestene våre, for de er 
nødvendige å ha på oss når vi går over veien, fordi der 
kommer ganske mye biler, og uten denne refleksvesten 
ser de oss ikke.

Skogen er også veldig fin, fordi denne jobben er veldig 
rolig og vi må ikke haste så mye. Vi har alltid god tid 
og snakker også ofte med Gisle når han kommer opp og 
blir med oss i pauserommet.
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Tekst: Sandra Lovise Haugland. Foto: Insa Rumpf

Jeg trives med å jobbe med ved og i gartneriet, å luke og 
jobbe sammen med folk.

Og så liker jeg kjempegodt de fem endene; Sandra, 
Kvakk, Pantofa, Daisy og Dolly. De er det jeg som har 
ansvar for. Endene er forståelsesfulle og kjempesnille 
og kjempesøte. De gjør meg glad. De liker å bade i dam-
men bak Fartein Valen Hus.

Jeg syns det er kjekt å være med folk i Hogganvik; fine 
snille folk.

Tekst: Cecilie Moxnes

Jeg jobber i fjøset og steller med dyrene. Og så er jeg 
med og vasker Iduna som er salen vår. Og så jobber jeg 
i skogen med ved og i vevstua. 

På fritiden ser jeg av og til på film og noen ganger hører 
jeg på musikk og så strikker jeg også. Jeg er glad for å 
bo her på Hogganvik.

Tekst: Anne-Karin Offerdal 

Jeg heter Anne-Karin og bor på Hogganvik. Jeg kommer 
fra Bergen, og er født den 18.11.1951. Jeg jobber med å 
lage mat, og så er jeg i vevstuen på mandag og tirsdag 
og strikker. Og jeg er med i orkesteret. Men jeg jobber i 
Anna Hansen hus på fredager, og om ettermiddagen er 
jeg på Lars Hertervig hus, men på onsdager da har jeg 
hjemmedag og vasker rommet mitt. 

Jeg liker å bo på Hogganvik, det er et fint sted. Og det er 
kos å gå på tur når det er oppholdsvær.

Jeg liker de fem 
endene kjempegodt

Jeg er med i orkesteret Jeg steller med dyrene

Fra livet på Hogganvik
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Margit Engel til minne 
100 år 19. januar 2021

Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland.

Den 19. januar i år ville Margit Engel vært 100 år. Hun 
ble født i Oslo og døde 94 år gammel 9. april 2015 i 
Öschelbronn, Tyskland, da hadde hun satt dype spor et-
ter seg som den som tok Camphillbevegelsen til Norge, 
Estland og Russland.

Margit var datter av en eventyrlysten far som foruten 
å være lege, dro på mange forsknings-ekspedisjoner i 
Antarktis og i Afrika. Moren var datter av Carl Anton 
Larsen, også han forsker, hvalfanger og grunnleggeren 
av den moderne hvalfangsten i Grytviken i Antarktis. 
Mor og far møtte hverandre på hvalfangststasjonen der 
i Sørishavet. Hun var med sin far, han var en ung tysk 
medisinerstudent som kom med en annen ekspedisjon, 
fikk blindtarmbetennelse og måtte gå i land i Grytviken. 
Siden oppsøkte han henne i Oslo og de to begynte et 
langt liv sammen i Norge og senere i Tyskland. Mens 
foreldrene dro på sine ofte måneder lange ekspedisjoner, 
måtte Margit bo hos slektninger, men da hun var 12 år, 
fikk hun være med til Tanzania i Afrika og gå på skole i 
en afrikansk landsby. Hun elsket dette oppholdet; dyre-
livet, menneskene, og fortalte ofte om det som voksen. 
Etter et år måtte hun hjem for å gå på en «ordentlig» 
skole og bo hos slektninger hun knapt kjente. Foreldrene 
skulle dra videre på en ny ekspedisjon. Faren fulgte 
henne til Hamburg, der ble hun satt alene på en båt som 
skulle til Oslo, og da hun ankom, en kald, tåkete mor-
gen, var det ingen som ventet på henne på kaien. «For 
min far var livsoppgavene det viktigste», fortalt Margit, 
«vi barn måtte bare føye oss etter omstendighetene.» 

Margit var også som foreldrene, alltid oppfylt av livs-
oppgavene, hun hadde sterk vilje og idealisme og var 
aldri redd for å møte det ukjente eller å gi seg i kast med 
umulige oppgaver. Når hun gikk, var det alltid med mål-
rettete skritt, litt foroverlent og med hår som var bustet 
bak. Margit så forover. 

Under krigen studerte hun medisin i Tyskland og traff da 
også sin mann, Hans Heinrich Engel, medisinerstudent 
han også. Gjennom en kusine i Norge, Elisabeth, (Nils 

Gustav Hertzbergs kone) hørte hun for første gang om 
antroposofien. Det skjebnesavgjørende skrittet ble tatt, 
da hun en kveld i stedet for å gå på konsert med venner, 
bestemte seg for å gå og høre et foredrag av en antropo-
sofisk lege, Karl König. Etter foredraget gikk hun rett 
bort til ham og spurte om hun kunne få besøke dette 
stedet som han hadde grunnlagt, Camphill i Skottland. 
König spurte: «Hva heter De?» Da Margit svarte Engel 
skal han ha svart: «Ja, en engel kan vi gjerne ha bruk 
for. Bare kom.». Året var 1950. Margit ga beskjed til sin 
mann og dro til Camphill med datteren som var 5 år. Fra 
da av ble Karl König hennes store lærer og inspirator 
som hun hele livet var dypt takknemlig for å ha arbei-

Margit Engel ved innvielsen av Irmgards hus, som 
skjedde i siste halvdel 1990-årene.
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det sammen med. Etter en kort tid i Camphill, lot hun 
datteren være igjen i Skottland, mens hun reiste hjem til 
Tyskland og overtalte Hans Heinrich til å komme med 
henne til Camphill. Han ble senere en av pionerne for 
Camphillbevegelsen i Irland. 

Margit fikk med seg Karl König til Norge, hvor han 
holdt foredrag og møtte barn med spesielle behov og 
deres foreldre. Det kom da fram et ønske om å bygge et 
helsepedagogisk Camphillsted i Bergen. I 1956 reiste 
Margit sammen med flere medarbeidere fra Skottland og 
startet Helgeseter. Det viste seg fort at Helgeseter ikke 
skulle bli en del av Camphillbevegelsen, men er i dag en 
god kollega blant de sosialterapeutiske stedene i Norge. 
«Jeg må lære å bli menneske», sa Margit, og flyttet fra 
Skottland og arbeidet med barna til «The Grange», en 
Camphill-landsby for voksne i Sør-England. Nå skulle 
hun ikke være bare lege, men også landsbymedarbeider. 
Legens oppgave er å diagnostisere, men i landsbyene 
må medarbeiderne lære å leve med og skape nye sam-
funnsformer sammen med landsbyboerne, uten å stille 
diagnoser. 

For Margit ble dette den oppgaven hun skulle vie resten 
av sitt liv til. Midt på 60-tallet kom det brev fra flere 
mennesker i Norge som ville at hun skulle komme og 
starte en landsby. På dette tidspunktet hadde hun lovet 
å reise til Sør-Afrika og hjelpe til der, men hun hadde 

ventet på dette kallet fra Norge og avbestilte billetten 
til Afrika. Hun hadde hatt en drøm, et kall, i den første 
tiden i Skottland og det hadde rystet henne sterkt: «Den 
nordiske ungdommen venter på en fornyelse av kris-
tendommen i antroposofiens ånd». De tre brevene fra 
Norge sa henne at tiden nå var moden for å gjøre et nytt 
forsøk på å etablere en landsby i Norge. Mens hun for-
beredte landsbyideen sammen med antroposofer i Oslo, 
arbeidet hun som lege på Emma Hjorths hjem og for å 
bli kjent med omsorgen for mennesker med utviklings-
hemning i Norge og som assistentlege på Psykiatrisk 
klinikk. Hun ble da kjente med mange mennesker i 
ledende posisjoner når det gjaldt omsorg, noe som var 
svært viktig da Vidaråsen startet. I pinsen 1966 flyttet 
hun til Bakke gård i Andebu sammen med Phyllis og 
Ivan Jacobsen og Trygve Thornes. Dette var begynnel-
sen til Vidaråsen Landsby og Camphill Landsbystiftelse 
i Norge.

Margit berørte menneskene hun møtte, jeg tror få har 
glemt møtet med denne damen. Hun hadde en egen evne 
til å begeistre unge mennesker. Hun så dem, utfordret 
dem og hjalp mange til å finne sin vei og oppgave og 
ikke minst bli begeistret for å bygge samfunn sammen 
med mennesker med spesielle behov. Margit hadde store 
forventninger til dem som ville være landsbymedar-
beidere. Hun krevde det samme av sine medarbeidere 
som hun krevde av seg selv: en idealisme som satte alle 
hverdagslig og småborgerlige hensyn til side. Med sin 
sterke vilje, koleriske temperament, raske diagnoser 
(hun var jo lege) på det sosiale området og like raske 
løsninger på hva som trengtes for å komme videre, var 
Margit en svært utfordrende person å samarbeide med. 
På mange områder var hun en revolusjonær. Det var 
ikke nok å følge oppgåtte spor og konvensjoner. Lands-
byen skulle ikke tilpasse seg samfunnet, men bringe nye 
impulser til samfunnet. Dette talt til de mange ungdom-
mene som kom til Vidaråsen i slutten av 60-årene og 
begynnelsen av 70-årene. Professor Nils Christie som 
hadde skrevet boken «Hvis skolen ikke fantes», ble en 
god venn og våpendrager for landsbyimpulsen og skrev 
senere boken «Bortenfor anstalt og ensomhet» som han 
egentlig ville ha kalt «Til forsvar for gettoen», men det 
ble for sterkt selv for Margit. 

For landsbyboerne og alle dem som skjebnen hadde 
gitt sjelen en tung bør å bære, hadde Margit et stort, 
varmt hjerte. Hun så dem og løftet dem opp. Mange 
landsbyboere og deres foreldre vil minnes hennes varme 
håndtrykk, empati og tilstedeværelse for dem. Det 

Margit og Nils Christie (1928-20215).
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var for disse menneskene landsbyene skulle være, et 
sted hvor deres skjulte evner og indre kvaliteter skulle 
få utvikle seg slik at de kunne lyse opp og bli felles-
skaps- og samfunnsbyggende. Derfor måtte skoleringen 
av medarbeiderne være så streng. Vårt intellekt og vår 
bedre viten måtte slipes og forvandles slik at åndens lys 
kunne slippe inn. Margits oppdragelsesmetode av med-
arbeidere kan nok beskrives som autoritær og til tider 
hensynsløs, men fordi hun hadde en evne til å løfte deg 
opp, kan mange se tilbake på tiden sammen henne med 
takknemlighet. Med sitt store nettverk av mennesker 
hun kjente, sørget hun også for at dyktige og begeis-
trende mennesker fra andre Camphillsteder og antropo-
sofiske læresteder verden over kom til Vidaråsen for å 
holde kurs og foredrag, for å undervise, vekke, oppildne 
og hjelpe oss på øvelsesvegen. Det var mennesker som 
fikk stor betydning for mange medarbeidere. 

I mange år samlet Margit unge medisinerstudenter og 
leger på Vidaråsen til kurs i antroposofisk legekunst. 
Hun tok Idriartfestivaler til Vidaråsen og Norge, sto 
bak landsbyens oppførelse av Rudolf Steiners myste-
riedrama, noe som ledet til at Arne Krohn Nilsen tok 
på seg oppgaven med å gi dem en ny norsk overset-
telse. Hun bygget bro mellom Camphill og de andre 
antroposofiske stedene i Norge og Norden gjennom sin 
personlige forbindelse med enkeltmennesker, og ikke 
minst la hun grunnlaget for at Camphill kunne etableres 
i Øst-Europa. 

Margit var alltid på veg til noe nytt, vi måtte ikke bli sit-
tende (derfor var det svært få dype sofaer på Vidaråsen 
de første 30 årene). Nye steder ble startet i Norge, og fra 
Vidaråsen dro medarbeidere ut for å bygge opp de andre 
landsbyene. Da muren mellom øst og vest falt, kunne 
frøene fra hennes mange små besøk i Russland gjen-
nom 80-årene settes i jorda og bli til landsbyer først i 
Estland og så endelig i Russland slik hun hadde sett det 
for seg. Og begeistrete medarbeidere dro igjen ut for å 
hjelpe til. Margit var ofte den som «hjalp» folk til å dra 
og hun støttet helhjertet dem som tok på seg disse store 
oppgavene. 

Å gi mennesker med en utviklingshemning et verdig liv 
og muligheter til å utvikle seg var hennes altoverskyg-
gende mål. Hun kunne ikke beskrive ofte nok hvilken 
misjon disse menneskene har i våre materialiserte, 
teknifiserte og intellektuelle samfunn fordi de bringer 

med seg lys fra den åndelige verden. Å bli en landsby-
boer skulle være medarbeidernes mål. På 90-årsdagen 
da hukommelsen hadde begynt å svikte og hun satt med 
boken opp-ned i fanget, glemte hun likevel ikke å minne 
meg på landsbyboernes uendelige store misjon fordi de 
gjennom sin skjebne har gitt avkall på et kaldt intellekt 
og derfor kan være åpne for åndens verden. Hundre år 
etter Margits fødsel skal vi fortsatt holde hennes store 
målsetning foran oss. Uten hennes uforbeholdne tillit 
til den åndelige verdens ledelse og hennes egen enorme 
vilje og krav til seg selv og sine medarbeidere, hadde 
neppe Landsbystiftelsen i Norge og Camphill bevegel-
sen øst for det tidligere jernteppet blitt det den er.

Margit i samtale med Kjell Helge Johansen.
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Tekst og foto: Elisabeth Husebø 

Eg har i mange år levd med «Tre-versa» av Johannes 
Hemleben; eit vers for kvar vekedag som fortel noko 
om dagens kvalitet, kva for tre og kva for planet som 
er forbunden med kvar dag, og kva for kvalitetar vi bør 
prøve å utvikle på denne dagen. 

Då eg budde England, fekk eg på eit tidspunkt resept hjå 
legen min på maleterapi. I desse timane leda terapeuten 
meg gjennom å måla dagens tre, og også den tilhøyr-
ande planetstemninga.

I Camphill vert tre-versa mange stader lese spesielt i 

Kvaliteten på vekedagane;
planeter – tre – metall – farge

påskeveka, fordi dei bibelske hendingane kvar vekedag 
er så arketypiske for dagskvaliteten. Ofte er der då også 
eit kunstnarisk arbeid knytt til dette; teikne dagens tre, 
måle dagens planetstemning, måle eller teikne dagens 
bibelske hending i vekedagsfargen etc.

I Hogganvik Landsby vert tre-versa lest før frukost kvar 
dag. For nokre år sidan fekk vevstova vår førespurnad 
om å veva løparar i vekedagsfargane, så no er frukost-
bordet også pynta med løparar i dagens farge. Her har 
eg gjort ei lita skisse av korleis tre-vers, dagskvalitet og 
hendingane i påskeveka er knytta saman.

Måndag
Slik taler månens sølvglans om våren
gjennom det blomstrende kirsebærtre,
hvis blomster modnes til frukt om sommeren;
O menneske, forvandle liksom planten
det lave til det høye.
Lutre dine instinkter, bli moden,
og innhøst livets frukter.

Månen reflekterar; ordet blir brukt både heilt konkret 
om spegling av t.d. sollys, men også om det å tenka et-
ter, meditera over noko. Fargen for dagen er ein dempa 
fiolett.
Dette er dagen då Jesus forbannar fiketreet – eit gamalt 
bilete for meditasjon. Fikentreets blomstring er skjult 
for verda – den går føre seg inne i fruktbotnen. No var 
tida inne for at okkult erkjenning skulle koma ut og 
bløma i lyset.
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Tysdag
Det knudrete eiketreet,
jernsterke Mars’ tjener, taler;
O menneske, slå rot i dypene
og strekk deg mot høydene.
Vær aktiv og sterk,
vær kriger, ridder, beskytter!

Marsdagen, jerndagen, 
er ein dag då ein må stå 
opp for det som er sant 
og rett! Fargen for dagen 
er sterk og raud.
På denne dagen i påske-
veka var Jesus i tempelet 
og førde ein kamp med 
ord mot farisearar, sadu-
searar og skriftlærde.

Onsdag 
Kvikksølv-raske Merkur taler
gjennom almetreets livlige vekst
og gjennom dets bevingede frø;
O menneske, beliv deg selv.
Vær oppmerksom, livlig, rask.

Almetreet er veldig 
usymmetrisk, tosidig, 
heilt ned til det einskilde 
lauvet. Merkur var gud 
for både tjuvar og lækja-
rar. Fargen for dagen 
er gul – både ein varm 
solgul, og ein skarpare, 
nesten giftig sitrongul.
Slik var også onsdag 
i påskeveka prega av 
to motsette hendingar; 
Maria Magdalena som 
salvar Jesus med nardus-

olje, og Judas Iskariot som går ut for å forråda han. Eiketre. Tysdagens tre. Foto: Sissel Jenseth
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Torsdag
Lønnetreet med sine utbredte blader,
Jupiters hellige tre, taler;
O menneske, overvinn hastverket og uroen i deg.
Finn hvilestunder
hvor godhet og skjønnhet kan fødes.

Jupiter er visdommens gud. 
På denne dagen spiste Jesus 
og disiplane påskemåltiden 
saman. Jesus innstifta natt-
verdssakramentet, og han 
ausa ut godheit og visdom i 
dei vakre avskilstalane som 
Johannes har skrive ned i 
evangeliet sitt.
Fargen er ein aktiv oransje, 
som formar det blåe rom-
met i midten.

Fredag
Kobber-vakre Venus taler
gjennom det jomfruelige bjørketre,
som har grunne røtter og drikker mye lys;
O menneske, form din sjel med ømhet,
gå fremad med kjærlighet,
gjør jorden vakker.

Venus er gudinna for 
kjærleik, representert 
med ein vårleg grøn-
farge satt mot sarte rosa 
nyansar.
Dette var dagen då 
Gudesonen ga det store 
kjærleiksofferet sitt, i 
det han foreina seg med 
den menneskelege lag-
naden det er å døy.

Middagsbordet er pynta med løpar i dagens farge.
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Laurdag
Blytunge Saturn taler
gjennom mørke skogers trær;
gjennom furu, gran og bøk;
O menneske, føl ansvar 
for behovene til din tid
og til hele menneskeheten.
Omfavn med hjertevarme og alvor
de oppgavene livet gir deg.

Saturn, dødsguden, 
er ein mørk og 
alvorsam skapnad. 
Fargen for dagen 
er mørk indigoblå. 
Men inni det 
strengt forma mør-
keblå glødar det av 
kjærleg varme.
Slik ligg Jesus i 
den mørke grava, 
og varmar jorde-
tilværet med sin 
kjærleik. 

Søndag
Det strålende, høyreiste asketreet taler,
solens gylne tre;
O menneske, vær oppreist og hederlig.
Gi deg ikke hen til uverdige ting.
Vær aktiv i din menneskelige bevissthet.

Dagens farge er kvit, men slik som når sollyset bryt 
gjennom ein regndrope, visar det kvite seg som ein 
regnboge.
Påskeveka vert innleia av Palmesøndag, då Jesus kjem 
ridande inn i Jerusalem og blir tiljubla av folkemengda 

som ein konge.
På påskesøndag 
har solkvaliteten av 
Kristusvesenet gått 
gjennom dauden, og 
blitt større og rikare, 
men også meir 
inderleg. Jubelen på 
påskesøndag er 
kanskje ikkje så høg 
som på Palmesøn-
dag, men han er meir 
ekte og varig.

Malerier i  torsdagens farger.
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Frode Barkved i samtale med Josefin Winther, 
Steinerhøyskolen, facebook.com/steinerhoyskolen

Steinerhøyskolens medarbeider, Frode Barkved, ble 
nylig tildelt graden «førstelektor i antroposofi og 
steinerpedagogikk». Vi har stilt ham noen spørsmål.

– Som fersk førstelektor må vi spørre deg hvorfor peda-
gogikk er så viktig?
Da jeg fikk et spørsmål om å si noe om hva pedagogikk 
er, satt jeg med et eventyr av Goethe foran meg; «Even-
tyret om den grønne slange og den skjønne lilje». Her er 
det to frenetisk fnisende lyktemenn som morer seg med 
å strø rundt seg med glinsende gullstykker. Det er bare 
det at elven, hvor ferjemannen fører dem over, ikke tåler 
gullet deres. Så ferjemannen samler sammen gullstyk-
kene for at disse ikke skal forgifte elven, og han kaster 
dem ned i en veldig kløft mellom klippene. Der nede 
bor den skjønne, grønne slange. Hun sluker gullmynte-
ne, og gullet smelter inn i og gjennomtrenger hele krop-
pen, slik at hun blir lysende og gjennomsiktig. Senere i 
fortellingen blir slangen spurt hvor hun kommer fra. 

– Fra kløften hvor gullet bor, svarer hun. 
– Hva er herligere enn gull? 
– Lyset, svarer slangen. 
– Hva er mer livgivende enn lys? 
– Samtalen, svarer hun. 

– Tenker du da at pedagogikken er en form for samtale?
Det fine med eventyrbilder er at de kan oppleves på 
mange måter og ulike nivåer. Da jeg leste første del av 
Goethes eventyr, merket jeg at lyktemennene gjerne kan 
være det i oss som produserer tanker og kunnskap, men 
som ikke står i sammenheng med selve livet. Lyktemen-

Inderlighetens pedagogikk
Samtalen er mer livgivende enn lys 

nene i oss kan sprade og skinne, men fordi de ikke har 
nærhet til livet og ikke bryr seg om jorden, blir disse 
dype, vitale lagene i mennesket (elven) skadelidende, 
livet selv tåler ikke en fremmedgjort, ensidig, verdens-
fjern kunnskap, uansett hvor mye denne kunnskapen 
glitrer. 

– Og hvordan henger dette sammen med pedagogikken 
og elevene? 
Kunnskap som formidles rent abstrakt og definerende, 
invaderer sjelelivet med døde begreper som virker avvi-
taliserende på barnets livsutfoldelse. Det er her slangen 
kommer inn. Når hun fortærer gullet (kunnskapen), for-
vandles det og inderliggjøres. Slangen smelter sammen 
med gullet, og derfor skinner hun. 

– Hva gjør dette perspektivet med pedagogens rolle?
Som pedagoger skal vi ikke bare slenge kunnskapen fra 
oss uten selv å ha inderliggjort den, da blir det vi for-
midler noe dødt, og det tåler verken elven eller eleven. 
Vi må sørge for at kunnskapen kan vokse med barnet, 
og da må den appellere til både hode, hjerte og hender. 
Det er dette slangen har skjønt. Både gull og lys er 
verdifullt og herlig, men først når de ulike lagene i oss 
begynner å snakke med hverandre, kommer dette livgi-
vende inn. – For samtalen er mer livgivende enn lys. 

En slik inderliggjørelsens pedagogikk er det vi trenger. 
I dag er det så mye som glitrer og skimrer og flimrer, 
ikke minst i alle skjermene vi fascineres sånn av. Å 
våge å tro på samtalens pedagogikk, og at det vi trenger 
er en kunnskapstilegnelse som beliver, inderliggjør og 
forvandler oss, det kan vi lære av den skjønne, grønne 
slangen i Goethes eventyr.
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Fagdager 2020:
Goethes eventyr

Foto: Sissel Jenseth

Under Fagdager 2020 var et av hoved- 
temaene «Eventyret om den grønne 
slange og den skjønne lilje» av Goethe. 

En stor flod deler virkeligheten i to. 
Fergemannen kan bare bringe de 
reisende én vei – fra åndens land 
til sanseverden. Men hvordan kan 
mennesket selv skape en forbindelse 
mellom dem? De mange skikkelsene, 
begivenheter og vidunderlige detaljene 
som trer frem i eventyret, rommer en 
verden av visdom om menneskesjelen, 
og en fordypelse i eventyret bereder 
veien for en ny og utvidet forståelse av 
sjelens mysterier.

Bildene: En arbeidsgruppe med Walter 
Lobsiger laget en dramatisering av de 
første scenene med Fergemannen, den 
grønne slange og Lyktemennene.

I en rekke foredrag skildrer Rudolf 
Steiner goetheanismen som den 
sentrale åndsimpuls i Mellom-Europa, 
som i forvandlet form er ført videre i 
antroposofien, og henviser her i flere 
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sammenhenger spesielt til Goethes «Eventyret om 
den grønne slange og den skjønne lilje». Boken 
Goethes åndsegenart inneholder i tillegg til fore- 
dragene en norsk oversettelse av Goethes eventyr 
med illustrasjoner av Assja Turgenieff. Utgitt av 
Antropos forlag (2012).

Bildene: En arbeidsgruppe med Tone Lunde gjorde 
kreative sceniske utfoldelser i enkelte scenebildene 
fra eventyret med marionetter av de fire kongene og 
mannen med lampen. Runa Evensen Gafni var slan-
gen. Marionett-figurene er laget av Tone Lunde.



36 tema: samtale – samvær – samhandling

LandsByLiv nr 50 • VÅREN 2021

Tekst: Angela Rawcliffe. Foto: Sissel Jenseth

I Goethes Eventyret om den grønne slange og den 
skjønne lilje har slangen den følgende samtale med 
Gullkongen:

Gullkongen: «Hva er herligere en gullet?»
Slangen: «Lyset»
Gullkongen: «Hva er mer belivende en lyset?»
Slangen: «Samtalen».

Allerede på begynnelsen av 1900-tallet snakket Rudolf 
Steiner flere steder om nødvendigheten for menneske-
ne av å opparbeide nye sosiale egenskaper og etiske 
kvaliteter. I foredraget «Sosiale og antisosiale krefter i 
mennesket» (12. desember 1918) sier han: 

I vår tid har det allerede oppstått store kløfter mel-
lom mennesker – i den grad de ikke har noen anelse 
om hvordan de går forbi hverandre uten å forstå 
hverandre i det hele tatt. På den ene siden har vi øn-
sker for sosiale prinsipper, og på den andre siden en 
stadig voksende oppløsende kraft til et rent antisosi-
alt instinkt. […]
Mennesker i dag kan være i andres selskap i årevis, 
men man kjenner dem ikke bedre enn de gjorde da 
de første gang møttes. Det som er nødvendig er at 
det sosiale i fremtiden skal bringes til å møte det 
antisosiale på en systematisk måte.

I dagens samfunn med de såkalte «sosiale media» kan 
man ofte oppleve en overfladisk form for kommunika-
sjon med «likes». Da jeg gikk på skolen i England, ble vi 
frarådet på det sterkeste å bruke ordet «like» fordi det er 
så intetsigende. Vi opplever en dobbel-kommunikasjon 
hvor mennesker kan si det ene i det offentlig rom, og noe 
helt annet på Twitter («å kvitre» på norsk), i kommentar-
feltene, i en ugjennomtenkt SMS eller e-post.

Det er ikke sjelden at uenighet eller konflikter oppstår 
i møtet med andre fordi man ikke forstår det som blir 
sagt. Eller det som sies trigger noe hos en, som får en 
til å reagere, og ikke selve innholdet. Som barn kunne 
jeg si til mine foreldre: «Dere må ikke høre på det jeg 
sier, men på det som jeg mener». Akkurat det, å forstå 

Å samtale og forstå hverandre 
– en økende utfordring?

intensjonen til den andre, det som lever i den andre, er 
den store utfordringen. 

I mange sammenhenger kan fokuset på å ha omsorg for 
andre bli så stort at man glemmer å pleie det mellom-
menneskelig mellom medarbeiderne. Det vil hele tiden 
være behov for å arbeide for en bedre samtalekultur. 
Det følgende er basert på Marshall Rosenbergs Ikke-
voldelig kommunikasjon, men også med referanse til 
Steiner og andre kilder. Prosessen har fire hoved- 
elementer: 1) nærvær/tilstedeværelse, 2) sårbarhet, 
3) empati, 4) aktiv lytting og speiling.

Nærvær – tilstedeværelse
I Apostlenes gjerninger får vi et bilde av nærvær: «Da 
pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.» Eller som 
det heter på engelsk: «And when the day of Pentecost 
was fully come, they were all with one accord in one 
place». Det er ikke enkelt å være til stede, fullt og helt, 
når man er sammen med andre. Fysisk er man det, men 
å være der med hele seg, er en større utfordring. 

En enkel øvelse kan være en såkalt «sjekk inn runde», 
hvor hver og en forteller hvordan de har det akkurat 
nå, så ærlig som mulig. Man kan velge om dette skal 
utvides med fortellinger om hvordan dagen har vært. 
Ved å lytte til den som snakker, uten kommentar eller 
innsigelser, skapes det et rom hvor alle får være til stede 
sammen, noe som danner grunnlag for en konstruktiv 
samtale. 

Sårbarhet – en svakhet? 
Brené Brown har forsket mye på skam. Boken hennes 
The Gifts of Imperfection forteller om hvordan noen 
mennesker lever det som kan kalles et «helstøpt liv», til 
tross for alle utfordringer og motstand de har møtt i li-
vet. Funnene hennes viste seg å være noe annet enn hun 
hadde forventet. Det neste året brukte hun til å gå i seg 
selv og forvandlet sin egen væremåte. Det hun hadde 
oppdaget var at sårbarheten spiller en viktig rolle i et 
helstøpt liv. Hun forbinder det med mot, og henviser til 
den opprinnelige betydning av ordet «mot» (courage). 
«Courage» har sine røtter i ordet «cor», som er latinsk 
for hjerte. «Courage» betød opprinnelig «to speak one’s 
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mind by telling all one’s heart». Å uttrykke tankene sine 
ved å fortelle ut fra hele sitt hjerte. 

Hans Børli skriver om dette i diktet Styrke og svakhet

Styrken –
den virkelige styrke –
har i si hand en stav
som heter svakhet.
Den dagen styrken glemmer
å stø seg til denne mjå seljestaven,
da snubler den i en kingeltråd
og brekker lårhalsen. 

Et nyfødt barn er et bilde på sårbarheten som åpner de 
fleste hjerter. Når man arbeider med mennesker med 
spesielle behov, kan man møte denne sårbarheten. Det 
kan virke helbredende når man tør å vise egen sårbarhet 
i samarbeid med andre. Da trenger man ikke lenger å 
gardere seg, ta på en «maske». Samtidig er det ikke  
meningen at man til enhver tid skal gå rundt og vise 
nøyaktig hvordan man egentlig har det. Det er belas-
tende både for en selv og de man er sammen med. Men 
i trygge omgivelser kan det virke positivt å åpne opp for 
det som er nødvendig. 

Fra egen erfaring i landsbyen har jeg opplevd det i et 
familiehus: Jeg var i en situasjon hvor det var som om 
alle ville ha noe av meg, jeg var sliten og uvel. Plutselig 
klarte jeg ikke mer og jeg sa hvordan jeg hadde det, ut 
fra en opplevelse av fortvilelse og håpløshet. Da skjedde 
noe magisk. Plutselig forvandlet stemningen seg, og jeg 
opplevde omsorg fra de andre. Der og da var det ikke en 
bevisst handling, men det har levd i meg i mange år.

Empati
Begrepet empati er brukt i mange forskjellige sammen-
henger. Det var angivelig en engelsk mann, Titchner, 
som formulerte ordet for første gang i 1909. Han tok 
utgangspunkt i det greske ordet «Empathea». Det er 
interessant at dette skjedde i begynnelsen av Mikaels 
tidsalder, og det kan sees som en motvekt til den økende 
materialismen i verden. Empati er en egenskap som er 
medfødt hos mennesket, men den kan forvitre hvis den 

ikke blir pleiet. Noen mennesker har det empatiske som 
en naturlig del av sitt vesen, mens andre stadig må øve 
seg. Det har blant annet Lisbeth F. Brudal omtalt i sin 
bok Positiv psykologi med henvisning til kurs i empatisk 
kommunikasjon for helsepersonell. 

Å lytte empatisk, å være til stede empatisk for andre 
mennesker, krever at man klarer å skape plass for den 
andre i sitt indre – et rom fritt for sympati eller antipati. 
Man må på en måte «nullstille» egne følelser og tanker, 
for å helt være til stede og ta imot den andres tanker, 
følelser og opplevelser. La seg dypt berøre, men uten å 
ta eierskap og gjøre disse opplevelsene til sine egne. Jeg 
har selv opplevd å bli tatt imot i et slikt frihetsrom, fylt 
med varme, hvor man er blitt hørt, akseptert og forstått.

I foredraget «Sosiale og antisosiale krefter i mennes-
ket», beskriver Rudolf Steiner en konkret øvelse for 
hvordan man kan oppleve andre mennesker «uavhengig 

Goethe og Schiller i samtale. Illustrasjon: Karl Bauer.
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av kjærlighet eller hat». Man skal gjøre et tilbakeblikk 
på livet og tenke over alle de menneskene som man har 
hatt kontakt med og blitt påvirket av på godt eller vondt. 
Istedenfor å fokusere på seg selv, skal man øve seg i å 
leve seg inn i den andres opplevelser av situasjonen. 
Hva var dennes intensjon i det som oppsto? Gjennom 
denne øvelsen, sier Steiner, kan man etter hvert få en 
helt annen forståelse for de mennesker som har hatt 
innvirkning på ens liv, men også for 
sin egen biografi. 

I Det nye testamente kan vi flere ganger lese: «… fikk 
han [Kristus] en inderlig medfølelse med ...». Vi kan 
også forstå empati gjennom dette verset av Rudolf 
Steiner:

Så lenge du føler smerten
som unngår meg,
erkjennes ikke Kristus
virkende i verdensvesenet,
for svak kun blir ånden,
når den bare i det egne legemet
kan oppleve lidelsens følelse.

 

So lange du den Schmerz erfühlest, 
Der mich meidet, 
Ist Christus unerkannt 
Im Weltenwesen wirkend, 
Denn schwach nur bleibet der Geist, 
Wenn er allein im eignen Leibe 
Des Leidensfühlens mächtig ist.

Aktiv lytting og speiling
De foregående skrittene bidrar til en åpen samtale som 
gjør det mulig å lytte aktivt, slik at den andre opplever å 
bli hørt og forstått. Det betyr ikke at man må være enig 
i det som sies. Målet er å kunne ta imot og ta del i den 
andres tanker. 

Som en øvelse i en gruppe kan man sitte to og to: Den 
ene forteller noe som har skjedd, noe som engasjerer el-
ler et tema man har blitt enige om. Den andre skal bare 
lytte. Etter cirka 5 minutter skal begge parter være stille 
et øyeblikk, før det er den andres tur, uten å kommentere 
det som er blitt sagt. Til slutt skal man takke hveran-
dre. Neste skritt i øvelsen er å forsøke å gjenfortelle så 
nøyaktig som mulig det den andre har sagt. Også her 
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Tekst: Angela Rawcliffe 

Jeg har lest det siste nummeret av LandsByLiv (nr. 49) 
med stor interesse, et utrolig mangfold av fortellinger 
om mennesker. Et par ganger leste jeg om noen «utvik-
lingshemmede». 

Selvfølgelig visste jeg hva som gjemte seg bak det 
ordet, men jeg følte en uro. Hvorfor? Jeg gjorde et 
tankeeksperiment: Jeg er nettopp kommet til Norge, jeg 
har lært meg litt norsk, og så leser jeg om en «utvik-
lingshemmet». Jeg sjekker på Google, hva slags vesen 
er dette, jeg vet for eksempel at det finns vestlendinger 
(Google: en person fra Vestlandet), men jeg finner ingen 
definisjon på en utviklingshemmet. Jo, utviklingshem-
ming har sin definisjon, men ikke utviklingshemmede. 

Ordets definisjonsmakt

Etter mange år i samvær med mennesker med utvik-
lingshemming har jeg opplevd at alle er perfekte utgaver 
av seg selv. At den ene er lettere å samarbeide med enn 
den andre, har i og for seg mindre å si i dette perspektiv. 
Det utelukker ikke at vi alle som mennesker har som 
oppgave å utvikle oss selv, lære og vokse. Noen trenger 
mer støtte enn andre, alt etter hvem man er, hvilken 
alder, og så videre. Men vi er alle «et menneske», først 
og fremst. 

En bønn: Det er ikke nok å snakke om «en sunn, evig 
kjerne» som vi alle har til felles, for den felles beteg-
nelsen for slekten som bærer dette er «MENNESKE». 
Det ta litt mer tid å skrive «Et menneske med ...», men 
min indre opplevelse når jeg hører eller leser det, er helt 
annerledes.

uten korrigeringer. Det siste er å forsøke å formulere 
hva som var intensjonen i det den andre fortalte, hva var 
budskapet. 

I Ikke voldelig-kommunikasjon er det viktig at ens 
behov kommer til uttrykk, basert på det grunnleggende 
menneskelige behovet for respekt, aksept, frihet osv. 
Dette er spesielt viktig i en konfliktsituasjon. I mine 
daglige møter med andre, er det er opp til meg å finne 
min egen måte å speile den andre, slik at jeg kan være 
sikker på å ha forstått hva som formidles, og at den 
andre føler seg forstått. Det er ikke alltid nødvendig at 

ting sies, mange ganger kan et bekreftende kroppsspråk 
være nok. 

Som avslutning vil jeg sitere noen ord av Steiner som 
oppsummerer intensjonen i denne artikkelen, som kalles 
Det sosial-etiske motto: 

Helbredende er det bare
når samfunnet former seg 
i menneskesjelens speilbilde 
og når den enkelte sjels kraft 
lever i samfunnet.
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Middagssolen stråler over jorden.
Den jordiske naturen sover
i sten og plante
og i livets lys.
Kun mennesket går våkent over engen.
I hjertet toner ordet:
O menneske, erkjenn deg selv!
Og ut av busk og kratt
demrer et ansikt
likt hans eget.
Han ser det
og han ser seg selv.
Hans hender toner,
synger:
Det er du!

Du er i alle planter, alle stener,
du er i dyr, i skyer
og i lys og vind,
du er i regn, i skyens glans.
I skaperverkets alle stråler
toner dette:
Det er du!

Diktet «Verden ånder fromhet» er oversatt av Christian 
Egge og stod i Menneske først og fremst, Kagge, 2016. 
Diktet er hentet fra en tysk håndskriftutgave som Karl 
König skrev i tidsrommet 1952 - 1954, – en «parafrase 
over det rosa glassvinduet» (mot nord) i det første 
Goetheanum i Dornach, Sveits. Diktet finnes i utgivel-
sen Den Sinn des Lebens will ich haben. Karl Königs 
Lyrik, Freies Geistesleben, 2017. 

Verden ånder fromhet

Raderingen av det rosa nordvinduet er utført av Assja 
Turgenieff etter en skisse av Rudolf Steiner. Vinduet 
skildrer erfaringene som menneskesjelen gjennomlever 
når det retter sin eteriske skuen mot det indre mennes-
ket. (Das rosa Nordfenster schildert die Erfahrungen, die 
die Menschenseele durchlebt, wenn sich das Äthersehen 
auf das menschliche Innere richtet.) Les om «Die Glas-
fenster des ersten Goetheanums»: https://anthrowiki.at.

Slik ånder fromhet gjennom verden
i blomstens ansikt, knoppens runding,
i bladets grønnskjær, dyrets sprang
i vindens brus …
det er ditt eget jeg
som opplyser
seg selv.

Og dette du
er Menneskesønnen.
Må Han få bo i hjertet ditt,
må Han ved deg og du ved Ham
få dra igjennom alle åndens riker,
igjennom alle fredens kor.

Karl König
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Tekst og foto: Will Browne
 
I begynnelsen av 2017 fremmet Simone Wantz idéen 
om et bofellesskap for eldre på Vidaråsen og skrev et 
kort innlegg i Landsbyliv nr. 42. Der inviterte hun alle 
interesserte til å bli med på et møte for å drøfte ideer og 
mulige planer. I løpet av 2017 fikk prosjektet, som ble 
kalt «gode naboer», mye støtte og mange meldte sin in-
teresse. For som Simone skrev: Godt voksne kan kjøpe 
eller leie seg inn med ideen om at man vil kunne hjelpe 
hverandre og leve i et fellesskap tilpasset behovene.  
Fellesskapet skal kunne bære seg selv og ikke admini-
streres av Vidaråsen, men likevel skal det være samar-
beid og gjensidig kommunikasjon. De eldre kunne bli 
«gode naboer» og bidra med det ene eller andre.

Stort behov for boliger 
Impulsen til å danne et fellesskap for eldre ble godt 
mottatt både på Vidaråsen og i Landsbystiftelsen i 
Norge som helhet. Det er stort behov for boliger for 
pensjonerte medarbeidere som fremdeles ønsker å leve 
et liv i tett tilknytning til en av landsbyene, samtidig 
som man frigjør plass til nye medarbeidere og beboer. 
På Vidaråsen har vi de siste årene sett en sterk økning 
av yngre beboere, noe som har gitt ny kraft og opti-
misme for fremtiden. Samtidig har antall eldre beboer 
og medarbeider vokst i enda sterkere grad. I ett av de 
første møtene i forbindelse med «Gode Naboer» kom 
det en begeistret appell fra en (yngre) medarbeider for 
muligheten til fellesskap med eldre med deres erfaringer 
og visdom, som en ny «kraftkilde» for landsbyen. Det 
ble sett på som meget positivt at medarbeidere, som har 
gitt sitt aktive liv i Camphill, på en uforpliktende måte 
kunne knytte an til, delta i og berike kultur- og ånds-
livet på stedet. Fokuset er på den ene siden det sosiale 
samspillet, men også muligheten til å kunne trekke seg 
tilbake. Eventuelle omsorgsbehov vil måtte dekkes av 
hjemmesykepleietjenester fra kommunen.

Arbeidsgruppe og arkitektstudent
Det ble dannet en arbeidsgruppe som gikk videre med 

Tunprosjektet på Vidaråsen 
– et nytt nabolag for eldre 

ideer om organisering og finansiering. Potensielle bo-
kandidater meldte seg, og en lovende tomt ble funnet. 
Det ble fremmed et forslag om å engasjere en arkitekt-
student for å utforske muligheter og tegne forslag til ca. 
12 passende leiligheter. Siden den aktuelle tomten ikke 
var regulert til boligformål, ble et arkitektkontor i  
Sandefjord kontaktet for å utrede ny reguleringsprosess. 
Tilfeldigvis var det en arkitektstudent i arbeidspraksis 
der, Helene Hov, og hun var med på den første befarin-
gen. Det viste seg at hun var på jakt etter en tematikk for 
sin masteroppgave, og hun ble raskt tent på muligheten 
som dette prosjektet kunne by på, men var også interes-
sert i landsbyideen generelt. Resultatet ble at Helene 
valgt å bo på Vidaråsen i flere uker, og hun laget et 
omfattende prosjekt med fokus på eksisterende byg-
ninger, arkitektur og sosiale former. Dette kulminerte i 
et nytt nabolag med12 pensjonistleiligheter og et nytt 
familiehus rundt et tun, samt et felleshus med kjøkken, 
spiserom og bibliotek. Helene klarte å fange viktige 
kvaliteter etter mange runder med skisser, modeller og 
tilbakemeldinger fra byggekomiteen og prosjektgrup-
pen.

Forprosjekt igangsatt
Helene fikk god karakter for arbeidet sitt som ble pre-
sentert på Århus Universitet sommeren 2018. Prosjektet 
bekreftet på en flott måte at det er mulig å få plass til 
både boliger for eldre og et nytt landsbyhus som det 
også er behov for, siden det gamle Bakke Hus ikke 
lenger er egnet til det formålet.

På representantskapsmøtet i november 2019 ble det 
tatt beslutning om å bestille et forprosjekt. Jan Arve 
Andersen, InSpiris, en antroposofisk arkitekt med lang 
erfaring, ble engasjert med utgangspunkt i prosjektet til 

Skisse (20.02.2021) for prosjektet tegnet av Jan Arve 
Andersen. Pensjonistleilighetene til venstre og det nye 
omsorgshuset øverst. Tomten ligger på høyre side når 
man kjører inn i landsbyen, ikke langt fra butikken.
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Helene og til å samarbeide videre med henne. Helene, 
som nå er fast ansatt i Kvartal 19 arkitekter, skal sørge 
for de formelle søknadsprosessene med kommunen, 
datategninger osv. En ny prosjektgruppe er dannet med 
representanter fra klientgruppen, stiftelsen og de andre 
landsbyene. Will Browne er prosjektleder.

Ny skisse med flere boliger
I løpet av 2020 ble en ny skisse laget med 8 leilighetene 
over to etasjer, samlet i en bue rundt en fjellknaus. Et 
nytt familiehus ble plassert på nordsiden av tomten. I 
det grønne området imellom, en parklignende hage med 
plantebed, boder og dam med mulighet for dyrking og 
rekreasjon. Alle leilighetene vil være forbundet via en 
svalgang med glasstak. Oppholdsrommene i annen eta-
sje vil få lys inn fra øst og vest. Underetasjen gir plass 
til boder, garasje, gjesterom, verksted, samt tekniske 
rom. Dette forslaget, hvor tilpasning til landskapet og 
tunpreget kommer sterk til utrykk, ble benyttet som 
grunnlag for søknaden til kommunen for omregulering 
av tomten. 

Reguleringsprosessen 
Det store gjennombruddet skjedde 30.09.2020 da 
planutvalget i Sandefjord kommune godkjente detalj-

reguleringen av tomten til 
boligformål, betinget at «det 
tas minst mulig dyrka mark 
i utbyggingen». Dette var en 
viktig politisk beslutning som 
åpnet for bygging på tomten 
og la grunnlaget for videre 
søknader og prosjektering. 

Siden nyttår har arkitektfirma 
Kvartal 19 vært er i gang med 
å samle alt som trengs i for-
hold til reguleringsprosessen. 
Målet er at den endelige søk-
naden skal være på plass før 
sommeren 2021. Det betyr at 
grunnrisset med mønehøyder 
må være klargjort før påske 
slik at det kan flettes inn i 

søknaden. Det må jobbes raskt for å fastsette hvordan 
husene skal se ut. 

Et kunststykke 
Samarbeidet mellom arkitektene Jan Arve og Helene 
har vært tett i forhold til hvordan bygningene kan 
plasseres i terrenget og hvordan en kan tilfredsstille 
alle behov og krav. Tomten i seg selv er spennende og 
vakker, men også krevende. Begrensningen er at det 
ikke skal beslaglegges mer enn 3 mål dyrket mark. Det 
blir et kunststykke å få alle funksjonene til å ligge riktig 
med hensyn til sollys, utsikt, fjellskrenter og adkomst-
veier. Bygningene skal ha gode oppholdsrom, inne 
og ute, og et formspråk som skaper samklang mellom 
menneske og natur. Valg av materialer og energiløs-
ninger skal være bærekraftige. En rekke skisseforslag 
og datamodeller har fortløpende kommet for innspill 
fra prosjektgruppen, landsbyen og representanter for 
pensjonistgruppen. 
 
Ny omsorgsbolig 
Etter hvert har innholdet utvidet seg. Flere mennesker 
har meldt sin interesse for leilighetene, både med- 
arbeidere og venner. Det er nå planlagt å bygge 10 pen-
sjonistleiligheter, 5 for enslige, 3 for par og 2 innredet 

Fra et byggemøte på snek-
kerverkstedet på Vidaråsen. 
Fra venstre: Helene Hov, 
Bjørn Svartangen, Cornelius 
Evensen, Simone Wantz. 



45

LandsByLiv nr 50 • VÅREN 2021

som omsorgsleiligheter. Det foreslåtte familiehuset 
er blitt omgjort til omsorgsbolig for 9 pleietrengende 
beboer og vil erstatte det nåværende Ita Wegman Hus. 
Dermed kan Ita Wegman Hus fungere som et vanlig 
landsbyhus for eldre beboer som ikke trenger pleie. 
Dette er det et stort behov for i landsbyen i dag. 

Det nye omsorgshuset vil få moderne standard og være 
mer tilpasset pleiebehovene, noe som er krevende å få 
til i Ita Wegman Hus. Omsorgshuset vil få en buet form 
med beboerrom samlet i tre grupper i første etasje, alle 
med eget bad. I samme etasje er det kjøkken og felles-
rom. Flere sittekroker med utsikt åpner ut fra den sen-
trale passasjen. I underetasjen blir det rom til eurytmi, 
trim, badeterapi, garderobe til ansatte, vaskerom, boder 
og fyring/teknisk. I annen etasje er det plass til medar-
beidere som skal bo og jobbe i huset.

Hvordan få til samspill
Med det nye omsorgshuset i tett tilknytning til pensjo-
nistleilighetene, fikk tunprosjektet en ny vending. 
Spørsmålet er hvordan det kan bli et positivt samspill 
med pensjonistene og samtidig være en integrert del av 
landsbyen. Dette er blitt drøftet ved flere anledninger. 
Et romslig flerbruksrom som kan fungere som peisestue, 
aktivitetsrom, galleri, bibliotek og spiselokale 
for fest og lignende, er plassert 
mellom omsorgshuset 
og pensjonistleilighete-
ne som et slags hjerte i 
anlegget. Dette rommet 
kan også disponeres 
av pensjonistene for 
servering fra kjøkkenet 
i omsorgs- 
huset etter ønske. 
Aktiviteter som hånd-
arbeid eller fortellinger 
ledet av pensjonister 
eller andre medarbei-
dere, kan bli et tilbud 
for beboere i omsorgs-
huset og andre hus. 

Et vakkert uteområde 
med gode sitteplas-
ser og lekeutstyr til 
barn vil oppfordre til 
samvær på tvers av 
generasjonene.

Finansiering 
Finansiering av prosjektet er fremdeles under utred-
ning. Totalkostnader er antatt å ligge på mellom 50 og 
60 millioner kroner. En egen gruppe jobber med å se på 
rammene for byggelån og leieinntekter fra pensjonist-
leilighetene. Når det gjelder omsorgshuset, må dek-
ningen for investerings- og driftskostnader komme fra 
driftsinntektene som i stor grad vil bestå av kommunale 
tilskudd. I tillegg er det forhåpninger om gaver og til-
skudd fra relevante fond og legater.
 
Fremdrift
Mye arbeid gjenstår for å realisere tunprosjektet, men 
det er gledelig at det støttes fra så mange hold. Dyktige 
og kreative fagfolk fører nå ideene videre mot konkrete 
løsninger som er både funksjonelle og estetisk i form-
språket. Går alt bra, kan det bli gitt byggetillatelse i 
løpet av høsten/vinter 2021/22. En endelig beslutning 
om å bygge med påfølgende detaljert prosjektering, kan 
åpne for oppstart våren 2023 med innflytting i 2024.

Spørsmål og henvendelser angående prosjektet kan 
sendes til will.browne@vidaraasen.no eller på telefon 
906 48 936.

Will Browne, 21.02.21

En av skissene til Helene, som inngikk i hennes master. 
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Hvitbrygga hadde vært borte i mange år før Camphill 
Landsbystiftelse overtok Vallersund Gård, men den 
var et godt alternativ til dette formålet. I forrige utgave 
av LandsByLiv 49 fortalte vi om oppbyggingen, som 
skjedde etter de beste av tradisjoner. Selvfølgelig hadde 
vi også et kranselag da brygga var under tak. En festlig 
og begivenhetsrik feiring for landsbyen og de dyktige 
håndverkerne.

Hvitbrygga stod ferdig i januar. Det ble et vakkert bygg. 
Inne i bakkant av bygget skal varmepumpeanlegget 
være. I første etasje er det også plass til fiskeutstyr, 
kajakker og ei badstue. I andre etasje er det et større rom 
som kan brukes til atelier og kunstneriske aktiviteter. 

Det neste store skrittet i forhold til gjenoppbyggingen 
etter brannen, er finansieringen av Rødbrygga. Det er 
gode håp at vi kan få en større støtte fra antikvariske 
myndigheter. Da blir det byggestart i løpet av 2021. 

Hvitbrygga i Vallersund 
– det ble et vakkert bygg

Tekst og foto: Dag Balavoine

Etter at Rødbrygga brant ned til grunnen for over to 
år siden, tok Vallersund Gård det første skrittet på vei 
mot en gjenoppbygging. Vi ønsket ikke at varmepum-
peanlegget vårt skulle være inne i den gjenoppbygde 
Rødbrygga, og vi fikk derfor tillatelse til bygge opp 
igjen Hvitbrygga. 
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Tekst og foto: «Til oss alle» 2020-2

Mellom Veksthuset og Verkstedshuset på Helgeseter er 
det i løpet av de siste to årene blitt opparbeidet en flott 
urtehage. Det var Annlaug Mørkve som startet arbeidet 
før Dilson Prates Leste overtok ansvaret for urtehagen. 
Sommeren 2020 stod den i full blomst. 

Mens vi venter på sommeren 
– fra den nye urtehagen på Helgeseter



48 aktuelt

LandsByLiv nr 50 • VÅREN 2021

Tekst: Dilson Prates Leste

Den 6. januar er en viktig dag for en biodynamiker, 
enten han eller hun er bonde eller gartner. Denne dagen 
er viet til røring og sprøyting av «Tre kongers prepara-
tet» på gården eller i hagen. Preparatet, som er utviklet 
av Hugo Erbe, en tysk biodynamiker, er ment som et 
offer til elementarverdenen og til velsignelse for jorden. 
De tre ingrediensene som blir brukt i fremstillingen av 
preparatet, er de samme som Jesusbarnet fikk fra de tre 

Tre kongerspreparat 
– offer til elementarverdenen

vise menn fra Østen: gull (symbol på jordisk visdom), 
røkelse (andaktsoffer til gudene), og myrra (symbol for 
livets seier over døden).

Vi rører disse substansene ut i vann, vandrer rundt går-
dens omkrets og sprer det utover og skaper en «magisk 
sirkel». Ideen er å gå langs grensene til gården med 
en bøtte i den ene hånden og en børste eller kost i den 
andre. Vi dypper børsten i bøtten med Tre Kongers- pre-
paratet og stenker det utover, vekk fra gårdens grenser. 
Dette gjør vi for å invitere elementære livskrefter til å 
manifestere seg på gården og for å hjelpe og veilede 
oss i den kommende vekstsesongen. Det er en fin, felles 
aktivitet og en sjanse til å gå en rute rundt gården som 
vi vanligvis ikke tar. Vi vandrer med hjertet fullt av 
kjærlighet og lys, og erkjenner vårt ansvar for å forvalte 
jorden, forplikter oss til skapningene på dette stedet og 
gir dem denne åndelige næringen. 

Vi håper at preparatet vil skape magi, undring og be-
skytte mot motkreftenes aktiviteter. I de gamle mysterier 
har disse tre ingrediensene (gull, røkelse og myrra) alltid 
vært kjent. De stod som symboler for bevissthet om de 
åndelige hendelsene som finner sted bak ytre, fysiske 
fenomener. Når de er forberedt på riktig måte, kan disse 
tre hellige stoffene også tjene som gaver til jorden og til 
elementarverdenen.

Se www.biodynamisk.no/preparatsalg for preparatsalg.

De tre vise menn. Bildet i mosaikk er fra 500-tallet og 
finnes Sant’Apollinare in Classe, Ravenna, Italia.



49

LandsByLiv nr 50 • VÅREN 2021

Tekst: Wenche Monsen med skrivegruppen 
og Sabina Baronova. 

Faren til Moritz, Haki, var på besøk i høst. Da han var 
her, snekret han en helt ny kasse for jordkjelleren vår. 
Under lokket er det ett lokk til, hvor vi kan oppbevare 
flasker og glass, og under dette er det plass til de bio-
dynamiske preparatene vi bruker når vi dyrker både på 
gården og i grønnsakhagen. 

Kassen, som er laget spesielt til biodynamiske prepara-
ter, er veldig gjennomtenkt. Den er isolert med torv i 6 
cm tjukke vegger for å beskytte preparatene fra stråling. 
Kassen står i jordkjelleren, siden den der er minst utsatt 
for stråling, noe som er viktig for å bevare preparatenes 
kvalitet. Vi på Solborg var veldig glade og stolte da vi 
fikk den, fordi preparatene nå endelig kan få den opp-
bevaring de skal ha. Denne fine gjenstanden er en stor 
forbedring av vår biodynamisk bestrebelse. 

Den nye kassen ser veldig fin ut. Foto: Wenche Monsen.

Den nye kassen i jordkjelleren 
for biodynamiske preparater

Grønnsakshagen på Solborg. Foto: Sissel Jenseth.
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Tekst: Anuj Kumar. 
Foto: Jan Bang 

Det er cirka tre år 
siden jeg begynte 
reisen min i Baltisk 
seminar. I desember 
2020 mottok jeg 
diplomet for fullført 
seminar sammen 
med to andre kol-
legaer fra Camphill-
steder i Sverige og 
Litauen.

En maske-
avskrellingsprosess
Seminaret har for 

meg vært en anledning til å skrelle av min egen maske. 
Jeg kom til Camphill uten erfaring fra antroposofiske 
virksomheter. Jeg kom fra et arbeidsmiljø hvor det var 
mye fokus på å klare fristene for prosjekter. Det var en 
prosess hvor jeg tok på meg en annen maske.

Det baltiske seminaret hjalp meg til å lære mer om de 
antroposofiske prinsippene, og hvordan vi kan arbeide 
videre med disse. Jeg lærte mye om ulike temaer som 
hjelper meg å klare mine oppgaver som husansvarlig på 
Solborg. 

Mye ny erfaring
Jeg fikk anledning å reise til ulike Camphill-steder og 
fikk oppleve ulike kulturer i de forskjellige landene hvor 
seminaret foregår. Vi lærte ikke bare teoretiske prinsip-
per, men hadde også fine aktiviteter som vi deltagere 
gjorde sammen og koste oss med. 

Baltisk seminar – en reise full 
av gode minner og lærdom

Vi så også hvordan de gjør det i andre landsbyer, og hva 
jeg kunne ta med meg tilbake til min landsby. I Russ-
land lærte jeg å male med en fin teknikk, som jeg bruker 
mye i huset mitt på Solborg for å skape kunst.

Livsforandrende
Det har vært anledning til å se mange ting fra et annet 
perspektiv. Mine tanker om arbeidet mitt i Camphill har 
forandret seg mye etter jeg deltok på seminaret. Jeg kom 
nærmere den filosofien som vi jobber utfra, og hvordan 
jeg kan hjelpe folk i huset og landsbyen der jeg bor.

Vennskap
Den største er at jeg fikk venner for livet på seminaret. 
Det oppstod i fellesskapet under utflukter og aktiviteter. 

Jeg kan sterkt anbefale Baltisk seminar til medarbeidere 
som har lyst å lære mer om antroposofi og som er glad i 
å reise. 

Bilde viser prosessen under årene jeg deltok på 
seminaret. Foto: Anuj Kumar.
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Utflukt til Hauges Minde på Rolvsøy der Hans Nielsen 
Haugen ble født 3. april 1771. Det var også her, ute på 
jordet, at han fikk sin åndelige opplevelse i 1796, 25 år 
gammel. Vi fortsetter til Gamlebyen der Hans Nielsen 
Hauge var slaktersvenn i Madame Kruses Kjøttforret-
ning. Året etter, i 1797, samlet han 400 mennesker i 
huset til Niels Bersøe til et kristelig møte. Sent samme 
år ble han satt i arrest i det gamle Rådhuset på torvet, 
for brudd på konventikkelplakaten.

Hans Nielsen Hauge regnes som datidens største 
næringsutvikler og gründer, og han bidro sterkt til den 
industrielle utviklingen i Norge. Han opplevde fornyel-
sen av sitt gudekall under lesningen av Johannes Taulers 
omvendelseshistorie, bygget på den såkalte Mesterbo-
ken. Hans viktigste budskap handlet om nestekjærlighet, 
likeverd og oppbyggende vennesamfunn der den sterke 
skulle hjelpe den svake. Hauge er også en av Norgeshis-
toriens mest leste forfattere. 

I Norge, vårt Norge (Dreyer 2018) skriver Kaj Skagen: 
«Bak det moderne Norge står dermed en pietist [Hans 
Nielsen Hauge] som insisterte på den personlige 
gudserfaringen og hadde idémessige aner i mellom-
europeisk mystikk, side om side med en naturforsker 

Hans Nielsen Hauge 250 år 
Bli med til Hauges Minde og Gamlebyen 5. juni 2021

[Henrik Steffens] 
som tenkte og skrev 
innenfor en tradisjon 
som strekker seg helt 
tilbake til Giordano 
Brunos magiske 
verdensbilde hvor alt 
i universet var gjen-
nomtrengt av ånd, og 
til Platons Timaios, 
hvor Skaperen 
danner verden etter 
matematiske prinsip-
per på basis av en 
rent åndelig verdens-
sjel. Fra Steffens og 
fremover mot vår 
tid kan den samme 
strømningen spores via dikterpresten og populærfilo-
sofen N.F.S. Grundtvig (1783–1872) og folkeopplys-
ningsmannen Ole Vig (1824-1857), og i avslepen form 
gjennom pedagogen Hartvig Nissen (1815–1874) inn i 
den norske folkeskolen frem til slutten av Gerhardsen-
epoken på 1960-tallet, med en egen gren gjennom 
folkehøyskolene og Steinerskolene.» 

Omvisning med guide i utstillingen og 1700-tallsdelen av barndomshjemmet til Hans Nielsen 
Hauge www.haugesminde.no. Vi går også til jordet der åndsopplevelsen skjedde. 
Servering av lapskaus + kaffe i forsamlingshuset.
Korte innlegg: Phillip Nortvedt: Mystikeren Hans Nielsen Hauge. Turid Ulven: Forløper for 
Grundtvig. Arne Øgaard: Etikk og brorskapens ånd i næringslivet.
Avreise til Gamlebyen Fredrikstad. Vi går i Hans Nielsen Hauges fotspor. Slutt ca 17.00.

Påmeldingsfrist: 25. mai (maks 40 deltakere) til Sissel Jenseth, epost info@dialogos.no, m 975 63 875. 
Deltakelse: 350 kroner inkl. omvisning og servering på Hauges Minde (200 kr uten servering). Påmeldingen 
gyldig når beløpet er innbetalt konto 1254.62.61377 merket: Hauges Minde + epost/mobil. 
Adkomst: Privatbil til Hauges Minde, Hans Nielsen Hauges vei 39, 1661 Rolvsøy. 
Arrangører: Oslogruppen av Antroposofisk selskap og nettverket Vår nordiske arv/Dialogos.no. 

*Med forbehold pga Covid-situasjonen om at myndighetene tillater arrangementer for grupper.

12.00–13.30

13.30–14.30
14.30–15.30

15.30

Hauges Minde, Rolvsøy, lørdag 5. juni kl 12.00*

Barndomshjemmet til Hans Nielsen Hauge 
på Rolvsøy i Fredrikstad er i dag museum. 
Foto: www.HaugesMinde.no
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Da Hans Nielsen Hauge 
kom til Vallersund

Tekst: Arild Smeby. Foto: Sissel Jenseth

Fra 1801 til 04 bodde Hans Nielsen Hauge i Bergen som 
handelsmann. Men i de tre årene kjøpmannsvirksom- 
heten varte, var det bare noen måneder sammenlagt at 
han oppholdt seg i hansabyen. Det meste av tiden var 
Hauge på reise. Allerede i slutten av september la han 
ut på sin første Nordlandsferd for å handle med korn og 
fisk. Hauge lot jekten med navnet Haabet seile forut og 
tok selv veien over land. Han ville gå til fots til Trond-
hjem, nå både som kjøpmann og evangelist. Han la ve-
gen over Voss. Prestene der var mindre aggressive etter 
at bergensbispen hadde sagt at de skulle la de enfoldige 
vakte være i fred. Etter å ha holdt samlinger og hatt 
fortrolige samtaler med ledende venner på Voss om sine 
handelsplaner, dro Hauge videre til Sogn og Fjordane 
over Gloppen, Ørsta, Volda, Surnadalen, og ned til ven-
ner i Meldal. Han ga seg god tid og søkte kontakt med 
dugende folk som fikk tiltro til hans kjøpmannsplaner. 
Mange våkne bygdefolk, innbefattet noen lensmenn, sa 
seg villige til samarbeid på byttehandelsbasis.

På nyåret var Hauge nådd fram til Trondheim og møtte 
skipperen som avtalt ved Auneøya. De satte kursen 
nordover mot Gjeslingene, men et forrykende vintervær 
over Folla fikk dem til å søke nødhavn på Vallersund, et 
handelssted fra 1700-tallet.

Vallersund 21. februar 1802
Da Hauge gikk i land på Vallersund 21. februar 1802, 
ville de vite hvem han var. Da de hørte at det var den 
beryktet og berømte predikanten Hauge, dukket det 
plutselig opp en mann som sa han var fogdfullmektig. 
Han forlangte å se Hauges pass. Han tok passet og føk 
av gårde med det og forsvant. De andre personene som 
stod der, skjelte ut Hauge og banket ham opp, før de 
jagde ham ombord på skipet igjen. Hauge ble nødt til å 
dra videre uten pass. Men fordi han også hadde borger-
brev, seilte han ufortrødent videre. 

Senere samme året, 29. mai, skrev Hans Nielsen Hauge 
til Grev Moltke om denne hendelsen: «Maaske det sam-
me, nemlig Løsgjengerdom, havde faldet nu denne gang 
over mig, havde ieg ei været saa lykkelig og havt Vidner 
paa den, som sagde sig være en Fogeds Fuldmæktig, 
der tog mit Reisepass, udstedt af Presidenten i Bergen, 
Hr. Etatsraad F.A. de Fine, i Vallersund 21. Februari, 
og tillige gjorde Vold paa meg og mit Fartøi, - som han 
alt gjorde uten at forevise, hvem han var eller nogen 
Ordre derfor, hvilke voldsgjerninger ieg vel kunde finne 
personen for. Men det er ikke mitt sind at giengielde;...»

Gjeslingene 
Uværet hadde ikke gitt seg, og de andre skutene i følget 
så seg også nødt til å søke havn. Men ombord på Haabet 
bestemte de seg for å trosse stormen og seile videre. 
Hauge så på det som et muntert vågestykke, og de kom 
velberget fram. Men mottakelsen på Gjeslingene var 
like kjølig. Ved ankomsten troppet en ny fogdfullmektig 
opp som ville sette både Hauge og jekten hans i arrest. 
Men Hauge fremholdt at det kunne da ikke være forbudt 
å reise i handelsærend. Til tross for det manglende pas-
set kunne han godtgjøre gjennom sitt borgerbrev å være 
kjøpmann i Bergen. Og da skipperen beviste at varene 
var tollklarert, ble Hauge og skipet latt fri mot kausjon. 

Hans Nielsen Hauge-Stua på Vallersund
En gren av handelsfamilien Normann i Trondheim 
hadde slo seg ned på Vallersund på slutten av 1700-
tallet. Det fikk stor betydning for utviklingen av stedet. 
Utover 1800-tallet ble det drevet betydelig handels-
virksomhet med kjøp av fisk fra Lofoten og tørking av 
fisk på svabergene i hele Vallersund-området. 

På slutten av 1900-tallet tilbød Randi Normann Waage 
gården til Landsbystiftelsen, og Camphill Landsbystif-
telse i Norge overtok Vallersund Gård i 1981.

– Nede ved kaia hadde det tidligere stått et lite hus som 
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tjente til losji og bakeri, men som var blitt borte i årenes 
løp, forteller Dag Balavoine på Vallersund Gård. – Byg-
get var godt dokumentert gjennom bildemateriale, så vi 
kjøpte et gammelt tømmerhus i samme størrelse, som 
ble tatt ned og bygd opp igjen på tomta ved kaia, – som 
en tro kopi av det gamle bygget som hadde stått der. 

– Vi valgte å kalle det restaurerte huset Hans Nielsen 
Hauge-Stua. Dette som en forsonende handling for den 
behandlingen Hauge hadde fått på dette stedet i februar-

stormen i 1802. Hans Nielsen Hauge skal heretter alltid 
føle seg hjemme på Vallersund Gård, sier Dag. 

Kilder:
Dagfinn Breistein: Hans Nielsen Hauge. Kjøbmand i 
Bergen, Bergen 1955.
Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge mannen som vekket 
Norge, Aschehoug 1996.
Per Øverland: Vallersund Gård – fra hospital for spedal-
ske til landsby for uvanlige mennesker, 2005.

Hans Nielsen Hauge-Stua på Vallersund.
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Utdrag fra Kaj Skagens bok Norge, vårt Norge. 
Et lands biografi, Dreyer, 2018. Med forfatterens 
tillatelse.

Skjønt det norske åndsliv fra rundt 1800 til i dag har 
forgrenet seg i en rekke strømninger, noen kristne og 
metafysiske, andre ateistiske og politisk revolusjonære, 
så har alle kjempet om retten til å definere hva som 
skulle være det nye og moderne [...]. Også Hans Nielsen 
Hauge (1771–1824), en av Norges få ekte mystikere, var 
moderne så lenge han la sterkere vekt på den individu-
elle gudserfaringen enn på kirkelig tradisjon og auto-
ritet. I 1796, mens han arbeidet utendørs på familiens 
småbruk i Tune i Østfold, syngende på salmen Jesus din 
søde forening at smage, opplevde han i det samme en 
sterk fornemmelse av hva han mente var Guds nær-
vær, idet han var likesom «udenfor mig selv», som han 
senere sa, og hørte en stemme i seg tale til ham: «Du 
skal bekjende mit Navn for Menneskene, formane dem 
at omvende sig og søge mig medens jeg findes.» Denne 
mysterieerfaring eller opplevelse av det guddommelige 
i menneskets indre, markerte begynnelse på den første 
moderne folkebevegelse i Norge. Hauges vandringer i 
årene 1779–1804 da han holdt flere tusen taler over hele 
landet, skapte en religiøs og sosial vekkelse som ennå 
danner mye av bunnfarven i norsk kultur, også den se-
kulære. Noe av det mest paradoksale med haugianismen 
var dens dobbeltkarakter av kristen mystikk og verdslig 
moderniseringskultur med fabrikker, forretnings- og 
bankvirksomhet. 

Begrepet mystikk kommer av det greske myein som 
betyr å lukke øynene. Mystikken handler om en indre 
vei eller opplevelse som skal føre mennesket sammen 
med guddommen. Ofte karakteriseres mystikken som 
en intuitiv eller følelsesmessig erfaring som settes i 
motsetning til forstand og vitenskap, men det finnes 
også beskrivelser av en mystisk opplevelse av nettopp 
tanke- og idéverdenen, for eksempel hos Goethe og Ru-
dolf Steiner. I dette essayet bruker jeg begrepet mystikk 
til å dekke en form for religiøs erfaring som skiller seg 
fra den emosjonelle trosopplevelse enten ved at den er 
mer konkret enn vanlig, slik som for eksempel i Hans 
Nielsen Hauges tilfelle, eller ved at den er mer sublim 

Hans Nielsen Hauge 
– en av Norges få ekte mystikere

enn vanlig, for eksempel ved at den opptrer som opple-
velse av religiøs innsikt ikke på tross av, men i forlen-
gelsen av tankemessig beskjeftigelse med eksistensens 
eller filosofiens gåter, slik som i Marcus Jacob Monrads 
Christendommens mysterier, som blir behandlet i ka-
pitlet «Guds redningsmenn». For å skille mellom disse 
to ytterpunktene av mystikk, kaller jeg den sistnevnte 
formen for idémystikk. [...] 

Den forening av kristen mystikk og opplysningsidéer, 
sosial reform og folkelighet som vi finner hos Hauge, 
går som sagt igjen i Henrik Wergelands hovedverk 
Skabelsen, Mennesket og Messias, et både gnostisk 
og positivistisk verk, samme år som julirevolusjonen 
i Frankrike ble en av hans avgjørende inspirasjoner i 
striden for norsk kulturell og politisk selvstendighet. 
Således står enheten av mystikk og opplysning, esote-
risk kristendom og folkestyre som skriften over porten 
til det norske i dets nyere gjennombrudd på 1800-tallet, 
og som et varsel om at den som vil forstå nerven i norsk 
åndsliv, og bidra til landets trivsel i kommende tider, 
må gå inn denne porten. Dobbeltheten av mystikk og 
opplysning er billedlig uttrykt i nasjonalflagget, som 
med trikolorens farver rødt, hvitt og blått peker på den 
franske revolusjon, men utformet som kors. Det kan 
illustrere det kristne mysteriums forvandlinger gjen-
nom katolisisme, reformasjon, pietisme og wergelandsk 
mystikk. Det dypest norsk-kulturelle er foreningen av 
kristen mystikk og fransk opplysning, eller syntesen av 
metafysikk og sosial bevissthet. Derfor begynner denne 
fortellingen med Hans Nielsen Hauge og den kombina-
sjon av religiøs vekkelse og sosialreformistisk motkultur 
han gav støtet til for litt over to hundre år siden. (Side 
29–31)

Mystikk som motkultur
Etter sitt indre gudsmøte ble Hans Nielsen Hauge 
nesten som en annen, men også som en forstyrret. I det 
sterkt troende, pietistiske hjemmet var det ingen som 
tvilte på den gudserfaringen han fortalte om, og hans to 
søstre var de første som ble vunnet for vekkelsen som 
i de neste årene skulle gå over hele landet fra det lille 
småbruket i Østfold. I lang tid kunne han ikke sove mer 
enn en time eller to om natten, men satt over Bibelen 
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og leste, eller snakket over seg om det nye som var 
hendt ham. Maten rørte han bare så vidt, og på bygda 
gikk det ord om at sønnen på Hauge var blitt sinnssyk. 
Midt i våronna satt han og skrev på en bok, et angrep 
på kirke og presteskap, og den sommeren gikk han 
til fots de ti mils vei til Christiania for å få budskapet 
trykket. På veien mistet han manuskriptet, og stanset 
på en gård langs veien der han hadde kjente, lettet og i 
håp om at Gud hadde tatt den bitre kalk fra ham, slik at 
han slapp å utfordre verden. Men snart kom en annen 
vandringsmann til gårds, han hadde funnet papirene, og 
Hauge kunne med styrket visshet om Guds vilje begi 
seg videre mot hovedstaden. På Ekebergåsen så han 
den store, skremmende byen i morgensolen, og fikk 
selskap av Djevelen, som forsøkte å tale ham til fornuft 
så han gav opp bokprosjektet, det ville bare føre ham i 
tukthuset, og så oppnådde han ingenting med det. Men 
ikke engang Djevelen i egen høye person kunne stanse 
Hauge i å leve ut den intuisjonen han mente var Guds 
stemme i hans indre. Han spurte seg frem til boktrykker 
Jens Ørbeck Berg i Rådhusgaten, hvor Betragtning over 
Verdens Daarlighed ble trykket for tretten riksdaler som 
Hauge hadde med seg, oppspart fra handelsvirksomhet 
han drev hjemme.

Kallsfølelsen og tilstanden av inspirasjon holdt seg hos 
ham i tiden fremover. Når han talte, tapte han kontrol-
len over tankene og ordene som vellet frem, slik at han 
etterpå måtte spørre de mest bibelkyndige vennene om 
han hadde talt rett etter Skriften eller ikke. Når han 
skrev, ble han selv forundret over hvor lett pennen gikk, 
og mente den ble ført av hans «innvortes Leder». 

I de få årene mellom mysterieerfaringen i 1796 og 
fengslingen i 1804 vandret Hauge til fots gjennom hele 
Norge, og kom så langt nord som til Tromsø; alt i alt 
skal han ha gått til fots rundt femten tusen kilometer, 
mer enn seks ganger avstanden fra Oslo til Hammerfest. 
Underveis holdt han to eller tre prekener daglig, ble 
arrestert ti ganger for løsgjengeri og brudd med den så-
kalte konventikkelplakaten fra 1741, som forbød legfolk 
å tale ved religiøse møter som ikke var godkjent av pre-
sten i sognet. Mens han før hadde vært en einstøing som 
ble ledd av og betraktet som skinnhellig, ble han under 

reiseårene beskrevet som en «Guds engel» og «mange-
dobbelt mere enn nogen anden». Forbausende er også 
hans frie forhold til luthersk dogmatikk, som tillot ham 
å mene at frelse og evig salighet ikke var knyttet til hva 
den enkelte trodde på, men til den personlige oppriktig-
het i troen og dens frukt i form av et etisk forbilledlig 
liv: Uansett hvilken religion et menneske tilhørte, ville 
det kunne gjøre seg verdig til saligheten gjennom sitt 
liv, slik som Sokrates «ved Philosophiens Hielp over-
vant Naturen og forvandlet de onde Tilbøyeligheder til 
Dyder». 

I tråd med mystisk-pietistiske tradisjoner organiserte 
Hauge som sagt sin bevegelse med et sentrum av aktive 
medlemmer og en periferi av sympatisører. De dyktigste 
plasserte han rundt om i landet etter en overordnet plan, 
og skapte en løs organisasjon som understøttet oppbyg-
gingen av gårdsbruk, sagbruk og møller, trykkerier, 
farverier og andre håndverksbedrifter.

«Haugianerne», malt av Adolph Tidemand 1848. 
Foto: Nasjonalmuseet/Lathion.
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Dette nettverket 
reiste kapital, gav 
lån og opprettet 
velferdsordninger 
for dem som arbei-
det innenfor det. 
Slik dannet haugia-
nerne «et særskilt 
Borger-Samfund 
i Staten (status in 
statu)», som det 
het i tiltalen myn-
dighetene tok ut 
mot Hauge i 1813. 
Denne oppbyggin-
gen av en ny sosial 
struktur innenfor 
den gamle finner 
man senere igjen 
som en bevisst 
sosialreformistisk 
strategi i den nor-
ske arbeiderbeve-
gelsen.

Felles for alle 
motkulturer er den 
indre drivkraften i 

en religiøs eller sekulær kallsetikk som gjør det dag-
lige arbeid til en villet og lystbetont plikt, noe som kan 
bidra til å forklare den ofte forbausende energien i disse 
miljøene. Et eksempel er den antroposofiske bevegelse 
i Norge, som med et medlemstall på under tusen i det 
sentrale Antroposofisk Selskap, bare siden 1970 har 
opprettet rundt hundre institusjoner innenfor pedago-
gikk, landbruk og økonomi. Motkulturenes bærere er 
gründere som satser alt på å bygge opp det nye. De er 
samtidig svermeriske og praktiske reformister som vil 
forandre både menneskenes livsmåte og samfunnets 
organisering, ofte fra grunnen av, men på en gradvis og 
ikkevoldelig måte. 

Som regel er en motkultur basert på en ny verdensan-
skuelse eller inderlighet som det først ikke er rom for i 
hovedkulturen og det rådende politiske systemet. Man 
går derfor utenom de eksisterende institusjoner til direk-
te og skrittvis virkeliggjøring av idéene i det små, i form 
av nye institusjoner som skoler, sykehus, gårdsbruk, 
borgerinitiativer, kaféer, bokhandler, bedrifter, banker 
og så videre. Det hører til motkulturens vesen ikke å 
fullføre sitt prosjekt, men bli oppsugd av hovedkulturen 

og dermed forandre denne underveis til et mål som aldri 
helt kan nås. Denne strategien er et av sivilsamfunnets 
fremste og mest konstruktive midler til sosial fornyelse. 
Men det er en samfunnsforandring som bare kan komme 
i sving med karismatiske ledere og en religiøs eller til-
svarende sterkt motiverende ideologi. Hauge-bevegelsen 
hadde begge deler. (Side 35-37)

Grundtvigianerne 
I Kiel, dengang en dansk by, fikk Henrik Steffens 
(1773–1845) et lite dosentur, akkurat nok til å liv-
berge seg, så han fikk tatt sin doktorgrad i mineralogi i 
1797, omtrent på samme tid som Hans Nielsen Hauge 
opplevde fornyelsen av sitt gudekall under lesningen av 
Thauleri Omvendelses-Historie, bygget på den såkalte 
Mesterboken, som etter tradisjonen skulle omhandle 
middelaldermystikeren Johannes Taulers liv. 

Både haugianismen og de norske versjonene av tysk 
idealisme og grundtvigianisme som delvis kan føres 
tilbake til Henrik Steffens, er mystiske retninger. Hauges 
kristendom går tilbake til tysk pietisme og mystikk, 
Steffens’ intellektuelle gjennombrudd skjedde i tilknyt-
ning til studiet av den idealistiske filosofen Friedrich 
von Schelling (1775–1854), som hentet inspirasjon fra 
hermetikeren Giordano Bruno og de mystisk orienterte 
greske filosofene Platon og Plotin. Hermetisme eller 
hermetisk filosofi betegner esoteriske strømninger som 
utgikk fra de hermetiske skrifter fra begynnelsen av 
vår tidsregning og som skulle stamme fra vismannen 
Hermes Trismegistos. Skriftene omhandler temaer som 
astrologi, alkymi, magi og så videre, men også teologi 
og filosofi av mystisk tilsnitt.

Bak det moderne Norge står dermed en pietist som 
insisterte på den personlige gudserfaringen og hadde 
idémessige aner i mellom-europeisk mystikk, side om 
side med en naturforsker som tenkte og skrev innenfor 
en tradisjon som strekker seg helt tilbake til Giordano 
Brunos magiske verdensbilde hvor alt i universet var 
gjennomtrengt av ånd, og til Platons Timaios, hvor 
Skaperen danner verden etter matematiske prinsipper 
på basis av en rent åndelig verdenssjel. Fra Steffens 
og fremover mot vår tid kan den samme strømningen 
spores via dikterpresten og populærfilosofen N.F.S. 
Grundtvig (1783–1872) og folkeopplysningsmannen 
Ole Vig (1824–1857), og i avslepen form gjennom pe-
dagogen Hartvig Nissen (1815–1874) inn i den norske 
folkeskolen frem til slutten av Gerhardsen-epoken på 
1960-tallet, med en egen gren gjennom folkehøyskolene 
og Steinerskolene. (Side 44-45)

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) er  
begravet på Gamle Aker kirkegård i Oslo.
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Et utdrag fra Jeg. Individets kulturhistorie av 
Peter Normann Waage, Schibsted Forlag 2008, 
fra side 166.

Gudserkjennelse er sannhetserkjennelse. Den fremkom-
mer gjennom fornuften. Det er den som er den indre 
sansens første representant i mennesket. Mystikken heter 
den veien som leder gjennom selverkjennelse til guds- 
eller sannhetserkjennelse. Det er en vei mot anerkjen-
nelse og selvstendighet som er åpen for kvinner, analogt 
til enkelte av antikkens mysterieskoler. I dem ble slaver, 
fremmede, menn og kvinner behandlet på like fot, som 
selvstendige sannhetssøkere. Gjennom middelalderen og 
inn i den nyere tid virket mystikken som en individuali-
serende surdeig innenfor og utenfor Kirken. I den blir det 
kristne budskapet entydig: Det oppdrar til selvstendighet 
og sikkerhet, ikke avhengighet.

Det bør ikke forundre at også mester Eckhart ble lyst i 
bann av Kirken. Da var han nettopp død, så han slapp 
fengsel og tortur eller å bøte med livet. Hans skrifter ble 
imidlertid lest, dels i skjul, dels i andres gjengivelse, og 
han fikk særlig betydning innen de senere protestantiske 
områdene. Eckharts kanskje største elev, Johannes Tau-
ler (ca. 1300-1365), utga boken Das Buch des Meisters, 
der han viser hvordan en legmann eller en ”gudevenn” 
har større og mer inderlig kunnskap enn mesteren 
selv. Taulers bok, og gjennom den indirekte Eckhart, 
fikk spesiell betydning for Norge. Det var tankene i 
Mesterens bok som inspirerte Hans Nielsen Hauge til 
den kraftprestasjon det var å gi de norske bøndene selv-
respekt gjennom tro og arbeid. Hauge lot også et utdrag 
av boken oversette til norsk.1

Martin Luther utga og skrev forord til en bok som 

1 Dag Kullerud: Mannen som vekket Norge, s.57

Mesterens bok som inspirerte 
Hans Nielsen Hauge

bæres oppe av 
inspirasjonen fra 
Eckhart: Theo-
logia Deutsch. I 
forordet skriver 
Luther at denne 
boken – som han 
feilaktig trodde var 
av Johannes Tauler 
– står ham like 
nær som Bibelen 
og Den hellige 
Augustin. Luthers 
opprinnelige refor-
masjonsverk var 
da også preget av 
viljen til å la hver 
især møte Gud, 
uten noen kirkes 
formidling. Det 
er en eckhartsk 
tanke – som vi 
gjenfinner i Henrik 
Wergelands Ska-
belsen, Mennesket 
og Messias: «Drot 
er hver for Jorden, Præst er hver for Gud.»
Hele Eckharts direkte og indirekte virkningshistorie til 
tross, han selv er bare fødselshjelper for en del av den 
selvbevissthet som senere danner grunnlag for den mo-
derne individforståelsen. Han har intet begrep om utvik-
ling eller om evnen til nyskaping, avgjørende elementer 
i den moderne selvforståelsen. Slik sett er tittelen på den 
seneste norske utgaven av utdrag fra hans verk tref-
fende: Å bli den du er. For Eckhart dreier det seg om 
å gjenoppdage og bli oppmerksom på sitt vesen, ikke 
skape seg selv. Det er idealet for det moderne individet.

Det eneste kjente portrettet av Hans 
Nielsen Hauge, malt i København av 
ukjent kunstner ca. 1800. Wikipedia.
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Thomas Hardtmuth (1956) lege og forfatter, overlege 
i kirurgi og forsker på mikroorganismer. Han har gitt 
ut boken: Corona und das Rätsel der Immunität.
Intervjuer: Gerald Häfner, leder for Den sosialviten-
skapelige seksjon ved Goetheanum. 
Das Goetheanum nr. 51-52, 2020. 
Artikkelen er oversatt fra tysk av Magne Skrede. 

Aldri før har et virus og bestemte virologer påvirket vår 
tenkning, våre liv, våre rettigheter og deres innskrenk-
ninger slik som nå. 

Hva er et virus?
Begrepet virus blir ensidig brukt og assosiert med noe 
negativt. Opprinnelsen stammer fra romersk tid og 
betegnet den gangen gift som fantes i hundenes rabies-
spytt. Dette fiendebilde ble opprettholdt og har blitt 
aktivert gjennom Robert Koch og Louis Pasteur. Man 
hadde ensidig tolket mikroorganismene som sykdoms-
fremkallende. Ut fra erfaringer med epidemier er dette 
også forståelig. Men forskningen har utviklet seg og 
de siste 20 år er det blitt åpnet et helt nytt kapittel: Vi 
nå kan bestemme det komplette genmaterialet med stor 
presisjon. Det har ført til et radikalt nytt bilde av virus, 
fordi vi nå kan forstå virus med helt andre utviklings- og 
avstamningslinjer. Virus er livets urbyggestener. Virus 
er urgenom for alle organismer, uranlegg for alt genetisk 
i verden. Dermed kommer vi vekk fra det patologiske 
virusbegrep. Vi kan nå se dem i naturens helhetsbilde. 
At virus kan utvikle sykdom, er et spesialtilfelle.
  
Hva gjør virus og hvilken forbindelse har vi til dem?
Den mikrobiologiske forskning utvikler seg med ra-
sende fart! Det finnes fenomener som forbløffer oss mer 
enn de gir oss klare svar. Mikroorganismene oppdrar oss 
til en ny måte å tenke på. Vi må lære å tenke i sammen-
henger. Hvordan lever og reagerer mikroorganismene 
med hverandre? Det krever en ny tenkemåte. Disse 
organismene iakttar og reagerer på alle innflytelser 
og preger dem inn som en seismograf: i omverden, i 
sykdom, angst og stress. De fantes i jordens urtilstand, 
ur-biosfæren, hvor hele jorden var en vital encellet 
organisme. Virene er agenter for en opprinnelig kommu-
nikasjon i ur-biosfæren. Virus tilhører jordorganismen. 
I verdenshavene har vi såkalte biogeografiske provinser 

Hva kan vi lære av virus

som vi kan sammenligne med organers stoffveksels-
aktivitet. Det har havbiologer vist. Vi forundrer oss over 
mikroverdenens kompleksitet. Den er svært individuell 
og forskjellig på forskjellige steder. Hvert grasstrå på 
jorden, hver sky og hvert vassdrag har sin karakteris-
tiske mikrobiologiske sfære. Hva er det for krefter som 
former disse individuelle, forskjellige habitater? Det 
ser ut som virus er det som regulerer disse sfærene i de 
økologiske systemene.

Hva skjer, hvis et virus som hører til flaggermus, hopper 
over til menneskets omgivelse?
Over 99 prosent av alle virus lever i sitt bestemte om-
råde og forårsaker ingen sykdom. Hvert menneske har i 
seg og ved seg sine egne virus og hver familie har sine 
felles mikrober, likeså de tilhørende husdyr. Patologien 
begynner først når verten byttes. Faren for sykdom 
vokser når omgivelsen plutselig endrer seg, når dyr må 
flytte til andre habitat og den eteriske likevekt rystes. 
Når mikroorganismene ikke kan klinge sammen fordi 
de ikke hører sammen, oppstår det irritasjon. Med hvert 
åndedrag jeg tar, går minst 10 000 bakterier og virus 
inn i meg. Lungeoverflaten er svært sensibel, full av 
immunkompetente celler som «føler» alt som kommer 
inn. Språket for det som sjelelig blir innåndet og iakttatt, 
det har vi ennå ikke.

Lever vi altså i en virkelighet, i en større livssfære, hvor 
virus hører til?
Den mikrobiosfæren som vi er omgitt av, ligner den 
opprinnelige tilstand hvor ikke alt var adskilt. Den 
viser hen til en eterisk urtilstand hvor kroppens grense 
egentlig ikke begrenses av vår hud. Et eksempel: Når en 
tomatplante blir injisert med en parasitt, varsler den på 
gåtefullt vis naboplantene. Disse produserer da forebyg-
gende antistoffer mot giften eller sender ut et duftstoff 
som lokker til seg innsekter som spiser parasitten. Alt er 
forbundet. Gjennom mikrobioforskning nærmer vi oss 
et utvidet organismebegrep.

Men i vår daglige omgang blir det snakket og handlet 
annerledes.
Vi projiserer vår egen psykologi inn i naturen idet vi 
erklærer virus som vår fiende. Naturligvis spiller virus 
en rolle i patologisk sammenheng. Når et menneske blir 
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sykt, forandrer de ytterst sensitive mikroorganismene 
seg. Det forekommer for eksempel virale monokulturer 
når sykdomsfremkallende ensidigheter får utvikle seg, 
f.eks. i landbrukets kjempestore monokulturer eller ved 
hensiktsløs naturødeleggelse på sjø eller land. De verst 
rammede steder i Afrika under ebolasykdommen, var 
steder hvor store skoger ble hogget ned. Da kommer 
vold, krig, terror og menneskemishandling i tillegg. 
Dette er den større sammenhengen, hvor ebola er et tegn 
på at hele systemet er sykt.

Trenger vi altså et annet forhold til naturen, til alt 
levende som vi deler med jorden, for å overvinne 
denne pandemien?
Vi trenger et mer sensibelt samliv med naturen, men 
også mellom mennesker. Jeg sammenligner det gjerne 
med middelalderens epidemier. Om vi ser pesten kun 
forårsaket av bakterier, da har vi forstått lite. Det som 
skjedde den gang, var at livsbetingelsene gjennom ur-
banisering ble kraftig forandret. Folk bodde tett sammen 
i byer uten noen form for hygiene. 20 mennesker bodde 
ofte i samme rom, de spiste av samme gryte, det var 
ingen bad, primitive avtreder, ingen søppelordning etc. 
Dette strider mot den menneskelige natur. Epidemier 
viser oss at det ikke går på den måten. Også i dag kan 
det lønne seg å spørre: Hva sier naturen oss nå? Den vil 
vekke oss, slik at vi kan se og forstå.

Betyr det at vi må å se og spørre, hva har vi forårsaket 
og hvordan bringer vi det i orden igjen?
Naturlig nok griper vi inn i naturen og forandrer øko-
systemer. Det kan være til gavn for naturen, hvis man 
gjør det med klokskap. Naturens mangfold og sunnhet 
kan komme godt ut av det når den blir behandlet med 
en viss innsikt og kunstnerisk sans. Hva vi nå opplever 
i verden, er det motsatte. En helt fundamentalt ny tenk-
ning må våkne overfor naturen, ellers vil vi oppleve den 
ene katastrofen etter den andre. Men våre statsapparater 
er vanskelige og trege. Det viser klimakrisen. Man kan 
tenke at dersom alle midler, alle milliarder dollar som 
krisen har kostet oss, kunne bli brukt til meningsfull og 
bærekraftig sosialøkologisk innsats, også i den tredje 
verden, da ville det vært en velsignelse for jorden. 
David Beasley fra FNs ernæringsfond anslår enorm 
hungersnød på grunn av koronatiltak. Også malaria øker 

kraftig og vil kreve hundretusener dødsoffer i tillegg. 
Nød på grunn av nedstenging tvinger småbønder til å 
hugge ned skoger for å ha noe å leve av. Snauhogst fører 
til at malaria sprer seg ytterligere, fordi det danner seg 
våtmark som er en yndet yngleplass for malariamyggen. 
Epidemier er ikke følger av naturens slette lune, men de 
oppstår der hvor balansen i økosystemer blir ødelagt.

Hva kan vi gjøre?
Det handler ikke bare om beskyttelse, men også om at 
vi blir bevisst vår fremmedgjøring overfor naturen og 
overvinner den. Ikke tilbake til naturen, men fremover 
til naturen. Min egentlige intensjon ved å forske på 
mikroorganismer var et ønske om å bygge en bro til 
forståelse av det eteriske, altså sfæren for helhetlig 
samvirke, noe som vi har tapt helt. Dette begrepet må 
vi utvikle og gi et innhold. Jo mindre vi utretter i den 
retning, desto mer blir vi konfrontert med naturkatastro-

Bildet er hentet fra fordraget Thomas Hardtmuth holdt 
15. desember 2020: «Die Bedeutung der Viren für 
Mensch und Natur», som ligger på YouTube.com.
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fer. Vi må lære å forstå hva naturen sier oss, og hvor-
dan vi kan møte den på en adekvat måte. Menneskets 
immunsystem fungerer best når det finnes samarbeid, 
redelighet og tillit. Det er den menneskelige natur. Da er 
det menneskelige nærværende og styrker immunforsva-
ret, det skjer ikke når vi løper gjennom verden fulle av 
angst og mistro.

Ennå noen aktuelle spørsmål: Hva er en PCR-test? 
Hva blir virkelig målt?
PCR-testen ble bare utviklet for genetisk diagnostikk. 
Kary Mullis fikk nobelprisen for denne oppdagelsen, 
men interessant nok advarte han mot å bruke denne tes-
ten til å diagnostisere infeksjonssykdommer. Til det for-
mål er testen for følsom. Et eneste virus kan være nok til 
å få et positivt resultat. Vi har på hver kvadratcentimeter 
hud millioner av virus, også hos friske personer kan 
såkalte sykdomsfremkallende mikroorganismer påvi-
ses. Tilstedeværelsen av et virus på slimhuden forteller 
ingenting om sykdom. Testen måler en gensekvens, 
men ikke om vi er syke. Genfragmentet man er ute etter, 
blir fordoblet gjentatte ganger inntil det kan påvises. 
Tallet på fordoblinger indikerer virusstyrken. Det finnes 
virologer som sier at alt over 30 fordoblinger ikke har 
noe om sykdomsrelevans. Problemet er at de fleste tester 
måles med 40 eller flere fordoblinger. Derfor leverer de 
mange falske positive tester.

Tallet på positivt testete eller «smittete», som frihets-
innskrenkninger baserer seg på, sier altså ingenting om 
hvor mange mennesker som er syke? 

Infeksjonsbegrepet blir her brukt villedende. Infeksjon 
betyr per definisjon at et menneske er forurenset med en 
mikroorganisme og har sykdomssymptomer. Det er ved 
såkalte korona-smittede som oftest ikke tilfelle. Når vi 
puster inn, beveges en mengde koronavirus i oss. Om vi 
blir syke eller ikke, avhenger først og fremst av organis-
men, ikke av viruset. For tiden har vi blikket rettet bare 
mot viruset og ikke mot immunfunksjonen.

Organismen må være i stand til å omgås viruset.
Som sagt, gjør de fleste virus i organismen oss ikke 
syke. Virus i vår organisme har som regel en stillesit-
tende livsstil og formerer seg ikke slik at de ødelegger 

cellene. Vitenskapen har bare så vidt begynt å behandle 
spørsmålet om hva virus egentlig betyr for oss menne-
sker, når vi ser bort fra patologien. Med et virus får vi et 
genetisk budskap som organismen iakttar, og organis-
men gjør noe med det og lærer noe ved det. Den viktige 
oppdagelsen i moderne genetikk er at det menneskelige 
genomet er oppstått av virus. Hver virkelig utvikling 
mennesket gjennomgår, går mer eller mindre gjennom 
krise. Vi lærer ikke noe nytt uten at vi går gjennom en 
viss motstand som vi overvinner. Mange ganger behøver 
vi sykdom som kan modne vårt immunsystem og vår 
selvstendighet. Virus stimulerer vår genetiske utvikling.

Politikken satser på masse-vaksinasjon. De nye mRNA-
vaksinene har nettopp blitt godkjent.
Vi vet egentlig svært lite om mRNA-vaksiner. Når man 
skal vaksinere millioner av mennesker, må man vite 
nøyaktig hva man gjør. Når jeg behandler en kreftpa-
sient med en risikabel medisin, tar jeg bivirkninger let-
tere med på kjøpet. Det gjør jeg ikke når jeg behandler 
friske pasienter, da trenger vi en høy standard. Det er 
vanskelig for meg å forstå, hvordan man på så kort tid 
skal kunne vurdere mulige langtidsvirkninger.

Hva kan man anbefale?
Det finnes mange undersøkelser som viser hvordan man 
kan styrke immunforsvaret. Aktiviteten øker med 50 
prosent, når man for eksempel hver dag går en times tur 
i skog og mark. Vi skulle sørge for å hjelpe mennesker 
ut av angstspiralen. Vi kan snakke om sosialimmuno-
logi, fordi immunfunksjonene hos mennesket henger tett 
sammen med den sosiale kontekst. Vi vet i dag at den 
mest skadelige virkning på et menneskes immunforsvar 
er å svekke dets selvbilde ved å devaluere vedkommen-
de. Man lar et menneske forstå at det er uinteressant og 
at det ikke er bruk for det. Når noen på denne måten blir 
ydmyket og nedvurdert, bryter immunforsvaret sammen. 
Det er en sosialmedisinsk grunnlov. Å oppleve mening 
og selvtillit er altså nødvendig for individuell, sosial og 
økologisk sunnhet. Overalt hvor et vesen får utfolde seg 
i pakt med sin natur, blir det friskt. Den regelen gjelder 
ikke bare for mennesker, men også for dyr, planter, hele 
økosystemer og menneskelige fellesskap. Slike tanker 
blir i dag utledd som naiv naturromantikk, men det 
endrer ikke på at det er sant.
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Oversettelse: Veronika Schmid

Den tiden som menneskeheten nå går igjennom kan bli 
betraktet som en portal eller et hull. Det er opp til deg å 
bestemme om du vil gå gjennom portalen eller falle ned 
i hullet. Hvis du bekymrer deg, beklager situasjonen og 
konsumerer nyheter hele døgnet, med lite energi, be-
standig nervøs og pessimistisk, vil du falle i hullet. Men 
hvis du benytter denne anledningen til å se på deg selv, 
tenke over liv og død og ta vare på deg selv og andre, da 
vil du gå gjennom portalen. Ta vare på ditt hjem, ta vare 
på din kropp. Søk forbindelse til ditt spirituelle hjem-
sted. Hvis du har omsorg for deg selv, så tar du samtidig 
vare på alt annet også. Tap ikke denne krisens spirituelle 
dimensjon, ta inn ørne-perspektivet og se det hele oven-
fra, med et utvidet blikk.

Det finnes et sosialt krav i denne krisen, men også 
et spirituelt. De to går hånd i hånd. Uten den sosiale 
dimensjon blir vi fanatiske. Men uten den spirituelle 
dimensjon faller vi inn i pessimisme og en følelse av 
meningsløshet. 

Du har blitt forberedt på å gå gjennom denne krisen. 
Ta din verktøykasse og bruk alle verktøy som du har til 
disposisjon.

Du kan lære om motstandskraft av den amerikanske 
urbefolkningen og afrikanske folk. Vi har alltid blitt og 
blir fremdeles undertrykt og utstøtt. Men vi har aldri 
sluttet å synge, danse, tenne bål og ha det gøy. Ikke føl 
deg skyldig for å være glad i denne vanskelige tid.

Du er ikke til noe hjelp ved å være trist og uten energi. 
Du hjelper derimot hvis du bidrar til at gode ting stråler 
ut fra universet. Motstandskraft oppstår gjennom glede. 
Og når stormen har lagt seg, vil hver og én av dere bli 

Budskap fra Hopi-indianeren 
White Eagle

veldig viktig i gjenoppbyg-
gingen av den nye verden.

Det som trengs, er at du har 
det bra og er sterk. Og for det 
finnes ingen annen vei enn å 
pleie og opprettholde en god, 
glad og lys energi. Det har 
ingenting å gjøre med frem-
medgjøring, det er en strategi 
for å yte motstand.

I sjamanismen finnes det et 
ritual – en reise – som hand-
ler om å søke en visjon. Du 
begir deg for noen dager ut i 
skogen, uten vann, uten mat, 
uten beskyttelse. Når du går 
gjennom den portalen, får du 
en ny visjon for verden, fordi 
du har møtt din angst, din 
uro, dine vanskeligheter.

Det er det som kreves nå:
Tillat deg å dra nytte av 
denne tiden og utfør ritualer som hjelper deg til å søke 
din visjon. Hvilken verden vil du bygge for deg? Det er 
det du kan gjøre nå: Stillhet i stormen. Finn indre ro, be 
hver dag. Begynn med en rutine for å få møte det hel-
lige hver dag.

Gode ting stråler ut. Hva du utstråler er det aller vik-
tigste nå. Syng, dans og bli motstandsdyktig gjennom 
kunst, glede, tro og kjærlighet.

Artikkelen er hentet fra:
https://redroadsociety.com/red-road-society
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Tekst: Dag Blakkisrud. Foto: Ruben Khachatryan 

I forrige utgave av Landsbyliv 49 fikk dere høre 
hvordan jeg fant frem til dr. Karl Könings foredrag om 
språkforming, som igjen førte meg til Berlin og dr.  
Michael Steincke. I denne artikkelen vil jeg forsøke å 
dele noen erfaringer og refleksjoner jeg har hatt gjen-
nom å gjøre øvelser. Det baserer seg både på egne 
øvelser samt observasjoner jeg har gjort i samarbeide 
med andre, f.eks. ved besøk på Hogganvik Landsby i 
Rogaland, og de ukentlige møtene språkformings- 
gruppen har her i Oslo, i Oscars gate 10. 

Jeg håper disse betraktningene kan være en oppmunt-
ring til å se nærmere på språkformingens muligheter, 
både som vitalitetsøvelse og å bli bedre kjent med seg 
selv og prosessene i egen kropp. Men kanskje like mye 
for å forstå hverandre og yte noe godt inn i verden.

Det som løfter – det som tynger
Først skal vi se litt på det som har å gjøre med vitali-
sering: Livet (vita) utfolder seg mellom to kreftepoler: 
tyngdekrefter og eterkrefter. Tyngdekraften gjør at ting 
du slipper, faller ned, og at vannet trekkes mot det dyp-
este punktet i naturen, og at regndråpene ikke forsvinner 
ut i verdensrommet, men faller over jorda. Tyngdekref-
tene er en egenskap ved jorda selv og virker likt under 
alle forutsetninger. Å bli født er med sin fysiske kropp 
er å komme inn i tyngdekreftenes virkefelt. 

Det motsatte av tyngdekrefter er eterkrefter. Rundt jorda 
og rundt og i hver enkelt av oss finnes det et energifelt 
av eterkrefter. Eterkreftene er livsenergien du ser når du 
observerer en plante som spirer og reiser seg mot lyset. 
Eterkreftene lar trærne stå oppreist og gir en løvetann 
kraft til å sprenge seg gjennom et asfaltdekke. Eter er 
beslektet med biologisk energi, og er det som gjør men-
nesket i stand til å puste. Eterkreftene er differensierte 
og til forskjell fra tyngdekreftene, virker de på forskjel-
lige måter avhengig av hvor i verden du befinner deg. 
Å dø er å gi sitt eget eterlegeme tilbake til eterkreftenes 
virkeverden.

Når vi puster inn og puster ut, så er det en vekselvirk-
ning mellom eterkrefter (innpust) og tyngdekrefter 

Språkforming – det bevisste 
åndedrettet og jegets mysterium

(utpust). De eteriske kreftene følger oksygenet inn i 
blodbanen som følge av innpusten og styrker kroppens 
vitalitet. Et bevisst utpust kan være den terapeutiske 
virkningen av språkformingsøvelser; eterisasjon av 
blodet. 

Språkøvelser for vitalisering og eterisasjon
Rudolf Steiner har uttalt at «de eteriske kreftene følger 
oksygenet inn i mennesket» («the etheric forces follows 
the oxygene»). Marie Steiner-von Sivers var egentlig 
den første språkformer. Hun var utdannet skuespiller 
og godt trent i artikulasjon og språkføring. Hun snakket 
også mange språk flytende, deriblant både russisk og 
fransk. 

Fru Marie Steiner har bidratt vesentlig til utviklingen av 
språkformingen gjennom egne betraktninger. Blant an-
net har hun sagt at lyden T er den lyden som «hamrer» 
eteriske krefter inn i blodet. Hun mente visstnok at det 
stoffet vi vanligvis kaller oksygen, er den substansen 
som de norrøne opplevde som guden Tor. Derfor er Tors 
hammer det samme tegnet som det vi bruker for boksta-
ven T: Eterhammeren.

Hvordan merker vi at det virker?
En viktig «eterisasjons og vitalitetsøvelse» er ordsam-
mensetningen «Zuwieder – Zwingen – Zwar». Mange 
kjenner sikkert til denne øvelsen og bruker den. Z er jo 
ikke T – men når du legger litt trykk på den tyske Z-
lyden, blir det til TS, og det er det vesentlige. 

Virkningen av eterisasjonsøvelser merker du som pitring 
i fingertuppene og i tærne, og du kjenner kanskje noe 
trykk i hodet eller lett svimmelhet. Det er beviset for at 
du har gjort øvelsen riktig. Etter en stund merker du en 
indre ro, og hvis du er heldig – også mer våkenhet og 
arbeidsenergi!

Å gjøre språkøvelser for å styrke eget jeg og vitalitet 
kan kanskje virke som noe egoistisk, eller du er redd 
det «tar» krefter fra noe annet. Men slik er det ikke. 
Vitaliseringsøvelsene er noe du kan gjøre nettopp for å 

Andreaskapellet på Vidaråsen i stjernelys.
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bli i stand til å hjelpe naturen, fremtiden og andre men-
nesker. 

Her vil jeg forsøke å beskrive hvordan det er mulig, og 
hvorfor det å styrke ditt jeg og din vitalitet, også bidrar 
til å styrke livet i verden som sådan, ja, styrke det ete-
riske kristusrommet.

Menneskets jeg – et guddommelig pust
De eldste, hellige tekstene forteller om hvordan gudene 
pustet liv i mennesket, og hvordan de kom inn i oss 
gjennom det guddommelige åndedrettet. Dette åndedret-
tet som en gang kom fra gudene, er de rytmiske forhol-
dene som i dagens forståelse utgjør de ulike åndingspro-
sessene i jordas atmosfære bl.a. fotosyntesen, vannets 
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kretsløp og årstidene. For oss mennesker kommer det til 
uttrykk som puls, pusterytme, fødsel og død.

Ser vi på et økosystem, for eksempel en regnskog, kan 
vi tenke oss at trær og annen vegetasjon puster med 
døgnet som rytme. Skogen puster inn om dagen og ut 
om natten. Dette åndedrettet er det jordens eterlegeme 
som driver, for vekstene har jo verken egne lunger 
eller åndedrettsmuskulatur. Mennesker og dyr derimot 
pulserer med hjerteslag og lungerytme, drevet av det 
egne eterlegemet, samtidig som dette igjen påvirkes 
av astrallegemes opplevelser; som frykt, sinne, skam, 
glede, takknemlighet, hengivenhet og så videre. Jorda 
selv puster med årstidene som rytme, ut ifra det store 
kosmiske åndedrettet. Disse forholdene mellom årstider, 
døgnrytme, fødsel og død blir menneskets livsramme.

Slik som dyrene gjennom sin fordøyelsesprosess skaper 
fornyet liv til jordsmonnet gjennom gjødselen, skaper 
mennesket fornyet atmosfære inn i jordens eteriske 
omkrets. Dette fordi åndedrettet, luften som pustes inn 
og ut av mennesket, inngår i to ulike kretsløp. Oksyge-
net som pustes inn, forener seg med blodet og bidrar 
direkte til menneskets bevisste våkenhet. Det som pus-
tes ut igjen, bidrar til å styrke jordens eterlegeme med 
substanser (karbongasser) som har vært i berøring med 
menneskets jeg. 

Dette utpustet er «gjødselen» for verden, som bare 
mennesket kan bidra med! På denne bakgrunnen synes 
jeg det kan være riktig å si at utpusten er menneskets 
offergave til naturen. Det individuelle består i hvordan 
denne offertjenesten bringes, og hva det inneholder. I en 
slik sammenheng forstår vi hvordan hver og en av oss 
bidrar mer til miljø- og klimasaken enn det vi vanligvis 
forestiller oss, hvis vi puster ut med tilstrekkelig hengi-
venhet. 

Å dø er å føde en plante
Hvis du forestiller deg at ditt individuelle eterlegeme 
går tilbake til verdenseteren når du dør, kan du få øye på 
noe storartet: Når du dør, blir du en del av verdenseteren 
og et slags «speilbilde» som planteverdenen kan opp-
leve seg selv i! Klarer du å se det på den måten, vil det å 
dø kanskje bli mindre skremmende og mer meningsbæ-
rende. Samtidig blir det mer meningsfullt å pleie språket 
og ordet. For opplever du denne sammenhengen, kan 

det også bli tydelig at nettopp ordet du uttaler, ikke bare 
er en formilder av mening, men et medskapende bidrag 
til verdensutviklingen. 

I et slikt perspektiv blir det ikke så abstrakt å tenke på 
kristendommen som «ordets religion», for gjennom 
bevisste, talte ord, bidrar vi på hver vår måte å skape 
forutsetningene for Kristusvesnet i den eteriske verden.

Det kan virke meningsløst at det vokser en vakker 
blomst på et ensomt fjell «for ingens øyne», men i 
virkeligheten er det slik at alle planters skjønnhet speiles 
i det store eterfeltet, og er dermed for «alles øyne» der 
hvor menneskets eterlegeme går etter døden. Jo mer 
bevisst eterlegemet ditt har vært i løpet av livet, desto 
mer vil det bidra til å styrke og utvikle jordas etervesen. 
Og jo mer eterlegemet ditt har vært i berøring med det 
individualiserte astrallegemet og egne jeget, desto mer 
vil det bidra til å styrke fremtidens moralske mulighet. 

Språkforming et bidrag til menneskets 
fremtidige spirituelle integritet
I dagens samfunn kan vi ikke fjerne teknologien og 
den teknologiseringen som foregår. Den kommer til 
å fortsette. Vi er allerede der at mennesket og maskin 
knyttes til hverandre. Mennesket slik vi kjenner det blir 
etter hvert historie. Men hvis denne teknologiseringen 
får pågå uten at noen øker sin egen bevissthet og sitt 
engasjement for den spirituelle verden og den elemen-
tære verden, da vil teknologien bli helt ødeleggende for 
menneskehetskulturene. 

Det betyr at vi må ta et grunnleggende ansvar for det 
spirituelle, slik som filosofene tok ansvar for tankelivet 
i den gresk/romerske kulturperioden, og mystikerne 
for sjelen under middelalderen. På den måten kan den 
åndelige utviklingen gå videre. Skikkelser som Ru-
dolf Steiner og Karl König har gitt oss muligheter til å 
arbeide bevisst på vårt eget jeg og fordype oss i jegets 
mysterium. Men det er opp til oss om vi velger å bruke 
denne muligheten.

Språkfomingen og eurytmi
I neste nummer av LandsByLiv vil jeg fortsette med å 
si litt om sammenhengen mellom eurytmien og språk-
formingen. Eterkreftenes rommelige virkninger og det 
bevegede ord. 
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Kristin Sheen, et bearbeidet utdrag fra 
bacheloroppgaven, sosialpedagogikk, 
Steinerhøyskolen 2018. 

I forbindelse med arbeidet med unge voksne med utvik-
lingshemming, har jeg ofte tenkt på om de får erfare 
å være hovedaktør i eget liv. I tillegg har jeg kjent på 
utfordringene som selvbestemmelse byr på. Hva betyr 
det å tilrettelegge for selvbestemmelse og selvutvikling? 

Spørsmålet melder seg med hensyn til hvordan man på 
best mulig måte ivaretar personer som trenger ekstra 
hjelp i hverdagen. Det er lett å ta bestemmelser på deres 
vegne, oftest i beste mening. Men har man virkelig lyttet 
og ivaretatt det unge menneskes behov og ønsker?

Erfaringer fra den siste tiden har gjort meg mer etter-
tenksom og spørrende til hvordan unge voksne med ut-
viklingshemming danner sin identitet. De står i spennet 
mellom å trenge hjelp og støtte i dagliglivet, samtidig 
som de behøver å kunne oppleve selvstendighet, ta egne 
valg og oppfylle egne drømmer i livet. Fokus vil være 
ut ifra et antroposofisk pedagogisk utviklingsperspektiv, 
alderen 14-21 år og 21-28 år.

Menneskets livsløp i syvårsrytmer
Steinerpedagogen Oddvar Granly sier at «Det men-
neskelige livsløp utvikler seg i syvårsrytmer hvor 
vesensleddene efter tur frigjøres og utvikles. Den ene 
syvårsperiode blir embryonaltilstand for den annen.» 
Overgangene fra en fase til den neste kan være utfor-
drende. Den opprinnelige ideen om syvårsperioder 
tilhører ikke Rudolf Steiner. Steiner har blant annet blitt 
inspirert av den greske legen Hippokrates (450 f.Kr.). 
Hippokrates forsøkte å forstå menneskelivet i syvårs-
perioder. Hver syvårsperiode har en særpreget påvirk-
ning og forankring i forholdet mellom og til de fire 
vesensleddene, ifølge Steiner. Steiner hevdet videre at 
jeget «individualiserer» det fysiske legemet i den første 
syvårsperioden, eterlegemet i den andre og astrallegeme 
i den tredje. 

En oppdragers oppgave er å hjelpe «jeget» til å tilpasse 

Hvordan finne sin identitet 
som ung voksen

og justere legemene i forhold til hverandre, for å tilpas-
ses barnets sjel og ånd. Det er jegets evne til dømme-
kraft som demonstrerer jegets virksomhet og som er 
navet i individets mulighet for endring i forhold til seg 
selv og sine omgivelser.

Ut ifra et antroposofisk menneskebilde tenker man at 
«den utviklingshemmedes innerste sjel er intakt, men at 
det er innpakningen det kan det være noe i veien med», 
skriver Bente Edlund. I det helsepedagogiske kurset 
(1924) sier Rudolf Steiner at et menneske gjennomgår 
forskjellige jordeliv gjennom gjentagende inkarnasjoner, 
og at et menneske med utviklingshemming lever i en in-
karnasjon hvor individualiteten utfordres med ulike van-
sker. Det er som å måtte spille på et instrument som ikke 
er stemt eller mangler tangenter, men pianospilleren er 
det ingenting i veien med. Det kan være fysiologiske 
eller psykiske årsaker som forårsaker at deres legemer 
ikke integreres eller ikke er tilstrekkelig utviklet for å 
skape god gjensidig balanse mellom dem. Astrallegemet 
kan som et eksempel dominere de fire vesensleddene 
slik at Jeget ikke finner samsvar og likevekt i det fysiske 
legemet.

De to første syvårsperiodene 
I den første syvårsperioden fra fødsel til syv år er barnet 
først og fremst et sansevesen og læring skjer gjennom 
imitasjon. Organismen blir bygget opp. Den andre fasen 
fra syv til fjorten blir påvirket av eterlegemet modning. 
Nå er barnet modent for metodisk arbeid med hukom-
melse og en billedlig undervisning gjennom en auten-
tisk, god lærerautoritet. Undervisningen i barneskolen 
forsøker å vekke fantasikrefter og bidra til barnets egne 
billeddannelse. Fra sitt 14.-15. år går mennesket inn i 
en tredje fase. Astrallegemet blir frigjort. Kjønnsmod-
ningen er et ytre tegn på denne prosessen. Dermed er 
et grunnlag til stede for at det unge mennesket selv kan 
utvikle dømmekraft, selvstendighet og ta ansvar for 
egne valg. 

Den tredje syvårsperioden 
I den tredje syvårsperioden (14-21 år) fristilles følelses-
livet og forstanden for vekst, endring og selvstendiggjø-
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ring. Verden skal erobres både fysisk og psykisk. I den 
tredje syvårsperioden vektlegges kunnskap om verden 
gjennom nye iaktakelser ferdigheter og evnen til logisk 
tenkning. Et ungt menneske opplever ofte en kaotisk 
blanding av tanker, følelse og vilje som de i stadig større 
grad evner å være herre over og samtidig skjelne mel-
lom det vesentlige og uvesentlige. Ungdommen beveger 
seg fra å ha tenkt i bilder til å kunne tenke abstrakt. 
Samtidig i denne prosessen utvikler de selvstendig døm-
mekraft. Ungdom i denne alderen erfarer store variasjo-
ner av følelser; fra lyster, ulyster, entusiasme, fortvi-
lelse, sentimentalitet og dypt alvor. De unge har idealer, 

ideer og mål. Personligheten viser seg på ulike måter 
som gjennom sine sosiale relasjoner, fritidsaktiviteter 
og vektlegging av utseende. På denne måten forbereder 
de seg til å inkorporere eller prøve ut sin jeg – identitet. 
Steinerpedagogen Betty Staley kaller dette den spiritu-
elle fødselen av individet.

Hvem er jeg, og hvem skal jeg bli? Vi blir formet av 
arv og miljø, men Steiner hevdet at vårt jeg er unikt og 
individuelt som inkarnerer fra jordeliv til jordeliv og 
jeget kan ikke reduseres til kun arv og miljø. En person-
lig livsførsel trer langsomt frem og nye egne valgte 
autoriteter blir viktige. Selvrespekt og selvfølelse blir 
betydningsfullt. Gradvis gir det unge menneske seg selv 
en mer målrettet ledelse og evner å ta objektive beslut-
ninger. Juridisk er en attenåring ansvarlig for eget liv og 
handlinger. Læring og utvikling danner grunnlaget for 
videre livserfaringer. Et videre fokus i denne utviklings-
fasen blir å finne et eget forhold til samtiden, kulturen 
og verden de lever i. Steiner hevdet at ungdom i denne 
alderen bør møtes med idealisme og en faglig veileden-
de autoritet. Dette er en stor utfordring for dagens unge 
generasjon, fordi vår samtid er krevende og mangfoldig.

Den fjerde syvårsperioden 
I det 20. til 21. leveår skjer en videre utvikling av jeget, 
forutsetningen for dette er at de tidligere utviklings-
skrittene har foregått på en god måte. Kjennetegn ved 
den neste syvårsperioden (21-28 år) er at kroppens 
fysiske utvikling har nådd en viss «ferdighet». Granly 
skriver at om man ser ansiktet som sjelens speil, har det 
begynt «å røpe voksne myndige trekk». Jeg-kraften som 
nå trer frem, gjør det unge menneske moden til å bære 
ansvar. Ansvar og oppgaver som tidligere har blitt båret 
av andre, foreldre og foresatte, må man selv begynne 
å overta. Behovet for å forstå, kritisere og analysere 
verden blir framtreden.

Verden må prøves og utforskes, og spørsmålene den 
unge voksne stiller seg er: Hva er min oppgave i livet? 
Denne perioden ble i tidligere tider ofte betegnet som 
vandringsår. Etter endt lærlingetid, samlet man erfarin-
ger hos ulike mestre i noen år før man selv tok prøven 
for å bli mester. I nyere tid kan man se at dette til en viss 
grad fremdeles gjelder, men gjennomføringen er ganske 
annerledes. I denne perioden av livet samler man livs-
erfaringer i møte med samfunnet gjennom utdannelse, 
reiser og arbeid, man kjenner på ulike sosiale tilhørig-
heter og interesser. Man flytter gjerne ut av barndoms-
hjemmet og er åpen for ulike erfaringer, altså fremdeles 
mottakelig. Det unge menneske er søkende og leter etter 
sin livsoppgave. Hva er viktig å fokusere på? De prøver 

Eg går min veg

Den buktar og bender seg framåt. 
I motbakkar og unnabakkar.
I motvind og medvind.

Om vegen er ukjend, 
Og målet uklårt.
Er det godt
Om nokon kan trakke vegen 
I lag med meg.

Men
Gå ikkje føre, det er min veg 
Gå ikkje bak,
Då er eg aleine
Gå samen med meg, 
Og gi meg den støtta 
Eg treng
I min eigen fart 
I mi takt
Med mitt kompass.

Så kan eg takke for turen 
Med vissa om
At eg fann 
Min eigen veg.

Henny-Kristin Asperanden Navarsete, 
2011
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erfaringsområder, ytre og indre opplevelser.

Erkjennelses-, følelses- og viljessansene
Erkjennelsessansene: Jeg-sansen handler, ifølge Karl 
König, ikke først og fremst om å sanse seg selv, men 
ved hjelp av jeg-sansen kan mennesket erkjenne eller 
sanse et annet menneskes jeg. Når man står ovenfor 
et annet menneske, skjer det en gjentagende veksling 
mellom innlevelse i den andre og oppvåking i en selv. 
Tankesansen blir også kalt begrepssansen eller fore-
stillingssansen. Ved hjelp av tankesansen forsøker vi 
å forstå tankene bak det den andre personen ønsker å 

ut verden – slik skaper de et grunnlag for videre valg på 
livsveien. Jeget utvikler seg selv i møte med de ulike 
erfaringene.

Den femte syvårsperioden
I 28-30-årsalderen melder, ifølge Julian Sleigh, et annet 
alvor seg både fra det unge menneske selv, men også 
fra omgivelsene. Forventninger til en selv og fra andre 
er betydeligere, også i omfang. Erfaringene fra de siste 
forutgående årene blir gjerne sett på som en forbere-
delse eller basis for syvårsperioden fra 28. til 35. år. 
Man bør helst da selv ta et livsgrep og vise omverden 
initiativ relatert til det livet man ønsker å leve. Ansvar 
og forpliktelser melder seg i form av etablering av fami-
lieliv, bolig, arbeid og karriere. Rudolf Steiner beskriver 
denne perioden som en søken etter en dypere mening 
med livet.

En form for fremmedgjøring kan imidlertid finne sted. 
Arbeid og medmenneskelig omgang kan virke uten 
sammenheng og man evner ikke å se sitt liv i en større 
kontekst, en meningsfull helhet. Kultivert glede over å 
kunne arbeide er avgjørende for menneske. Steiner for-
mulerer det slik at det gjelder ikke bare å oppdra viljen, 
men å bidra til at viljeskraften ønsker å yte for andre og 
bidra i helheten.

Sanseopplevelser 
Gjennom sanseopplevelser blir vi en del av verden. Vi 
handler, føler og tenker gjennom sansene våre. Vi lærer 
oss selv og verden å kjenne gjennom sansing. Rudolf 
Steiner vektlegger sansenes betydning i forhold til opp-
vekst og oppdragelse. Forståelsen av hvordan sansene 
fungerer er betydningsfullt i steinerpedagogikken.

Sansene arrangeres ofte i tre grupper begrunnet i deres 
felles trekk, med fire sanser i hver gruppe. De tre grup-
pene heter viljessansene (berøringssansen, livssansen, 
bevegelsessansen og likevektssansen), følelsessansene 
(synssansen, luktesansen, smakssansen og varmesansen) 
og erkjennelsessansene (jeg-sansen, tankesansen, språk/
ordsansen og hørselssansen). Disse tre enhetene har 
hovedtyngden i sin utvikling i syvårsperioder (0-7, 7-14, 
14-21 år). 

Sansene er ikke strengt avgrenset, men er gjensidig av-
hengig av hverandre i et helhetlig samspill for utvikling 
av det fysiske, sjelelige og åndelige i mennesket. Steiner 
legger vekt på at sanseinntrykk skaper grunnlaget for 
en legemlig struktur som muliggjør at vi som voksne 
har mulighet for være et bevisst og ansvarlig menneske. 
Ifølge Willi Aeppeli henter sansene iakttakelser fra ulike 

Illustrasjon: Carlo Pitzner, USA 1987.
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uttrykke. Ordsansen/språksansen gjør at vi oppfatter 
ord, mens tankesansen gir oss meningen bak ordene. 
Gjennom hørselssansen oppfatter vi lyd. Hørselssansen 
formidler toneopplevelser. Lyd formidler ordet, og ordet 
formidler tanken.

Følelsessansene er de vi kjenner best, nemlig syn-, 
smak-, lukt- og varmesansen. Disse tar vi i bruk når vi 
sanser den ytre verden og de vekker ofte følelser. Men-
neskelig varme er en livsbetingelse og er nødvendig for 
et menneskes utvikling. Ifølge Steiner øver vi oss på å 
nyansere og forfine disse sansene gjennom hele livet, 
bevisst og ubevisst.

Viljessansene er forbundet med opplevelser av egen 
kropp. Viljessansene stimuleres spesielt i den første 
syvårsperioden og skaper et grunnlag for andre sanser. 
Berøringssansen formidler selvopplevelse ved krop-
pens grenser. Kroppskontakt kan gi trygghet og tillit 
til verden. Livssansen melder om kroppens ve og vel, 
om man føler seg frisk eller syk. Livssansen registrerer 
hvordan vi har det psykisk og fysisk. Bevegelsessansen 
forteller oss hvordan kroppens ulike deler beveger seg i 
forhold til hverandre. Videre gir sansen en opplevelse av 
selvbeherskelse når man mestrer ulike bevegelser. 
Likevektssansen gir balanse, indre ro og formidler rom-
forståelse.

Jeg-sansen en utfordring
Med jeg-sansen forsøker jeg å forstå det andre men-
neske. Forståelsen av sine medmennesker skaper, ifølge 
Steiner, grunnlaget for sosial samhørighet og identi-
tetsdannelse. For mennesker med utviklingshemming 
kan det være en stor utfordring å erobre denne sansen. 
Derfor er Steiners beskrivelse av jeg-sansen i denne 
sammenheng vesentlig. Jeg-sansen tilhører de sosiale 
sanser og er slik sett en fellesskapssans. Oppmerksom-
het må være til stede både hos den som taler og den som 
oppfatter. Sammen skaper de et felles rom gjennom en 
gjensidig oppmerksomhetsbro, hvor vi møter det andre 
menneskets jeg.

Jeg-kraften trer først virkelig frem i alderen mellom 
21-28 år. Slik som en farge påvirker meg gjennom øyet 
– påvirkes jeg av det andre menneskets jeg – gjennom 
min jeg-sans. Denne sansen stiller krav – og samtidig er 
den den sansen som er svakest i oss, skriver Karl König. 
Gjennom hele livet er vårt jeg i utvikling. Daglig øves 
vår evne til å se et annet menneske. Jeget er, ifølge Stei-
ner, en koordinator. Jeget lever i kropp og sjel. Jegets 
oppgave er å kultivere mennesket, dets følelsesområde, 
vaner og fysiske legeme. Jeg-sansen er evnen til å gi seg 
hen. Gjennom møte med et «du», med de andre men-

neskenes jeg-vesener, blir man først selv menneske. 
Jeget er vilje, initiativ, handling og motivasjon, sier Karl 
König. 

Profesjonelt og personlig må vi henvende oss til det 
unge menneskets forvandlingsevne og utviklingsmulig-
het. Hvordan vi veileder, lytter og henvender oss til de 
unge voksne, har med holdninger og et menneskesyn å 
gjøre. 

Identitet  
Når vi snakker om identitet forklares det ofte med at vi 
har en personlig og en sosial identitet. Den personlige 
identiteten er det som gjør oss unike og ulik alle andre 
mennesker, det kan være vårt utseende, kropp eller hold-
ninger mm. Men vi er også en del av et samfunnsfelles-
skap på ulike måter. Dette fellesskapet gir oss en sosial 
identitet og tilhørighet. 
 
Identiteten er vår indre kjerne og den bygges opp i 
samspill med andre og i vår fortelling om oss selv … 
Og identiteten utvikles ettersom vi får nye erfaringer. Da 
skaper vi andre forestillinger om oss selv og forandrer 
vårt selvbilde ... 

Selvbestemmelse
I en kronikk i det sosialterapeutiske tidsskriftet Lands-
byliv problematiserer Clausen-Kaas ulike synsvinkler i 
forhold til ivaretakelse og selvbestemmelse, «Overdre-
ven omsorg fører til frihetsberøvelse. Overdreven frihet 
fører til omsorgssvikt». For meg er dette en god beskri-
velse og billedgjørelse av en problematikk og utfordring 
man står i som omsorgsperson hver dag. Hvordan skal 
en person som trenger ekstra støtte beholde sin frihet og 
selvbestemmelse på den ene siden og på den andre siden 
skal omsorgspersonen gi bistand, uten at det blir en 
overvekt på den ene eller den andre måten. 

Det har vist seg at flere unge voksne når de opplever 
nyvunnen frihet og skal ta egne valg, kanskje mer eller 
mindre for første gang, da sier de ofte nei til deltakelse i 
ulike aktiviteter. Å si nei kan betraktes som den enkleste 
formen for å bestemme selv. De fleste av oss har gradvis 
lært å bestemme selv, naturlig først i det små og kanskje 
ikke så viktige ting, senere i mer seriøse spørsmål. Et 
slikt «overdrevent nei» må gjennom en indre forvand-
ling til et ja, ved at personen kjenner et eget rom for 
selvbestemmelse og tilhørighet med andre, samtidig 
som de ser en sammenheng og mening med valget.

Selvbestemmelse er grunnleggende for et menneskets 
utvikling, det kan man også lese i Rundskriv til sosial-
tjenestelovens kapittel 4 (2004), hvor det står: «Å ha 
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selvbestemmelse over sitt eget liv er en av de viktigste 
forutsetningene for en positiv utvikling og identitet. 
Derfor kan ikke en passiviserende og overbeskyttende 
omsorg aksepteres.» Videre heter det at enhver har 
krav på respekt og rett til å være seg selv, noe som også 
innebærer en rett til å være annerledes. Samme utsagn 
blir bekreftet av Ellingsen m.fl. «Selvbestemmelse er et 
viktig grunnlag for personlig utvikling og en forutset-
ning for å etablere egen identitet». Her får vi stadfestet 
fra ulike hold at det er avgjørende for livskvalitet og 
identitetsutvikling å kunne bestemme selv og oppleve 
kontroll over eget liv.
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Tekst: Verena Aalders. Foto: kind-europas.de

Vi lever i en tid med sosial distansering og usikkerhet 
i våre daglige liv som kan bidra til mer angst og frykt 
for fremtiden. Mange mennesker opplever usikkerhet i 
forhold til arbeid og eksistens, og mange har mistet sine 
kjære. Samtidig kan vi også oppleve stor hjelpsomhet 
og kreativitet i å mestre hverdagen med hjemmekontor 
og hjemmeskole og færre møtepunkter. 

Korona-tiden byr på utfordringer; vi mister tilgangen til 

Kaspar Hauser 
– et urbilde på de utsatte barna

vår vante dagsrytme og til mange av de trygge stedene 
i våre liv. Faren er blitt større for at en del barn og unge 
ikke blir sett. Her vil det kreves mye våkenhet i tiden 
som kommer, for å takle disse utfordringene og å se 
hvilke barn som spesielt trenger støtte.

Diktet til Kaspar Hauser (neste side) forteller om 
tilfredshet, en kraft som finnes i oss, som kan forvandle 
det vi ser og opplever, til noe mer enn det det er, som 
kan opphøye og forskjønne det.

Kaspar Hauser som levde i Tyskland tidlig på 1800-tal-
let, ble fratatt sin familie, bakgrunn og historie. Han 
satt fanget i et kjellerrom fra tidlig barndom til han var 
omtrent 16 år gammel, og ble satt fri. Han måtte lære alt 
på nytt: å gå, å tale, å tenke – det som vi lærer i de første 
tre årene av livet. Hos ham var evnene der, men skjulte, 
og de måtte vekkes på nytt. Det finnes mange historier 
om og forklaringer rundt Kaspars liv. Jeg vil nå fortelle 
om den siste tiden av hans liv. 

Kaspar Hauser levde de siste årene sine i Ansbach hos 
læreren Meyer, som hadde liten forståelse for ham. Før 
det hadde han annen en lærer, som var forståelsesfull, 
og en prest fulgte ham som veileder.
 
Som barn mistet Kaspar det trygge stedet som var hans 
hjem, og han ble først trygg igjen som ungdom hos 
noen få voksne. Samtidig ble han utsatt for mye hat og 
negativitet. Han var offer for flere drapsforsøk og døde i 
Ansbach etter et attentat mot ham i 1833.

Vi kan se på Kaspar som et urbilde på utsatte barn og 
mennesker med traumatiske opplevelser, men også som 
urbildet på barnet og mennesket. Karl König så på ham 
som en viktig skikkelse for arbeidet og oppgaven innen 
Camphillbevegelsen. Om Kaspar Hauser sa han: 
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«Vi kan erfare underet og verdigheten av vår egen barn-
dom, når vi leser om hans liv og død, og vi kan huske 
at vi ikke bare er dødelig materie, men en udødelig og 
integrert del av hele skapelsen. Barn med et handikap 
beveger hjertet vårt på lignende måte. De minner oss 
om vårt høyere og bedre jeg. Deres skytshelgen er prin-
sen av Baden, Kaspar Hauser, «Europas barn», som er 
bevarer av Guds bilde.» 

I dag er Ansbach blitt et senter for biografien og histo-
rien til Kaspar Hauser. Han var en gåte i sin tid og er det 
fremdeles. Bakgrunnen hans er aldri helt blitt oppklart. I 
huset, hvor han levde hos Meyer de siste to årene av sitt 
liv og hvor han døde, oppstår nå et nytt senter, som skal 
være til minne om ham og seminarsted for en helhetlig 
pedagogikk. Huset har stått tomt i mange år, og det ble 
først åpnet for dette prosjektet. Før det hadde det ikke 
lyktes noen å kjøpe det. 

Det er organisasjonen «Friends of Waldorf Education» 
i samarbeid med andre virksomheter, som skal åpne 
senteret som skal være et møtested og overnattingssted 
for blant annet seminarer og kurs. I huset skal det også 
være kafé. En del av huset blir et minnested om Kaspar 
Hauser. I tillegg planlegges en poliklinikk for nødpe-
dagogikk som skal være åpen for familier som søker 
hjelp og veiledning. Både kaféen og hotellrommene 
skal drives som tilrettelagte arbeidsplasser og være en 
inkluderende virksomhet. Les mer om prosjektet her: 
www.kind-europas.de.

Annet hvert år finner det sted en festival viet Kaspar 
Hauser. Dette skjer i samarbeid med Karl-König-Insti-
tuttet (www.karlkoeniginstitute.org) og en forsknings-
sirkel rundt Kaspar Hauser. 

Europas barn – Kaspar Hauser Center for Healing 

Education i Ansbach, Tyskland, skal bli et seminar- og 
konferansehus for møter mellom mennesker med og 
uten funksjonshemninger, foreldre og venner, besøkende 
og seminardeltakere. 
Støtt prosjektet: www.kind-europas.de

Tilfredshet er den største velgjøreren

Den forvandler vann til vin, sandkorn til perler,
regndråper til balsam, fattigdommen til rikdom,
det minste til det største, det ringeste til det edleste,
jorden til et paradis.
Skjønt er hjertet, som i alt det gjør, forblir i den 
reneste samklang med seg selv.
Skjønt er livet, hvis gjerninger stemmer fullkomment 
overens med hverandre.

Kaspar Hauser, 1829
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Et påskeeventyr av Anke Weihs-Nederhoed
(Oversatt av Anne Langeland)

En vårdag red en konge og pasjen hans gjennom en 
skog. Luften var stille og fylt av søt duft fra jorden. De 
møtte ingen mens de red og det rådet stillhet mellom de 
to, for kongen var tynget av tvil og mørke tanker som 
var for tunge til å deles med en så ung pasje. Han red 
bak sin herre og holdt et skarpt øye på stien. Det var 
ikke lett, for bare få red denne veien og krattet gjemte 
sporene til enhver rytter i det øyeblikket han red gjen-
nom.

Da kvelden kom og de spredte solstrålene skinte 
rosa i glennene, hadde ikke kongen og pasjen enda ruk-
ket å komme gjennom skogen, det så tvert imot ut som 
de fremdeles var midt i hjertet av den. De så ikke tegn 
til annet liv enn skogens eget og de dyrene som bodde 
i den. Snart kom de til foten av en høyde og de red inn 
på en lysning hvor tykt, mykt gress dekket marken. I 
kanten av lysningen rant en liten bekk der vannet lette 
seg hurtig fram gjennom de høye stråene, over steiner, i 
krok og sving. «La oss hvile her i natt», sa kongen. «Det 
er mildt, og stedet er godt beskyttet.»

Etter at pasjen hadde latt hestene få vann og tjoret 
dem der de kunne nå det saftige gresset, satte han i gang 
med å forberede kveldsmåltidet til sin herre. Snart var 
alt ferdig og kongen og pasjen spiste mens dagslyset 
svant og den eneste lyden de hørte kom fra hestene som 
gresset og bekken som klukket, av og til nådde ropet fra 
en nattfugl til dem langt inne fra skogen.

«Jeg er trett», sa kongen «og vil sove. Du må holde 
vakt slik at ikke noe hender oss.» Kongen dro sverdet 
fra skjeden og la det på gresset, så tok han kappen rundt 
seg og la seg ved siden av sverdet. Snart sov han fast.

Pasjen så enda en gang til hestene, ryddet opp etter 
måltidet og da alt var gjort, satte han seg ned ved siden 
av sin herre og lyttet til hans dype pust og nattens myke 
lyder. Over tretoppene og åsene steg månen opp. Det 
sølvglitrende lyset fant veien gjennom trærnes greiner 
og stammer, det slapp seg ned i skogens dyp, lyste opp 
vannet i bekken og gled over mosen. Høyere og høyere 
steg vårmånen, dens fulle lysglans fylte lysningen og 
pasjen kunne se skikkelsen til sin herre klart og tydelig. 
Mens han så på ham slik, la han merke til at en bitteli-

Kongen og pasjen

ten gylden slange krøp ut av kongens munn. Den nølte 
litt på leppene som for å se hvilken vei den skulle ta, 
så gled den raskt over kongens kropp og ned i gresset. 
Pasjen så hvordan den slynget seg i gresset, den slanke, 
gylne kroppen fanget sølvlyset fra månen mens den 
nærmet seg bekken. Pasjen reiste seg stille og fulgte et-
ter slangen. Nå buktet den seg opp og ned langs bekken 
for å finne et sted der den kunne komme over, men hver 
gang den krøp opp på en stein, snudde den, redd for det 
brusende vannet. Pasjen betraktet slangens engstelige 
forsøk en liten stund, så tok han forsiktig opp sin herres 
sverd, bar det bort til bekken og la det over med spissen 
mot den andre bredden. Da gled den vesle slangen ut 
av det høye gresset og krysset bekken på det skinnende 
sverdbladet. På den andre siden tok den veien oppover 
i åsen og pasjen så hvordan den gylne kroppen glitret i 
månelyset. Så forsvant den. Pasjen tok sverdet opp og 
la det tilbake ved siden av kongen, så satte han seg ned 
for å holde vakt. Stille beveget månen og stjernene seg i 
sine nattlige baner, duggen falt og pasjen skalv av kulde 
og nattevåk.

Etter noen timer bleknet stjernene og forsvant en 
etter en fra syne. Månen som var blitt gjennomsiktig, 
dukket ned bak skogen. Det grå lyset som hersker mel-
lom natt og morgen, fylte den unge pasjens øyne med 
en dump smerte. Han reiste seg opp, stiv i lemmene 
og så på de grå trærne og steinene rundt seg. Plutselig 
fikk han øye på den vesle gylne slangen som buktet seg 
nedover åsen og ilte mot bekken hvor den lette rastløs 
etter broen. Igjen tok pasjen opp sin herres sverd og 
la det over bekken, nå med spissen mot lysningen der 
kongen var. Slangen gled igjen over sverdbladet og fant 
hurtig veien til den sovende kongen. Pasjen tok sverdet 
og fulgte med øynene slangen som forsvant inn i hans 
herres munn. Så la han på nytt sverdet forsiktig ved 
kongens side og satte seg ned for vente på at hans herre 
skulle våkne.

Nå brøt morgenen frem og ut av nattens stillhet steg 
fuglesangen, og på marken kom vårens farger til syne.

Kongen våknet og kom lett på føttene. Han så an-
nerledes ut denne morgenen for brynene var fredelige 
og øynene klare. Pasjen var lykkelig over å se sin herre 
så fornyet og glad, det gjorde morgenoppgavene hans 
lettere til tross for hans egen tretthet.



73

LandsByLiv nr 50 • VÅREN 2021

Snart var konge og pa-
sje igjen på vei. Mens de 
red, sa kongen til pasjen: 
«Du vil nok ikke forstå, 
men likevel vil jeg fortelle 
deg det, for i dag renner 
mitt hjerte over. Til i går 
var min sjel så sørgmo-
dig og knuget av tvil at 
jeg hadde mistet ønsket 
om å leve videre, og det 
formørket mine gjernin-
ger. Men i natt da jeg sov 
i lysningen, var det som 
om sjelen hadde kommet 
til kanten av en avgrunn 
som jeg gjerne ville komme over, men jeg manglet styr-
ken til å gjøre det. Da hjalp en fremmed, ukjent hånd 
meg over kløften, og jeg befant meg plutselig i en hage 
og midt i den lå en stein. Om det var en grav eller en 
brønn, det vet jeg ikke, kanskje var det begge deler. Ved 
den steinen møtte jeg Gartneren. Han hadde en rød rose 
i hver hånd og det var tre røde roser i hans side, i beltet. 
Han så taus på meg en stund og så sa han: ‘Fred være 
med deg. Velsignet er de som overvinner tvilen, for tvil 
er av skyggens natur, men det kan ikke være skygge der 
det ikke er lys. For lyset er det første og etter det kom-
mer alt annet. Å tro er å se bakenfor skyggen mot lyset 
som lager skyggen’. Rosene i Gartnerens hånd og ved 
hans side begynte å gløde mens han talte, og varme, liv 
og kjærlighet strømmet fra dem og inn i dypet av min 
sjel. Da Gartneren var forsvunnet fra mitt syn, visste jeg 
at jeg i Han hadde sett det lyset han snakket om, lyset 
fra Den oppstandne.»

«Så», sa kongen, «forlot jeg hagen og kom tilbake til 
kløften som skiller verden på den andre siden fra denne. 
Igjen var jeg maktesløs og kunne ikke komme over. En 
ny frykt overmannet meg, frykten for å måtte bli igjen 
på den andre siden, for det ville bety min død. Men 
den samme ukjente hånd hjalp meg å komme tilbake til 
denne verden. Kanskje tilhørte hånden en tjener sendt av 
Gartneren? Hvem vet?»

Konge og pasje red videre i stillhet.

Fra «The little Sower of the Night» av Anke Weihs-
Nederhoed Camphill Books 1994, ISBN1 897839 05 7

Anke Weihs-Nederhoed var med i den gruppen som 
sammen med Karl König startet Camphill i 1940. Hun 
skrev ofte egne eventyr som hun fortalte til barna og 
ungdommene. Dette er ett av flere påskeeventyr. 

Veggteppe kalt «Den kloge 
fugl» av Gerhard Munthe 
(1849-1929). Kongen og 
pasjen i kastanjelunden 
er en sammenblanding 
av ulike elementer fra 
diverse sagn og eventyr. 
Nordenfjeldske Kunstin-
dustrimuseum.
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Omtale: Dag Blakkisrud. 
Illustrasjon fra boken.

Da Edward Gibbon publi-
serte sitt verk The Rise and 
Fall of The Roman Empire 
på slutten av 1700-tallet, 
var antikkens Roma fortsatt 
ikke gravd ut. Gibbon 
kunne derfor ikke ha sett 
ruinene av oldtidens Roma, 
slik vi nå kan gjøre. Likevel 
har Gibbon beskrevet det 
gamle Roma på en måte 
som tilsvarer det vi selv kan 
oppleve hvis vi går over 
Forum Romanum, til tross 
for at området på Gibbons 

tid var dekket av et metertykt overflatelag. Da Peter An-
dreas Munch arbeidet på sitt storverk Det norske folks 
historie hadde han ikke tilgang til moderne kunnskap 
om folkenes vandringer, og han måtte basere sine be-
skrivelser og teorier på det han selv var i stand til å fore-
stille seg, blant annet om den nordiske middelalderen. 

For meg ser det ut som om slike fremragende og epoke-
gjørende historikeren, kan ha hatt tilgang til noe av den 
samme opplevelsen som Winfried Walther beskriver i 
innledningen til sin bok; de har vært «en flue på veggen 
i historiens gang». 

Evnen til å se fortiden
Denne evnen er blitt forklart på ulike måter, men det 
er likevel et faktum at historikere og arkeologer har 
konstruert bilder av hele kulturer på bakgrunn av noen 
potteskår og gravmonumenter. Tenk bare på Burkhards 
historie om Egypt! Men siden evnen til å skape bilder 
av fortiden gjennom egen fordypelse unndrar seg viten-
skapelig metode, er det få som har spurt seg om grun-
nen til at Gibbon, Munch eller Burkhardt kunne skildre 
så detaljert om glemte kulturer. Så vidt jeg vet har ingen 

De hellige tre konger: 
Baltazar, Melchior og Kaspar

av dem selv sagt noe om hvordan de utviklet denne 
ferdigheten. Winfried Walther derimot, forklarer sin 
egen kapasitet i den retningen med mange års øvelser 
og meditasjoner som til slutt åpnet hans indre øye for å 
kunne se inn i vår felles fortid. Verdenshukommelsen.

De Hellige tre konger
Goethe var i sin tid opptatt av De hellige tre konger. 
Etter tradisjonen skal deres mumier befinne seg i kryp-
ten under domkirken i Køln, og Goethe studerte mange 
gamle dokumenter som beskrev historien om kongene, 
og det var gjerne middelalderlegender som styrket de 
hellige kongenes posisjon som verdifulle og undergjø-
rende relikvier i den katolske kirkens tradisjoner. Både 
Goethe og Winfried Walther legger til grunn at kongene 
er fysiske personer med livshistorier, og ikke bare sym-
boler på verdensretningene, visdommen eller vesensled-
dene. Gjennom sine meditative erfaringer har Winfried 
Walther tilført disse legendene nytt liv og helt nye 
betraktninger, og fortellingene som oppstår har mange 
vakre skildringer av både opplevelser og landskap. 

Mitt møte med Winfried Walther
Første gangen jeg møtte Winfried Walther, var jeg del-
tager på et kurs i kunsthistorie. Winfried fortalte livfullt 
og spennende om oldtidens arkitektur. Han beskrev 
ziggurater og pyramider som om han skulle vært med å 
bygge dem selv. Mye mer spennende enn det jeg hadde 
opplevd i historiestudiene! Winfried fortalte også om 
folkeliv og beskrev hvordan barnetegninger kan vise 
slektskap med objekter fra oldtidens kunsthistorie. 
Eksemplene som Winfried viste, ga næring til nye tan-
ker, og etter hvert til et større engasjement for kunst- 
historie. Da jeg i 1996 hadde min første kunsthistorie-
epoke for niende klasse på Steinerskolen på Ringerike, 
var det mye takket være inspirasjon fra Winfried. 

Historiebok eller roman?
Jeg liker Winfried Walthers bok om de Hellige tre kon-
ger. Og jeg vet at den er et resultat av et langt, seriøst og 
krevende arbeid. Det i seg selv gir grunn til beundring. 
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Hvis jeg skulle stille spørsmål ved noe – måtte det være 
sjangeren. Slik boken fremstår inviterer den vel så mye 
til diskusjon om evne og metode, som til opplevelsen av 
det Winfried har sett og kan fortelle. I grunnen er det to 
bøker – en bok med fargerike fortellinger om innvielser, 
presteskap, folkeliv og samfunn i oldtiden – og en bok 
om det metodiske/vitenskapelige rundt Matteusevan-
geliet og språkhistoriske betraktninger i forhold til ord 
og begreper. Spennende nok i seg selv, men hvis stoffet 
hadde vært utformet som en roman eller et eventyr 
kunne fortellingene stått for seg selv, og kunne kanskje 
dermed blitt tilgengelig for mange flere? 
Ja, ja – det blir selvsagt bare spekulasjoner. Jeg vil uan-
sett anbefale boken om kongene til alle som liker å lese 
og som er interessert i spirituelle og historiske spørsmål. 
For samme hva man måtte mene om form, sjanger og 

Det grunnleggende er 
møtet mellom mennesker 

hans livsverk, som lege, psykiater, organisasjonsutvikler 
og forfatter. Med sin evne til å formidle antroposofi i 
forståelig klartekst og praktisk sans, ble han en pioner 
for etableringen av helsepedagogiske og sosialterapeu-
tiske virksomheter i Nederland, men også grunnleggel-
ser av skoler, og som rådgiver for næringsvirksomheter 
i andre land. 

Nå har vi fått en norsk utgivelse av boka som ble ut-
gitt i 1990 og som tidligere har vært oversatt til svensk. 
I forordet skriver oversetteren, Liv Skappel Gran: 
«For å forstå vår samtid må vi kjenne vår fortid.» 
Gjennom 11 kapitler formidler Lievegoed kunnskap om 
menneskehetens åndelige utvikling. Han viser at «denne 
visdommen er nødvendig for å kunne leve og lide med 
alle mennesker på jorden». (side 52)

metode: Dette er en god 
bok og et viktig doku-
ment.

Winfried Walther
De hellige tre konger.
Tre liv fortalt på grunn-
lag av meditasjoner.
Rikt illustrert, inkl 
to kart som gir en geo-
grafisk ramme.
Heftet, 334 sider
Cogito forlag 2020.
Boken koster kr 590 og 
kan kjøpes i 
Antropos bokhandel.

Bernard
Lievegoed

Menneskehetens 
åndelige utvikling
De gamle - og de nye mysteriene

ANTROPOS

Omtale: 
Rigmor Skålholt

Bernard Lievego-
ed (1905-1992) 
skriver i innled-
ningen til boka 
Menneskehetens 
åndelige utvik-
ling. De gamle 
– og de nye 
mysteriene at det 
grunnleggende er 
«møtet mellom 
mennesker». 
Dette var også 
fundamentet for 
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Her har utgiverne gjort et stort arbeid.

Hver setning er mettet av visdom. «Solimpulsen 
innenfor alle disse strømningene, det vil si; innslaget av 
det kristne mysteriet, oppfordrer oss her på jorden til å 
forvandle visdom til kjærlighet. Veien dit går gjennom 
gode handlinger.» (side 65)

Kapitlet om den nordlige mysteriestrømningen avsluttes 
slik: «Når man i frihet benytter seg av mer vilje enn det 
som trengs for å oppnå et resultat, for eksempel ved at 
handlingene gjennomføres med begeistring. Da oppstår 
det overskuddskrefter, og da kan Eddaens Fenrisulv 
beseires. Vidar er den hjelpende kraften i den nordlige 
utviklingsstrømningen, som gir impulser til solidaritet 
og til å handle i fellesskap. Mikael, den nåværende 
tidsånden, er den hjelpende kraften som benytter over-
skuddskreftene til å forbinde menneskenes hjerter med 
Kristus, for å innstifte en åndsselvskultur som samtidig 
er en sann kristen kultur.»

I denne ånd har det vært mulig å utgi denne verdi-
fulle boka. Et felles prosjekt med stor innsats fra Liv 
Skappel Gran, med bistand av Marijeke Vreeken og 
Sissel Jenseth, som sammen med Kaja Jenseth førte 
boka fram til trykking.

På seminaret på Vidaråsen på 1970-tallet leste vi  
Bernard Lievegoeds bok Towards the 21st Century: 
Doing the Good. Vi fikk forståelse for tida vi levde i, 
han var en av oss, og vi fikk håp om å gjøre det gode. 

Flere av hans bøker er oversatt til dansk, svensk og 
andre språk og er fortsatt å få tak i.

Gratulerer med utgivelsen! Og tusen takk!  

Menneskehetens åndelige utvikling.
De gamle – og de nye mysteriene.
Bernard Lievegoed.
Antropos forlag, 2021

Del av et relieff fra den arianske biskopen Theodors sarkofag 
Sant’Apollinare in Classe, Ravenna, fra 500-tallet. Det regnes 
som den første avbildningen av gralen. 
Foto: Per-Erik Skramstad / Gravgaver.no

Det er store perspektiver og 
fortettet antroposofi vi møter 
i boka. Skappel Gran skriver 
i forordet: «Det er en fordel 
at leserne av denne boken har 
kjennskap til de antroposo-
fiske begrepene, slik Rudolf 
Steiner omtaler de i sine 
grunnbøker». Eller kan det 
være at boka vekker nysgjer-
righet også hos nybegynnere? 

Med 51 kildehenvisninger 
får den interesserte leser god 
hjelp til å finne veien videre. 
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Om å lytte til naturens språk

Veien til evigheten
går over gardstunet heime.
Et duvende gresstrå med dugg i akset
er veiviser god nok for den seende. Og på
baksiden av bladene på tunbjørka
har lauv-åmene gravert et kart
over Melkeveien. 
(Hans Børli, Samlede dikt, s.271)

Til slutt skriver Kari Gåsvatn at «dersom flere leste dikt 
og så på billedkunst, ville vi kanskje ha færre vindtur-
biner og mindre rasering av naturen.
I diktets verden er vinden Guds pust.
I den dagsaktuelle debatten er vinden et investerings-
objekt.»

Kirsti Aasens bok Med føttene på jorda og hodet i him-
melen anbefales.

Tekst: Rigmor Skålholt

Under denne tittelen 
skrev Kari Gåsvatn en 
tankevekkende artikkel 
i Nationen, 28.11.2020. 
Hun følger våkent med i 
landbrukspolitikk både i 
Norge og internasjonalt, 
og har gitt oss mange 
tankevekkende bidrag 
og advarsler om utvik-
lingen.

Kari Gåsvatn skriver også om kunstens oppgave. Po-
eter og andre kunstnere lærer oss å se å sanse naturen 
og snakke med den, skriver hun. Hennes artikkel er 
inspirert av Kirsti Aasens bok Med føttene på jorden og 
hodet i himmelen.» Boka inneholder øyeblikksmøter 
med lyrikeren Hans Børli og billedkunstneren Vincent 
van Gogh.

Kirsti Aasen er født i Vingelen i Nord-Østerdal, utdan-
net organist og teolog. Hun har arbeidet, blant annet som 
prest i Kampen menighet i Oslo. I sitt yrkesaktive liv har 
hun vært opptatt av møtet mellom kirke og kultur. 

Inspirasjon fra naturen er en fellesnevner for Hans Børli 
og Vincent van Gogh. Børli kaller blomstene tempeltje-
nere fordi de åpner veien inn til det som er opprinnelig 
og hellig i oss.

Da skjer et under, her og nå:
En blomst blir blomst, et strå blir strå,
- fordi du stanset opp og så. 
(Hans Børli, Samlede dikt, s.170)

Van Gogh kunne bli sterkt grepet av det han så i natu-
ren, - synet av en blomstrende mandelgren kunne føre 
ham til bristepunktet, skriver Kirsti Aasen. «Han mente 
at jo mer man fordypet seg i det synlige, jo mer avspei-
ler det noe gåtefullt og noe mere, slik også Børli er inne 
på med ordene»:
 

Såmannen 1888, Vincent van Gogh (1853-1890). 
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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

to
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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 

Fo
to

: 
St

ei
ne

rs
ko

le
n 

på
 S

kj
ol

d

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
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Camphill Rotvoll 

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i 
Trondheim kommune og består av Kristoffertunet 
levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar 
imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet 
og gir også  dagtilbud for folk som ikke bor på stedet.

Henvendelse: 

Arkitekt Ebbells Vei 11, 7053 Ranheim
Tlf: +47 73 82 68 50 
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no 
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no
www.rotvoll.camphill.no
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Vallersund Gård og Framskolen - Camphill

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr et bo- og 
arbeidsmiljø for voksne mennesker med utviklingshemming. 
I alt bor her 35 – 40 mennesker på stedet og det drives gårds-
bruk, bakeri, veveri, gartneri og butikk. 
FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et folkehøy-
skolelignende lærested for unge voksne med utviklings-
hemming mellom videregående skole og et aktivt yrkesliv. 

Henvendelse:

Valsøyveien 145
7167 VALLERSUND
Tlf: (man-fre 9-14.30) +47 72 52 70 80
E-post: vallersund-gaard@camphill.no
www.vallersund.camphill.no
www.framskolen.no   
E-post: framskolen@camphill.no Fo
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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-
fellesskap med bl.a. gårdsdrift, gartneri, urteverksted, 
veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Henvendelse: 

Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
(man og tor kl. 9.30-14.30, ons 10-16)
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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