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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: 
landsbystiftelsen@camphill.no
www.camphill.no

Foto: Nils Langeland

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inklude-
rende arbeids- og levefellesskap med utgangspunkt i Rudolf 
Steiners tregrente samfunnsbilde, og i legen Karl Königs 
arbeid med å virkeliggjøre dette. I landsbyene tilstreber man å 
leve etter den sosiale grunnlov.

Camphill landsbyene tar imot unge mennesker som ønsker et 
år som 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 alle! Når du får dette bladet, nærmer det seg jul. 
Men hvorfor feirer vi julen? Det vanligste er å si at vi 
feirer den fordi Jesus ble født. Men julefesten går lengre 
tilbake i tid, langt forut for kristendommens komme til 
Norden. Festen foregikk på den mørkeste tiden av året. 
Når solens kraft er som svakest, og når jorden har tatt opp 
i seg alt den forutgående sommeren har skapt. Ved jule-
høytiden er vi omgitt av mye mørke. Sommerens blom-
strende prakt og løvfylte trær er da bare et minne. Mange 
steder er jorden dekket med snø og is.

Denne utgaven av Landsbyliv handler blant annet om 
det spirituelle livet på stedene. Den åndelige impulsen. 
Hvordan kommer den til syne? I det store og det lille. 

Et av de mektigste uttrykkene er de store kosmiske 
rytmene – årstidene; jul, påske, sankthans og mikkels-
mess. Tilsvarende speiler dagsrytmen seg i årsløpet med 
morgenen (vår) arbeidspausen midt på dagen (sommer), 
kvelden (høst) og midnatt (vinter). 

Richard Steele, sjefen for Karl König-arkivet, uttalte 
nylig i et foredrag: Klimaendringer kommer fordi jorden 
ikke lenger klarer å puste godt nok. Planeten vår har mis-
tet noe av rytmen sin. Og de eneste som kan hjelpe jorden 
med dens åndedrett, det er oss! Vi mennesker. Men hvor-
dan? Jo, ved å opprettholde og utvikle rytmene i årsløpet! 

Derfor har mennesker på jorden alltid forstått nødven-
digheten av årstidsfestene. Og slik er det også i landsbye-
ne, på stedene og steinerskolene, som alle bidrar gjennom 
sine årstidsfeiringer. 

Dag Blakkisrud
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Grobunn kafé med plass til 70 sittende gjester

Sirkusuke på Hogganvik

Setersprell med livskraft på Helgeseter

Proffene på Helgeseter

Prinsen fekk smaka Hogganvikost

Timanas utstilling på Galleri Albin Art

Nordisk allkunst på Island 2022

Maidager i Järna 2022

Ny oppstart bachelor i sosialpedagogikk 2022

Sosialpedagogikk var det rette for Hege

MØTEPLASSEN

Aghamir Alibek: – Vidaråsen er fantastisk! 

Marits fantastiske 80-årsdag i et spesielt år

Walter og Elisabeth sin betydning for Vidaråsen

Eurytmiterapi i barnehagen

En pensjonert helsepedag med ny venn på 10 år

Fiolinmakerverksted i Ottestad

Ljabruskolen videregåendes tur til Lofoten

Glimt fra skolesituasjonen på Ljabruskolen

Den helsepedagogiske steinerskolen i Oslo

Dikt: Havet 

Problemet med sommertid – juksetid

MINNEORD

Randi Normann til minne

TEMA: spiritualitet 

Morgensamling på Rostadheimen

Camphill – et «jeg-verksted»?

Noen dikt fra et skriveverksted på Vidaråsen

En spesiell jul i 2020 på Vallersund

Hva menes med at noe er friskt eller sykt?

Bibelaften og handlingen – spirituell strøm i Camphill

En mors blikk på det religiøse livet i Camphill

Livets strikketøy

KRONIKKER

Ufødthet, et manglende begrep 

Hva er menneskets urbilde som møter oss i barnet?

Moms for utviklingshemmede, ikke for andre

LEGENDE

Ved hyrdenes bål

BOKOMTALER

Braiding Sweetgrass: Å flette marigress

Flettet marigress – en allianse med takknemligheten

Omtale: Marie Aukrusts Motvekt mot monokulturer  

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

Jø
ss

ås
en

. 
Fo

to
: 

Er
ic

 d
e 

H
aa

n.

Tekst: Wenche Monsen 

Vi feirer advent med å tenne lys, ett lys den 
første søndagen, to lys den andre, til alle fire 
er tent på den siste søndagen før jul. Vi tenner 
lysene hjemme i husene og i Olavsalen hvor 
alle samler seg. 

Hjemme i husene våre lager vi adventskrans 
av gran til å henge opp i husene og en stor en 
til Olavsalen. 

Vi bruker adventstiden til å tenke på presanger 
vi vil gi til våre familier og venner. Jeg kjøper 
helst presanger i butikken, men noen lager 
dem selv. Vi bruker tiden også til å kjøpe kort 
og sende dem til venner og familie. 

Tanker om advent 
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Tekst og foto: Thomas Tapani Hârkõnen og 
Lene Hagen

Med sin idylliske plassering - midt i det som blir kalt 
Nordens Toscana - ligger Stiftelsen Grobunn. Mellom 
grønne åkrer så langt øyet kan se, bor og jobber det 21 
unge voksne med spesielle behov. De jobber på ulike 
verkstedsområder, og ett av dem er vår økologisk land-
handel & kafé.

Samlingspunkt for nærregionen 
På Grobunn startet vi en egen kafé i 2017 som sakte, 
men sikkert har vokst seg ut av «bare å være et sted for 

Grobunn kafé med plass 
til 70 sittende gjester

ungdommene og de ansatte», til å bli et samlingspunkt 
for nærregionen. Når vi holder lørdagsåpent, kommer 
det over hundre gjester og besøker den idylliske kafeen 
med sitt nostalgisk preg. Derfor er det godt at vi har mye 
plass ute og gode fasiliteter. Det kan vi spesielt takke 
Sparebankstiftelsen for, som bidro til at vi fikk bygget 
en aktivitetspark og gapahuk på den store uteplassen; 
noe mange, og særlig den yngre garde, nyter godt av. 
Her kan de klatre, huske og balansere, og det er kort vei 
til å hilse på griser, høner, kaniner, sauer og kuer. 

To svære plattinger 
Det er viktig for oss å hele tiden utvikle stedet, slik at 



6 hva skjer

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

flere og flere kan oppleve det gode livet på Grobunn. 
Vi har fått enda flere benker ute på gressplenen, hvor 
kafégjester kan nyte våre kanelsnurrer og kaffe. Men det 
som virkelig gjorde en forskjell, var da vi endelig fikk 
bygget to svære plattingene på hver side av trappa, med 
plass til ca. 70 sittende gjester! Nye møbler ble kjøpt 
inn, og den gamle murtrappa fikk et løft og ble pakket 
inn i massivt treverk, noe som ble både penere og tryg-
gere. Det er mange hensyn som skal tas, og samtidig er 
det er viktig å ta vare på atmosfære til de gamle byggene 
på gården. 

Pandemi og utekafé
Nevnes bør også at det ikke har vært enkelt å drive bu-
tikk og kafé under pandemien, med alle restriksjonene 
og kravene som fulgte med. Derfor var det ekstra fint 
å benytte plattingene og den gode uteplassen; slik at 
avstanden mellom bordene kunne opprettholdes. I år har 

Økologiske produkter 
tilbys i landhandelen. 
Og kortreist druesaft 
fra egen hage.

vi også vært velsig-
net med fint høstvær, 
og kan se tilbake på 
mange gode opplev-
elser.

Kortreist druesaft 
På høsten står inn-
høsting og produk-
sjon på agendaen. På 
en gård er det ekstra 
viktig å følge årshju-
let og utnytte alle de 
gode råvarene vi har 
tilgjengelig. Foruten 
mer tradisjonelle safter 
av epler, rips, solbær 
og kirsebær, ga den 
fine jorden og det gode 
været oss i år noen søte 
og store drueklaser. 
Dermed ble det laget 

opp noen eksklusive flasker med den mest kortreiste 
druesaft man kan tenke seg. Fem meter fra druebusk til 
utsalgssted! Slå den dere! 

Utvidet åpningstid mot jul 
Når vi nå snart møter den kalde, gode tida senhøstes, 
trekker vi inn i våre koselige lokaler; det er forholdsvis 
god plass der også. Og vi benytter matsalen ved behov, 
der har vi flere langbord, så alle er hjertelig velkomne! 

Til vanlig holder vår Grobunn økologiske landhandel 
& kafé åpent hver dag fra klokken 10.00 til 15.30, og 
annenhver lørdag fra klokken 11.00 til 15.00. Og vi har 
ingen planer om å bremse ned på aktivitetene. Tvert 
imot. Inn mot jul utvider vi åpningstidene, og da kan du 
blant annet kan få kjøpt flotte hjemmelagede gaver. 
Følg oss gjerne på Facebook hvor vi holder dere opp-
daterte, www.facebook.com/Grobunn. Håper vi ses!
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Tekst: Tommy Johansen 
(diktert til E. Husebø). 
Foto: Anja Jeltschin.

Karl fra Sirkus Sibylla kom til Hoggan-
vik Landsby og hadde sirkus med oss 
en uke i oktober.

Han har kommet hit i mange år og hatt 
sirkusuke, men før har han alltid kom-
met sammen med Irvani, kona si. Hun 
døde dessverre sist vinter, så nå kom 
han alene.

Det er beboere og nye praktikanter som 
tar del i sirkusuken. Vi lekte forskjel-
lige leker, og øvet oss på forskjellige 
sirkuskunster, som sjonglering med 
baller og med kjegler, tallerkener som 
ble snurret rundt på en pinne, klovneri 
og mye annet.

Selv øvet jeg mest på å stå på en kjem-
pestor ball, og så kastet Karl og jeg  
kjegler til hverandre mens jeg sto der. 
Og i kaffepausene fikk vi epler og kjeks 
og eplemost og te, og så kaffe, selvføl-
gelig.

På torsdagen hadde vi forestilling for 
ansatte og medarbeidere. 
Du kan tro vi fikk mye applaus!

Sirkusuke på Hogganvik
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Setersprell med livskraft 
på Helgeseter 

Tekst: Geir Legreid. 
Foto: Geir Legreid og Frode Hølleland

Helgeseters eget festspill, Setersprell-festivalen, ble  
arrangert for 14. gang på rad; fra 22. september til 1.  
oktober. Årets tema var livskraft! Og vi kan trygt slå 

fast at festivalen nådde nye høyder, både når det gjelder 
nivået blant artistene, budsjettstørrelsen og antall publi-
kummere. 

Den vanligvis ambisiøse åpningsforestillingen, ble noe 
mer beskjeden, men likevel rungende da Mannskoret 

med deltakere fra Helge-
seters administrasjon og 
seniorene på Helgetun 
åpnet gapet på fullt og sang 
bergenske slagere fra 1920 
og fremover. Ispedd en dose 
sjanti og kampsangen «Ola 
Tveiten», ble det en rimelig 
kjekk åpning. 

En retrospektiv utstilling 
med festival-kunstner Torild 
Inger Børretzen satte kulør 
på festivalen. Farge bidro 
også de nye festival-t-skjor-
tene med – sexy oransje 
med festival-logo på brystet 
og i økologisk bomull – ble 
en vellykket miks. 

Dagen etter fulgte OBijAN 
med smekker indie-pop, litt 
ulikt hva han holder på med 
når han ellers er trommis i 
byens stolthet og ikoniske 
rockeband, Fjorden Baby. 
Med en penn av gull og 
blekk av honning, har Jan 
Eivind Bertelsen gitt ut tre 
kjempefine plater, og to nye 
er allerede innspilt. Dette 
ble heldigvis siste korona-
sitt-på-stolen arrangement, 
for denne kvelden hadde 
dansefoten gått bananas 
hvis det ikke hadde vært for 
pandemien. 

Åpningsuken sluttet med 
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solokonsert fra en av landets fremste 
pianister, Oda Voltersvik. Hun både 
utfordret og skjemte oss bort. En 
sann virtuos, og super avslutning på 
første festivaluke.

Setersprellene fortsatte uken etter 
med Josefin Winther Trio. Josefin 
kjenner de fleste leserne av Lands-
ByLiv og trenger ingen nærmere 
presentasjon. Konserten var etter-
spurt lang tid i forveien, og mange 
nye publikummere som aldri hadde 
vært på Helgeseter, lot seg imponere 
både av konserten og stedet. Bandet 
hadde med seg sin egen trailer med 
utstyr, så Veksthuset – kulturhuset på 
Helgeseter – fikk denne kvelden tes-
tet ut akustikken med helproft utstyr.

Tirsdagen tok vi det roligere. Silje 
Solberg og Ingvild Kleiveland Vevle 
bød på klassiske vestlandstoner med 
innlagte stev. Vakkert var det!

Nytt Mikkelsmess-spill 
På selveste Mikaeli oppførte Helge-
seter Se omkring deg, et flunkende 
nytt Mikkelsmess-spill skrevet av 
biodynamiker og medarbeider  
Dilson Leste. Til sammen 32 del-
takere inklusive orkesteret, jevnt 
fordelt mellom medarbeidere og be-
boere på Helgeseter, eurytmister fra 
Steinerskolen på Paradis, og et par 
lærere og pensjonister fra Helgetun. 

Det ble et vakkert spill med maleris-
ke tablåer om det å være menneske, 
finne mot, og å bygge vårt fremtidige 
jeg. En liten milepæl i en lang rekke av mikkelsmess-
markeringer på Helgeseter. Fullt hus ble det også. 

Som om ikke dette var nok, om kvelden under dagens 
andre arrangement, holdt publikum på å le seg i hjel. 

Arild Brakstad sin forestilling Det Sorte Gullet har 
turnert Norge rundt, og er en salig blanding av brutal 
selvbiografi fra psykiatriens grenseland, hysterisk stand-
up, og black-metal der publikum skal bidra med egne 
primalskrik. Den villeste og morsomste forestillingen vi 



10 hva skjer

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

Proffene på Helgeseter 

Tekst og foto: Geir Legreid 

Med støtte fra Bergen kommune kom «Proffene» seg
ut på veien igjen. Ett av stoppene på mini-turneen var
Helgeseter 16. juni i år, der de for første gang fikk spille
i «Veksthuset».

Grunnet mye vind måtte den planlagte utekonserten 
flytte innomhus, men drøyt 60 publikummere fikk 
likevel plass. I tillegg til beboere og medarbeidere fra 
våre seks bofellesskap, kom det festklare publikummere 
fra Råstølen, Skjoldveien, Kirkebirkeland, Seterveien, 
samt 3 andre grupper. Til slutt måtte vi rydde plass blant 
tomatplanter og urter for å sikre kohortinndelinger og 
innfrielse av meterkravet. 

Men konsert ble det, og med flere av blodfansen på 
plass, var det tidvis like mye sang blant publikum som 
på scenen. Kombinasjonen av Bergens blideste rocke-
band og Helgeseter-plassen der solen alltid skinner, 
sikret en festaften!

En stor takk til alle som bidro; Proffene for musikken, 
kommunen for honoraret, og publikummet for god fest-
stemning. Dette bør gjentas!

så langt har hatt på Helgeseter. Det ble stående applaus!

Torsdagen ble det arrangert to barneforestillinger for 
fire av barnehagene i området. Lafuba var en blanding 
av impro-teater, forskningslek, og lekeland med store, 
oppblåsbare figurer som lagde lydekollasjer vi verken 
hadde sett eller hørt tidligere. Dette er et pionerprosjekt 
av artist og høyskolelektor Linda Rios i samarbeid med 
forskere fra Høyskolen på Vestlandet. Ganske så nyska-
pende, og veldig kjekt at festivalen fikk uroppføre dette 
interessante prosjektet. 

Avslutningen av festivalen ble akkurat som vi håpet på. 
Rockebandet Ferske Kneippbrød er sponset av Autisme- 
foreningen i Bergen, og består av to profesjonelle 
musikkpedagoger og fem unge karer med utviklings-
hemming som skriver tekster og egen musikk i tillegg 
til å spille andres cover-låter. At bandet har mange lojale 
tilhengere, er lett å forstå. De sjarmerte oss i senk med 
spilleglede, muntre tekster, og dansetrinn vi aldri har 
sett før. Stemningen sto i taket, og både arrangør og 
publikum kunne trygt konstatere at festivaltemaet var 
innfridd da vi takket for oss etter 10 dager.



11

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

Tekst: Elisabeth Husebø

Onsdag 3. november gjesta kronprins Haakon Hauga-
landet. Mat fekk han servert på Nesheimtunet; som sette 
fram mange smårettar, lokalt produsert. Både Hauge-
sund Avis og lokalavisa Grannar ramsa opp maten og 
kvar han var laga, mellom anna var der «tre ulike oster 
fra økologisk råmelk fra Hogganvik Landsby i Vikedal».

Vi veit ikkje sikkert om han smaka på denne retten, eller 
kva han i så fall syntes om han, men det var stas for oss 
i Hogganvik landsby å veta at lokalbefolkinga synest 
osten vår er god nok til å serverast for kongelege.

Haugesund avis har vore så gode å la oss få nytta foto-
grafia deira.

Foto: Stine Helgesen-Eide, Haugesund avis.

Foto: Grethe Nygaard, Haugesund avis. 

Prinsen fekk smaka Hogganvikost
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Tekst og foto: Evelyne Anderson 

Timanas første separatutstilling skulle settes opp i 
november 2020, men dette var ikke mulig på grunn av 
pandemien. Ny dato var i mai 2021, men også da var 
Oslo stengt, og den ble nok en gang utsatt. Men endelig, 
lørdag 25. september åpnet dørene til utstillingen «Pasto 
pesto pasta» i galleri Albin Art på Briskeby i Oslo.

Tittelen henspiller på det vakre stedet hun er født og 
kulinariske ingredienser som hun setter stor pris på.  
Timana kommer fra Pasto, en fargerik by sør i Colom-
bia, på cirka 3000 meters høyde i de vakre Andesfjelle-
ne. Byen ligger like ved ekvator og har en aktiv vulkan 
som nærmeste nabo. Timana elsker pasta, gjerne med 
masse deilig pesto! Og det maler hun!

Hennes fargerike malerier, trykk og objekter stråler av 
energi og glede. Og utstillingen var en stor suksess. Det 
kom over hundre mennesker som ville se, både kjentfolk 
og fremmede. Kunstverkene fikk begeistrede og rosende 
ord.

Galleriet og Timana badet i blomster, gaver og gratula-
sjoner fra fjern og nær. Blant gratulasjonene langveisfra 
var hilsenen fra hennes kjære gamle FRAMskole i Trøn-
delag: «Gratulerer Timana med din første utstilling!» 
Den unge kunstneren er glad over at kunsten sprer så 
mye glede, og hun stråler som en sol. 

Timana ønsker å gi noe tilbake til landsbyen Pasto. 
Med utgangspunkt i barnehjemmet Casa de Belen har 
det også utviklet seg en skole. Pro Pastoforeningen, nå 
Maria de Nazareth Foundation i Norge, har støttet skole-
prosjektet i mange år. 

Timana ønsker å bruke inntekten av salget fra utstil-

Timanas utstilling på Galleri 
Albin Art: «Pasto Pesto Pasta»
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lingen til å støtte kunstneriske aktiviteter for unge 
mennesker. Pengene vil gå uavkortet til Maria de 
Nazareth Foundation. Hun håper at dette – spesielt etter 
koronapandemien – kan gi litt trøst og glede. Mange av 
kunstverkene er nå solgt, og Timana kan etter at utgifter 
er trukket fra, støtte Pastoprosjektet med 20.000 kroner. 
Du kan lese mer om det på facebook.com/pastoprosjektet.

Timana har også fått nye oppdrag. Jeg spør henne: – Vil 
du fortsette med å lage kunst? – JA! svarer Timana.

Timana er en av Malerne på Ammerud. Gruppen har 
hatt mye suksess. De begynte å male høsten 2015 og har 
siden 2016 hatt syv utstillinger sammen, bl.a. på Bog-
stad gård, i Tidemandstuen og hos Lions Nordstrand. 
Arbeidet til Malerne på Ammerud har vært presentert i 
tidligere utgaver av LandsByLiv.

Ingerlise Oudenstad, leder av Pastoprosjektet, og 
Timana.
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Det skapende mennesket 
NORDISK ALLKUNST-FESTIVAL PÅ ISLAND 13.-17. JUNI 2022

Tekst: Sonny Ferm og Aina Nagell-Sværk. 
Foto: Sonny Ferm

Vi møtes mandag 13. juni ved Laugarvatn for sammen å 
oppleve det magiske og trolske i det islandske natur-
landskapet. Festivalen avsluttes fredag 17. juni, som er 
Islands nasjonaldag.

Tema: Det skapende mennesket
Elementærverdenen er sterkt nærværende på den vul-
kanske øya. Gjennom å se, høre og gjøre, kommer vi 
nærmere naturelementene, og i verkstedene arbeider vi 
med jord, vann, ild og luft. Vi opplever ullens varmende 
kraft, stenens hardhet, treets formbarhet, jernets hete, 
fiskenes smak og de ville islandshestene i deres natur-
lige terreng. Vi kommer til å synge på islandsk, samt 
skape produkter som kan oppleves gjennom smak, duft 
og lyd.

Den gylne sirkel 
Vi skal bo ved Laugarvatn, en liten plass sør i landet 
med cirka 190 innbyggere. Stedet ligger nær den såkalte 
«gylne sirkel», en rundtur til Geysir, Gullfoss og Ting-
valla. Her får vi oppleve hvordan vannet skytes opp av 
jorden med stor kraft fra de svovelduftende geysirene 
og høre drønnet fra Islands største vannfall, Gullfoss. Vi 
vil også kunne bade i en liten innsjø som varmes opp av 
varme kilder. 

Inspirasjonsmøter
Denne gangen har inspirasjonsmøtene for ambassadør-
ene vært litt annerledes. Det første møtet skjedde digitalt 
i september med deltakere fra Sverige, Norge, Danmark 
og Island. Øvrige inspirasjonsmøter vil foregå som 
landsmøter, med start i Danmark på Marjatta i novem-
ber, så i Norge på Vidaråsen i februar, Sverige i april og 
Island i mai, og med deltakere kun fra egne land. Som 
ledd i forberedelsen skal alle landene lære seg noen 
islandske sanger. 
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1. ”Hljóðs bið ek allar helgar kindir,
meiri ok minni mögu Heimdallar;
viltu, at ek, Valföðr! vel framtelja
forn spjöll fíra, þau er fremst um man.

2. Ek man jötna ár um borna,
þá er forðum mik fœdda höfðu;
níu man ek heima, níu íviði,
mjötvið mœran fyr mold neðan.

3. Ár var alda þar er Ýmir bygði,
vara sandr né sær né svalar unnir,
jörð fannsk æva né upphiminn,
gap var ginnunga, en gras hvergi.

4. Áðr Burs synir bjöðum um ypðu,
þeir er Miðgarð mœran skópu;
sól skein sunnan á salar steina,
þá var grund gróin grœnum lauki.

Voluspå, et gudedikt i den eldre Edda, vil bli brukt under festivalen.

5. Sól varp sunnan, sinni mána,
hendi inni hœgri um himinjódyr;
sól þat ne vissi hvar hon sali átti,
máni þat ne vissi hvat hann megins átti,
stjörnur þat ne vissu hvar þær staði áttu.

6. Þá gengu regin öll á rökstóla,
ginnheilug goð, ok um þat gættusk;
nátt ok niðjum nöfn um gáfu,
morgin hétu ok miðjan dag,
undorn ok aptan, árum at telja.

7. Hittusk æsir á Iðavelli,
þeir er hörg ok hof hátimbruðu,
afla lögðu, auð smíðuðu,
tangir skópu ok tól görðu.

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Maidagene i Järna, som skulle vært 2021, er flyttet til 
2022. Det forrykker rytmen til Norges egne fagdager. 
Høstmøte i Sosialterapeutisk Forbund vedtok 8. novem-
ber å støtte Maidagene i 2022 og utsetter egne fagdager. 

Samtidig har Nordiska förbundet för Läkepedagogik 
och Socialterapiforespørselen (NFLS) spurt om Norge 
kan være vertskap for felles nordiske fagdager i 2023. 
Sosialterapeutisk Forbund stiller seg positiv til dette og 
vil drøfte prosjektet gjennom vinteren. Hvis et slikt ar-
rangement allikevel ikke lar seg realisere, vil forbundet 
arrangere egne fagdager i Norge i 2023.

Maidager i Järna 2022
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Bachelor i sosialpedagogikk er et deltidsstudium som 
går over fire år. Studiet er for deg som arbeider innen 
feltene spesialpedagogikk og sosialterapi i antroposo-
fiske virksomheter, og det vil være relevant enten du 
arbeider i skolen med barn og unge eller med voksne i 
bofellesskap og andre institusjoner. Søknadsfrist er 15. 
april 2022.

Sosialpedagogikk er et sammensatt fagfelt basert på 
steinerpedagogiske metoder, som består av kunnskap fra 
flere fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, 
filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst. Det avgjørende 
bindeleddet mellom fagstoffet og praksisfeltet er det 
enkelte individet som yrkesutøver. Selvrefleksjon og 
egenutvikling er derfor sentralt i studiet.

Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold 
til Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9. Dette 
sidestiller den med tilsvarende utdanninger på høysko-
lenivå innen helse- og sosialfag. Studiebelastningen er 
60%, med unntak av 100% i siste semester.

Den teoretiske delen av studiet er organisert som en mo-
dulutdanning med fire samlinger à to uker per studieår, 
til sammen 16 samlinger. Mellom samlingene arbeider 
studentene med litteraturstudier og skriftlige oppgaver. 
De fleste samlingene finner sted ved Steinerhøyskolen i 
Oslo. Tre av samlingene legges til Vestfold, Bergen og 
Trondheim. Besøk i steinerpedagogiske og sosialtera-
peutiske virksomheter inngår i opplegget. 

I studiet inngår 18 uker tilrettelagt og veiledet praksis. 
Ni av disse ukene er eksterne praksisperioder á tre uker 
i henholdsvis steinerskole, sosialterapeutisk virksomhet 
og en kompletterende praksis. Ni uker er intern praksis 
på egen arbeidsplass.

Utdanningen kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i sosial-
terapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og 

Ny oppstart bachelor i 
sosialpedagogikk 
HØSTEN 2022 PÅ STEINERHØYSKOLEN

voksne med behov for særskilt omsorg, opplæring og 
tilrettelegging. Her vil sosialpedagogen kunne ta på seg 
oppgaver som leder av bofellesskap, verksted eller kul-
turvirksomhet, og generelt utøve miljøfaglig arbeid. Vi-
dere gir studiet kompetanse for sosialpedagogisk arbeid 
i steinerskolene både i Norge og internasjonalt. Sosial-
pedagogen skal kunne virke som sosialrådgiver i skolen, 
og lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for 
elever som trenger et alternativ til ordinær undervisning 
og spesialundervisning. Sosialpedagogen vil også kunne 
ta på seg oppgave som leder av skolefritidsordning.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste 
bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er 
internasjonalt anerkjent. Etter fullført bachelorgrad kan 
du også søke deg videre til relevante masterstudier i 
inn- og utland, for eksempel på Universitetet i Oslo og 
Steinerhøyskolen.

Søknadsfristen er 15. april 2022. 

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller real-
kompetanse. I tillegg må studenten ha 40-70% anset-
telse i relevant sosialfaglig eller pedagogisk stilling på 
godkjent arbeids- og praksissted. Se mer om dette på 
nettsidene til Sosialterapeutisk forbund og Steinersko-
leforbundet. Andre sosialfaglige eller pedagogiske ar-
beidssteder kan også godkjennes som praksisplass etter 
individuell vurdering av studentens samlede praksiserfa-
ring. Det er også krav om godkjent politiattest som skal 
være levert innen studiestart og ikke må være eldre enn 
3 måneder. Studiet gir 180 poeng og pris per semester er 
14 450 kroner. Studiet støttes av lånekassen. 
Kontaktperson er høyskolelektor Josefin Winther, 
josefin.winther@steinerhoyskolen.no.

Ler mer om studiet her: 
steinerhoyskolen.no/studier/sosialpedagogikk
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Tekst og foto: Hege Hoen

For tre år siden tok jeg en helomvending på karriere-
veien. Med utdannelse og jobberfaring innen prosjekt-
ledelse og kommunikasjon valgte jeg å prøve meg som 
vikar på voksenopplæringen for fremmedspråklige 
analfabeter. Jeg kunne liksom ikke gi slipp på tanken 
på at det var noe pedagogisk jeg skulle holde på med. 
Omtrent samtidig begynte datteren min i en Steinerbar-
nehage, mens sønnen min gikk på steinerskolen. 
 
Jeg ble mer og mer engasjert i samtaler med pedagogisk 
leder på min datters avdeling – om pedagogikk, barn og 
utvikling, samtidig som jeg strevde med å finne gode 
metoder for å lære de fremmedspråklige elevene mine 
alfabetet. Jeg fikk en idé; kunne jeg kanskje bruke noe 
fra steinerpedagogikken? Jeg tok kontakt med læreren 
til sønnen min og fikk låne en bok og litt forklaringer på 
veien. Og satte så i gang med en kombinasjon av André 
Bjerkes alfabettegninger og små rim, tegning og alfa-
betbevegelser – i tillegg til å plante tomater. Etter noen 
måneder kunne de alle sammen alfabetet. Jeg tenkte at 
dette må jeg lære mer om, og dette vil jeg jobbe med!
 

Sosialpedagogikk 
var det rette for Hege

Jeg leste om de ulike 
studieretningene og 
emnebeskrivelsene på 
Steinerhøyskolen og 
fant at det var sosial-
pedagogikk som var 
det rette for meg. Jeg 
ville lære om fagene, 
undervisningen og pe-
dagogikken, men med 
vekt på pedagogikken. 
Lære om hvordan vi 
kan bidra med at de 
med spesielle behov 
og utfordringer kan 
være en aktiv del av 
samfunnet. Hvordan 
kan vi få det sosiale 
til å fungere godt, så 
godt at læringen kan 
finne sin plass. I studiet om sosialpedagogikk går vi inn 
i akkurat dette, vi ser på dagens pedagogiske teknikker 
og løsninger, samtidig som vi lærer om Rudolf Stei-
ners tanker og selve grunnlaget for antroposofien. På 
arbeidsplassen min, først i en Steinerbarnehage og nå i 
skolen, får jeg bruk for begge disse sidene – en i hver 
hånd. Kunst, sang, pedagogikk, psykologi og antropo-
sofi, alt settes sammen til en herlig blanding som gir 
mestring og glede i møtet med barna.
 
Studiet er et deltidsstudium, noe som er bra fordi jeg 
kan kombinere det med jobb og familie. Jeg jobber to 
dager i 1. klasse på Steinerskolen i Asker, mens jeg tar 
min bachelor i sosialpedagogikk. 

Artikkelen ligger på nettsiden til Steinerhøyskolen,  
www.steinerhoyskolen.no.
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FRA EN SAMTALE MELLOM AGHAMIR ALIBEK OG DAG BLAKKISRUD

– Vidaråsen er fantastisk!

Tekst: Tøyen Tekst-
verksted. Foto: 
Verena Aalders

– Vidaråsen er fan-
tastisk, sier Aghamir 
(18). – Der bor det 
mange folk sammen, 
og de har det gøy og 
lager fester og spiser 
masse god mat! De 
dyrker maten og 
grønnsakene selv, ak-
kurat som i landsbyen 
jeg kom ifra. De baker 
egne brød, og så er 
det rolig der. Folk er 
hyggelige og snille. 
Jeg liker meg. Også at 
det er mange dyr. Kuer 
og sauer. 

Aghamir har noen 
ganger vært med sin 

fostermor i Norge, Verena Aalders, til Vidaråsen, blant 
annet for å hjelpe til med å arrangere representantskaps-
møtet. Like før koronaen førte til stengningen, skulle de 
vært med og laget mat til en stor fest. Men den ble av-
lyst. Det synes Aghamir er trist å tenke på. Men uansett, 
Vidaråsen er et sted han gjerne vil tilbake til!

Lang reise til Norge
Aghamir er opprinnelig fra Afghanistan og kom til 
Norge i 2015 som enslig mindreårig asylsøker. På reisen 
fra Afghanistan dro Aghamir først til Iran, der broren 
ble værende igjen.  Men Aghamir fortsatte til Tyrkia, og 
så til Hellas med båt. Båten var ustø og ombord var de 
nesten 60 personer. Heldigvis gikk det bra, og Aghamir 
kom til Athen. Der var det fullt med telt og flyktninger 
fra mange steder. Hyggelige mennesker ga dem mat. 

Men reisen gikk videre. Mange lange strekninger til 
fots. 

Gruppen Aghamir var med i, måtte noen ganger over-
natte ute og varme seg ved bålet. Gjennom Makedonia, 
Tyskland og Danmark. Han husker ikke alle landene. 
– For vi kunne ikke fly, forteller han. – Vi hadde jo ikke 
pass. Vi hadde ingenting. Ingen penger og bare de klær-
ne vi gikk i. Til slutt kom Aghamir til Norge. Der meldte 
han seg på politistasjonen og måtte si hva han het og 
hvor han kom ifra. Først fikk han bo på et omsorgssen-
ter, og så fikk han flytte til Verena Aalders som siden 
har vært hans fostermor. Gjennom Verena har Aghamir 
kommet i kontakt med Vidaråsen og flere steder og folk 
med tilknytning til Camphillmiljøet. 
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Interessert i språk
Aghamir snakker godt norsk og er eksemplarisk høflig. 
– Tusen takk, sier han når jeg kommenterer på at han 
snakker stilig norsk. – Jeg liker språk, og jeg liker å lære 
nye ting. 

– Du er jo forfatter, sier Aghamir. – Ja, og jeg forteller 
at jeg skriver bøker og lager artikler til blader. Særlig 
Landsbyliv og Mennesket, og noen ganger Antroposofi 
i Norge. – Det er flott, sier Aghamir. – Det vil jeg også 
være med på! Aghamir kjenner Ola Henningsen litt fra 
Vidaråsen, og jeg tenker at vi kanskje kan gjøre noe 
sammen. Aghamir synes vi skulle gjøre noe for barn. 
Kanskje en barnebok eller barnefilm? Han går nå i 
2.videregående på Ulsrud, helse og oppvekst, og har lyst 
til å bli barn- og ungdomsarbeider. Derfor har han nylig 
vært på en ukes praksis i Abildsø menighetsbarnehage. 
Han vil fortsette å være der en dag i uken. Etter hvert vil 
Aghamir søke lærlingplass og høyskoleutdanning som 
barnehagepedagog.

Verksted for skrift og språk
Jeg spør Aghamir om han kan tenke seg å være med på 
et prosjekt med skrift og språk for ungdommer fra ulike 
land som er interessert i å skrive eller fortelle. Aghamir 
nikker ivrig. – Ja, sier han – noe sånt har jeg lyst til! På 
veien gjennom Europa når vi satt rundt bålet, var det 
ingen som hadde noen fortelling. Vi hadde nok med oss 
selv. Alle var redde og usikre på hva som skulle skje. 
Det eneste vi fikk høre var at i Europa var det trygt. In-
gen krig og ingen utrygghet, alle kunne leve sine liv på 
sin måte. Det var jo det som holdt oss oppe på den lange 
og vanskelige turen. Kanskje var vi også for utslitte. Når 
det ble kveld, var det bare å drikke litt vann og forsøke 
å sove. Men den dramatiske turen er kanskje grunnlaget 
for mange fortellinger i fremtiden. 

Familiegjenforening?
Et spørsmål som Aghamir bærer på, er om han noen 
gang får se familien sin igjen. Hans fosterbror i Norge 

har fått familiegjenforening, og det betyr at foreldre og 
søsken kommer til Norge med fly. Inntil videre må Ag-
hamir vente. Det er ikke avklart noe med myndigheten, 
så det er fortsatt et åpent spørsmål. 

Aghamir liker å trene. Gjerne kampsport! Boksing og 
frifight. – Verena liker det nok ikke helt, sier Aghamir. 
– Men for meg er det naturlig. Jeg tenker at det er fint å 
kunne stole på seg selv når man har måttet oppleve så 
mye utrygghet. De som går der og lærer fighting, har 
ikke hatt så lette liv, forteller Aghamir. – Det er mange 
ulike livshistorier. 

Det er fint, blir vi enige om. For det er de ulike livs-
historiene som er grunnlaget for både fortellinger og 
litteratur. Og det skal vi jobbe mer med!

Aghamir og Razaq hjelper til på Vidaråsen.
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Tekst: Marit og Mirjam. 
Foto: Mirjam og Will Browne.  

Allerede fra slutten av hennes 
79-årsfeiring begynte Marit å 
planlegge og glede seg til sitt 
jubileum. Året rundt inviterte 
hun venner og familie til festen, 
og listen med alle inviterte hang 
i stuen på Karins hus. Listen ble 
lengre og lengere, planlegging 
mer og mer konkret, og gleden 
bare vokste. Det skulle være stor 
fest i Kristofferhallen. For Marit 
var det klart hvem som skulle 
pynte hallen, at det skulle komme 
et danseband og hva slags kake 
som skulle bestilles.

Året kom med sin overraskelse av 
«lockdowns», små grupper og lite besøk. Likevel hadde 
Marit og vi godt håp om at alt ville bli bra innen Marit 
fylte 80, det var jo lenge til ...

Så ble det 2021, og vi skjønte at vi måtte nok forandre 
litt på festplanene. Familien fra Røyken kunne ikke 
komme og det var heller ikke mulig å holde denne store 
festen i hallen. Marit ville ikke la humøret ødelegge, så 
da begynte hun å glede seg til hvordan hun nå kunne 
lage jubileet til noe festlig og hvordan hun kunne dele 
sin glede med oss andre. Forslaget var at en stor gruppe 
på 20 mennesker kunne feire på gjestehuset, videre 
kunne det være mange små feiringer når som helst på 
andre dager slik at alle som Marit ville feire med, kunne 
komme og gratulere henne etter hvert. Marit avtalte 
med Johan at han skulle bestille kake til alle. Christiane 
skulle komme før bursdagen til middag og Jordan og 
Katherine en søndag noen uker etter.

Utsikten til flere bursdagsfeiringer og en flott middag 
på gjestehuset 13. februar ga Marit mye glede. Hver 

Marits fantastiske 
80-årsdag i et spesielt år

gang vi skrev et nytt besøk på kalenderen hennes, kom 
det et hurra og applaus! Josè ville lage en riktig norsk 
middag med stek, poteter og brun saus, som er Marits 
yndlingsmat. Anne Käthi og Julia ville pynte gjestehuset 
og servere mat, kaffe og kake. Niesen Aud og Jan og 
nevøen Arnfinn skulle spise sammen med oss fra Karins 
hus på gjestehuset. Og hver dag kom nye invitasjoner til 
en middag ute med noen eller et kaffebesøk hos Marit.

På dagen den 13. februar vekket Reidun og jeg Marit 
veldig forsiktig med kaffe og en liten sang. Klokken 
9.00 skulle hun komme til fotballbanen og alle som 
ville og kunne, skulle synge for henne. Det kom mange, 
og Marit strålte i midten på et rødt teppe, midt i snøen 
og under en strålende sol. Det ble fest og glede for oss 
alle å se Marit stråle. Will spilte «Happy Birthday» på 
munnspill, og hunden Sam sang høyt og hylende med 
hele seg. Dagen var fylt med bursdagsønsker også per 
telefon og brev. Fra hvert hus i landsbyen kom et bilde 
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av at de spiste kaken fra Marit. Alle bildene og gratula-
sjoner ble tatt imot med mye glede. Marit nøt dagen og 
all oppmerksomheten.

Så var dagen over, og bursdagen … nei, ikke enda. 
Neste dag fikk Marit besøk fra nabohuset, og senere fra 
Anne på en bursdagsmiddag til. På kvelden kom Walter 
og Elisabeth. Uken fortsatte med flere besøk og en mid-
dag ute med Hege og Kirsti. Til og med en overnatting 

hos Simone med middag hos Johan og Merete. Flere fra 
familien kom også på besøk på forskjellige dager.

Så kom en invitasjon fra kontoret som inviterte Marit på 
lunsj sammen med alle fra kontoret.
Marit nøt, og fortsatt nyter hun alle som kommer forbi. 
Festen er fortsatt i gang, det kunne ikke vært bedre for 
en flott dame som feirer alt som kan feires. Vi drømmer 
allerede litt om neste jubileum.                                                       
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Tekst og foto: Will Browne

Det var virkelig passende at avskjedsfesten for Walter 
og Elisabeth ble feiret sammen med årets høsttakke-
fest. For tilsvarende som vi setter pris på alle de gode 
grønnsakene som jorden, solen og dyktige hjelpere har 
skjenket oss – og som skal gi næring gjennom vinteren 
– slik takker vi også Walter og Elisabeth for alt de har 
skjenket landsbyen gjennom 14 år. Det er bidrag vi fort-
satt vil ernære oss av i fremtiden. Det ble en verdig fest 
med flotte gaver, rørende taler, sang, «urteblomstdans» 
med barna som bier, og mye deilig mat.

Ble bærebjelker i landsbyen
Ekteparet Walter og Elisabeth flyttet til Vidaråsen i 2007 
etter et besøk da sønnen deres Martin var medarbeider 
i landsbyen. Elisabeth hadde i mange år arbeidet som 
legeassistent og laboratoriearbeid på et sykehus og 
senere som håndverkslærer på steinerskolen, i tillegg til 
å være mor. Hun savnet et mer helthetlig liv hvor jobb, 
kultur og sosial tilknytning fløt sammen. Walter var 
sløyd- og klasselærer på steinerskolen i Bern. Opprinne-
lig var han utdannet møbelsnekker, men arbeidet i flere 

Walter og Elisabeth Lobsiger 
sin betydning for Vidaråsen

år også innen omsorgs- og sykehusvesenet. Han savnet 
å arbeide mer selvstendig med treets muligheter, men 
følte stort ansvar for klassen sin i Sveits og var ikke sær-
lig lysten på å flytte. Men under besøket på Vidaråsen 
ble også han betatt av mulighetene som landsbyen bød 
på og den flotte naturen. 
 
Det var en modig beslutning å flytte fra Sveits til Norge  
i godt voksen alder. Men da det hele var bestemt og det 
praktiske falt på plass, ble de godt mottatt på Falkberget 
 Hus av Frode, Nino og de andre. Som nye i landsby-
livet, var det mye som skulle erfares, og det ble en 
spennende prosess å bli kjent med alle menneskene 
og bli delaktig i felleskapet. Egentlig hadde de tenkt å 
være her bare i tre år, men tiden gikk fort og de ble snart 
engasjert i mange områder. Plutselig var 3 år blitt til 14. 
Datteren Annekäthi med sønnen Samuel kom også etter 
hvert og ble boende her. 

Walter og Elisabeth ble viktige bærebjelker i landsbyen 
på alle områder; i arbeidslivet og i kultur- og åndslivet. 
Deres mangfoldige evner ble til stor berikelse.

Snekkerverkstedet 
Walter hadde snekkerverkstedet som hovedansvars-
område. Hans utgangspunkt var å etablere prosesser 
hvor beboerne opplever både glede og mestring. Alle 
kunne foreslå nye produkter, og disse ble akseptert hvis 
de var vakre og dekket et behov (også kun estetiske).  
Videre skulle de som arbeidet på snekkerverkstedet 
kunne gjennomskue prosessen og utvikle nye ferdighe-
ter. Friheten fra det tidligere faste produksjonsløpet bi-
dro til et omfattende utvalg av unike tregjenstander som 
bar karakter av kvalitet og foredling. Alt fra et håndpus-
set smykke til flaggermuskasser ble produsert. Walter 
fant opp og konstruerte nye redskaper for å tilrettelegge 
selve arbeidsprosessen. Dermed kunne flere gjennom-
føre til dels krevende arbeidsoppgaver. Verkstedet ble et 
sted for glede, frihet og kreativitet, samtidig som Walter 
hadde en klar forventning om pålitelighet og sveitsisk 
punktlighet. Arbeidsplassen skulle tas på alvor. 

Bidro i det sosiale livet
Den samme innstillingen viste Walter i alle de andre ar-

Walter leder talekor i et spill til Sankt Hans.Walter leder talekor i et spill til Sankt Hans.
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beidsarenaene i landsby-
en, og han påtok seg an-
svaret som koordinator 
for de faste dugnadene 
for omsorg og pleie av 
utearealene. Arbeidet ble 
løftet opp til noe festlig i 
fellesskap. Selv kom-
posten tok ham hånd om 
med begeistring!

Walter var også et 
naturlig midtpunkt 
i det sosiale livet og 
ledet landsbymøter, morgensang og kultur- og høytids-
forberedelser med sin rolige entusiasme. Dette virket 
særdeles tiltrekkende og bejaende på alle. Man opp-
levde den gode følelsen av å få være med og høre til. 
I en «gentlemans-gruppe» bidro Walter med å skape 
et tillitsrom hvor man kunne lære å snakke om viktige 
temaer i fortrolighet; «mann til mann».

Veveriet 
Elisabeth viste seg å være riktig person i vevstuen. Hen-
nes faglige erfaring kombinert med kunstneriske evner, 
samt et våkent blikk for beboernes behov og potensiale, 
førte til utvidelse av mulighetene og høy kvalitet på 
arbeidet. En av hennes innovative ideer var å dyrke og 
bearbeide lin fra frø til ferdige vevde håndklær. Veveriet 
ble fort et veldig populært sted, både for de som jobbet 
der og besøkende til landsbyen. I dag er Annekäthi leder 
for vevstuen.

Etter at Elisabeth ble pensjonist, jobbet hun i det nyeta-
blerte syverkstedet og bidro med alt fra nye gardiner til 
lapping av bukser. I tillegg var hun den gode feen på 
kaféen på Bakketunet. Hennes oppmerksom for alle før-
te til at Elisabeth i flere år også hadde ansvar for heising 
av flagget til bursdager. Mange fikk også en klem, gode 
ord og en liten gave når det trengtes.

Miljøterapi i stor skala 
Begge var de «karneval-stjerner» i utkledning og mor-
somme sketsjer (sveitsisk humor!), og de spilte blokk-

Walter i sine kjente 
snekkerbukser.

Elisabeth med selvdyr-
ket lin hengt opp til 
tørking.

fløyte sammen til mange anledninger. Alltid present til 
stede, med en oppløftende våkenhet og varme; både som 
holdere av søndagshandling i Andreasbygget så vel som 
i lunsjpausen på Tunet. Samtidig har de hele tiden hjulpet
flere til å skinne. Eller som Walter nylig sa; hans store 
glede var å se andre prestere i ulike sammenhenger.

En viktig miljøterapeutisk virkning er nettopp at alle 
opplever og vokser ved å være en del av helheten; å bli 
akseptert og være betydningsfulle for andre. Det kalles 
landsbyeffekten. Landsbyen og mennesker utgjør til 
sammen dette miljøet. Ekte relasjoner er trådene i veven 
som sørger for holdbarheten innenfor et felleskap. Både 
Walters og Elisabeths interesse, varme og humør, bidro 
til at flere følte seg inkludert, sett og hørt. På denne 
måten drev de miljø-terapi i stor skala, der selve Vidar-
åsen som helhet mottok deres omsorg. Slik sett ble de 
også forbilder for oss andre. De tydeliggjorde individets 
behov og at det er det naturlige utgangspunktet for det 
sunne felleskapet, og ikke en trussel. 

Solen kunne igjen skinne
Da Walter og Elisabeth kom til Vidaråsen i 2007, var 
mye i endring. Landsbyimpulsen stod under press og det 
var behov for å oppfylle den på nye måter, – uten sam-
tidig å miste tilliten til selve idéen og hverandre. Mye 
sto på spill, og det fantes en reel fare for at felleskapet 
kunne bli alvorlig svekket av indre uenigheter, økende 
krav fra myndigheter og forslag om en mer autoritær 
administrativ ledelse. Det føltes som om solen hadde 
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gjemt seg bak en sky, og en kald vind blåste gjennom 
landsbyen. Det ble en krevende prosess. Som koordina-
tor av ledergruppen på den tiden, vil jeg påstå at Walter 
og Elisabeth med sin strålende godvilje og undrende 
skaperkraft, ble helt avgjørende i arbeidet med å bygge 
en bro over til en ny tid hvor solen igjen kunne skinne 
på Vidaråsen og dets fellesskap. (Om brytningene som 
skjedde på Vidaråsen kan du lese om i intervjuet med 

Will Browne i boken Mennesket først og 
fremst, Kagge, 2016.)

Behovet for påfyll
Walter hadde etter hvert et behov for 
påfyll og inspirasjon, og de tre siste årene 
valgte han å fordype seg i billedkunst og 
tok utdanning i billedkunst, først på Stei-
nerhøyskolen og deretter to år på Nydalen 
Kunstskole. Dette ble en berikende tid, og 
vi i landsbyen fikk gleden av å følge med. 
Det kulminerte i en imponerende utstil-
ling på maleverkstedet på Vidaråsen med 
tittelen «Å lete». Bildene uttrykte både 
personlige og tidsaktuelle tema. Ved bruk 
av ulike teknikker, teksturer og bruk av 
farger, ble motivene særlig inntrykksfulle 
og vakre. 

Walter takket også for at landsbyen ga 
ham denne muligheten, samtidig som han 
i denne overgangstiden kunne gi ansva-
ret for snekkerverksted og landsbymøtet 
videre.

Idealene lever 
Det merkes allerede som et stort hull 
nå som disse flotte mennesker har reist 
tilbake til Sveits. En stor trøst er at vi fort-
satt kan dra nytte av alt som de har bidratt 
med i fellesskapet og styrken de har gitt 
enkeltmennesker. Det vi først og fremst 
lærte, er hvor viktig det er å bry seg om 
hverandre, å tørre å spørre den andre om 
hvordan man egentlig har det, og tørre å 

svare ærlig når vi selv blir spurt! Å gjøre disse idealene 
til virkelighet.

Likeledes har Vidaråsen stor gleder av Annekäthi og 
Samuel som fortsatt bor her. Dette gir også en ekstra 
grunn til at Elisabeth og Walter kommer tilbake på be-
søk om ikke altfor lenge, håper vi. En stor takk til dere! 
Og lykke til med deres nye liv i Sveits!

Walter og Elisabeth i karnevalsketsj.

Gaveoverrekkelser på avskjedsfesten.

Elisabeth på sin 70-års bursdag. 
Kransen laget av blomster fra Vidaråsen 
av Annamaria.
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Eurytmiterapi i barnehagen

Tekst: Julia Smit. Foto: Elizabeth Sæhl Olsen

Anne Weidner inviterer oss til sitt behandlingsrom for 
en samtale om hvordan hun arbeider med eurytmite-
rapi i barnehagen. Rommet er fylt av ro og velbehag. 
Anne er utdannet eurytmi- og massasjeterapeut. Hun er 
tilknyttet tre Steinerbarnehager i Asker og Bærum hvor 
hun både gjør eurytmi i grupper og tilbyr eurytmiterapi 
til enkeltbarn.

Kan du beskrive for oss hva eurytmiterapi går ut på?

Eurytmi betyr harmonisk rytme eller bevegelse. Den 
terapeutiske eurytmien, eller helseeurytmi som det også 
kalles, kan oversettes med helbredende bevegelse. Mens 
den pedagogiske eurytmien foregår i grupper, er den 
terapeutiske eurytmien tilpasset hvert enkelt barn.

Eurytmiterapi er en helhetlig bevegelsesterapi som er 
godkjent av Norges Naturterapeuters Hovedorganisa-
sjon. Grunnelementene i denne terapiformen er språkets 
lyder, vokaler og konsonanter, omsatt til dynamiske og 
virksomme bevegelser. Eurytmiterapien kommer fra den 
antroposofiske medisinen, hvor sykdom forstås som en 
ubalanse mellom det fysiske, det funksjonelle/energetis-
ke, det emosjonelle og det intensjonelle. I noen tilfeller 
kan det emosjonelle dominere, noe som kan komme til 
uttrykk som manglende impulskontroll. I andre tilfeller 
er det utfordringer i det fysiske – det kan for eksempel 
være motoriske utfordringer, fordøyelsesproblematikk 
eller syn- og språkvansker. Det foregår hele tiden en 
bevegelse mellom de ulike nivåene i oss, og hvis det ene 
nivået blir for sterkt, oppstår en ubalanse i helheten. I 
terapien forsøker vi da å styrke de svake nivåene for å 
gjenskape balansen.

Eurytmi-bevegelsene baserer seg på indre organproses-
ser, der hvert organ har sin egen rytme. Lungene utvider 
– og trekker seg sammen, næring tas opp og sondres ut, 
blodet strømmer gjennom årene og fyller deg med nytt 
liv. Alle disse livsnødvendige prosessene, eller bevegel-
sene, er nødvendige for å opprettholde en sunn balanse 
i kroppen. Når en rytme forstyrres kan det oppstå en 
ubalanse som kan komme til uttrykk som sykdom. I 
eurytmi-terapien arbeider vi med å uttrykke disse indre 
bevegelsesprosessene med hele kroppen, for på den 
måten å hjelpe organismen til å komme i en god og sunn 
balanse igjen.

Barnet er i en stadig utvikling og forvandling. Barnet 
vokser i kroppen og modnes i det emosjonelle og inten-
sjonelle (bevisstheten) gjennom årene. Derfor arbeider 
jeg kun forebyggende med barn. Eurytmiterapi med 
barn i barnehagen skal virke oppbyggende, harmonise-
rende og styrkende.

Kan du gi oss et innblikk i en eurytmiterapi-time for 
barn?

Hver time er forskjellig. Hvert barn er unikt og har 
unike behov. Barna har lært meg at jeg ikke kan 
komme med ferdig uttenkte øvelser. De ønsker å skape 
i øyeblikket, sammen med meg! Jeg søker å være der 
barnet er – i nuet, og i leken, og derfra finner jeg de 
riktige eurytmiterapeutiske bevegelsene og bildene som 
stimulerer barnet inn i en god bevegelse. Jeg opplever 
ofte at barnet viser meg hva det trenger, og dette bygger 
jeg den videre prosessen på. 

Første timen med et barn forsøker jeg derfor å finne ut 
hvem jeg har foran meg, hva barnet er engasjert i og li-
ker å gjøre og hva det har behov for. Jeg observerer bar-
nets bevegelsesmåte, hvordan barnet leker og i hvilken 
grad barnet har erobret sine fire basale sanser, også kjent 
som viljes-sansene: likevektssansen, bevegelsessansen, 
livssansen og berøringssansen. Ofte begynner vi som 
akrobater i et sirkus, hvor vi øver oss på ulike bevegel-
ser som for eksempel å balansere, hoppe fra en kasse, 
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kaste ball til hverandre, gjemme oss, kjenne på varmen i 
hendene. Gjennom lek øver vi da balanse (likevektssan-
sen) og grovmotoriske ferdigheter (bevegelsessansen). 
Jeg legger også til rette for gledefylt aktivitet (livssan-
sen), og muligheten til å kjenne på egen kropp (berø-
ringssansen). Stimulering av disse sansene skaper i seg 
selv grunnlaget for en sunn utvikling hos barnet.

Så det du sier er at barn viser gjennom bevegelsene sine 
hva de trenger?

Ja, hvis jeg er oppmerksom nok på det. Jeg tror at vi 
mennesker innerst inne vet hva vi trenger, og at dette 
er særlig tydelig hos barn. Som voksne har vi lært oss 
mekanismer som undertrykker eller begrenser våre 
impulser, men barna har som oftest et mer impulsivt og 
tydelig uttrykk.

For eksempel; svært aktive barn elsker som regel å løpe, 
rulle rundt og stupe kråke. For meg som bevegelsestera-
peut er dette en indikasjon på lyden «R»; en dynamisk, 
roterende bevegelse. Barnet viser meg en rask bevegelse 
som ruller og går, og ofte går bevegelsen fortere og 
fortere. For noen barn kan denne akselerasjonen føre til 
at barnet mister kontrollen og ikke klarer å hente seg inn 
igjen. Kanskje er dette et gjentagende mønster som det 
faller inn i også i situasjoner som krever noe annet av 

barnet. Dette kan være barn som synes det er utfordren-
de å falle til ro, lytte konsentrert eller øve tålmodighet. 
I slike tilfeller ville et mål for meg som terapeut være å 
hjelpe barnet inn i et behersket bevegelsesmønster, slik 
at ikke bevegelsen styrer barnet, men at barnet selv sty-
rer bevegelsene sine. En R-øvelse jeg har benyttet meg 
av er at vi sitter på hver vår stol og holder hverandre i 
hendene. Så gjør vi en slags rullende dumpe-bevegelse 
der den ene reiser seg opp mens den andre setter seg og 
omvendt. Slik ‘ruller vi av gårde’ mens vi synger: «Hju-
lene på bussen de går rundt og rundt…» Det gir masse 
bevegelse, men vi har satt den i en kontrollert form. Jeg 
bruker «R» også for å regulere fordøyelsen. Her kan den 
dynamiske bevegelsen virke mot forstoppelse (obstipa-
sjon).

For eurytmister et dette et kjent språk, men for mange 
andre – lærere, foreldre, de fleste kanskje, virker lydbe-
vegelsene fremmede. Du sagt litt om R. Kan du si noe 
om andre lyder også?

Ja, la oss se nærmere på lyden «M». Vi kjenner ut-
trykket «mmm – deilig mat»! Lyden av velbehag. En 
«M-bevegelse» kan være å stryke over huden med full 
oppmerksomhet, virkelig kjenne at det strykes mot 
huden, og så forbinde seg med den. Denne langsomme, 
varmende bevegelsen gjør at barn, som voksne, vil 
kjenne at de er mer til stede i egen kropp, og at muskle-
ne slapper av. Det har vi alle godt av. Jeg benytter veldig 
ofte M-bevegelsen i arbeidet med barn, både i grupper 
og i det terapeutiske. M lar oss lande i kroppen vår. Vi 
«hilser» på beina, armene, nakken, gjennom å stryke 
varsomt med våre sansende hender. M er min favorittlyd 
i forhold til å stimulere berøringssansen.

Noen barn tåler ikke berøring så godt, selv om dette er 
viktig. Når du møter et barn som ikke liker å bli berørt, 
hvordan arbeider du da?

Ut fra min erfaring er det ofte de svært aktive barna som 
har et utfordrende forhold til den gode stryken over ryg-
gen eller armen. De er ofte mindre gode enn andre barn 
på å kjenne egen kropps- og smertegrense. Når et barn 
ikke liker berøring, vil M-bevegelsen som berøring være 
målet, men veien dit må jeg finne sammen med barnet. 
Som et verktøy kan erteposer være et godt utgangs-
punkt. Da har barnet noe i hendene, og har selv kontroll 
over det som skjer. Barnet sanser erteposen med hen-
dene sine. Noen ganger lar vi den rulle over kroppen, 
andre ganger kaster vi den til hverandre med fullt enga-
sjement. Slik stimuleres berøringssansen og opplevelsen 
av grensene til egen kropp. Gjennom å sanse og kjenne 
på noe fysisk i møte med vår egen kropp, får vi en nær 
forbindelse til verden. Slik kan barnet få lande, og føle 
trygghet og tillit til egen kropp. Det å kjenne grensene 
av egen kropp gjør noe med selvforståelsen.
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En annen viktig lyd for barn er B. Armene i «B-be-
vegelsen» danner en beskyttende gest rundt kroppen. 
Oppmerksomheten er fokusert på å omfavne. Varmen 
fra hendene dine stråler innover. Bevegelsen kjenner vi 
fra hverdagslivet for eksempel når vi slår oss og legger 
en hånd på det stedet som gjør vondt. Det er en B-be-
vegelse. B beskytter oss der det har blitt skade eller sår. 
B-øvelser kan være å holde rundt kuler eller puter, eller 
leke med dokker og kle på dem. Da er man mer i en B-
stemning. B-stemningen gir ro og konsentrasjon.
B-bevegelser passer godt for barn som trenger «litt 
tykkere hud», litt beskyttelse, for eksempel barn som er 
svært mottakelige for sanseinntrykk. Noen ganger hjel-
per det å finne en gjenstand å holde rundt, en stor pute 
eller en ball mellom hendene. Andre ganger forteller 
jeg et eventyr om bamsen som labber i skogen og spiser 
blåbær. Det kommer an på hva barnet synes det er gøy 
å være med på. Barnet hermer etter mine bevegelser og 
får i seg sin individuelle dose «bevegelses-medisin».

Viser barnet hvis det ikke vil være med?

Ja, da er barnet uinteressert i bevegelsen jeg bringer og 
gjør ganske enkelt ikke med. I så fall må jeg begynne et 
annet sted. Det handler om å lytte seg inn i bevegelser 
som passer for det enkelte barn, og øve på det som kan 
være styrkende og balanserende for barnets helhetlige 
utvikling. Etter hvert som jeg lærer barna å kjenne, blir 
det lettere å finne de øvelsene og lydene som vi kan 
arbeide videre med. Min erfaring er at barna som er med 
i grupper eller i enkelttimer viser engasjement og er med 
i øvelsene. Det er en stor glede å få være med barna i 
deres tidlige fase og bidra til en sunn utvikling. Det gir 
mening. Det geniale med eurytmiterapien er at vi ikke 
trenger noe uten¬ifra, vi trenger bare kroppen vår og 
noen bevegelser, og så kan vi hjelpe oss selv.

Hver time er forskjellig. Hvert barn er unikt og har 
unike behov. Barna har lært meg at jeg ikke kan komme 
med ferdig uttenkte øvelser. De ønsker å skape i øye-
blikket, sammen med meg!

Teksten har tidligere stått i Steinerbladet 2021-1
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Tekst og foto: Frode Nilstun

En uke før Norge stengte ned, kom jeg tilbake etter ti 
år i Danmark og skulle begynne mitt nye liv som pen-
sjonist. – Hva fyller man da tiden med? Jeg var lei av 
å sitte på møter, skrive rapporter, administrere og lage 
budsjetter. Men å være sammen med mennesker med 
særlig behov av støtte, trives jeg fremdeles godt med. 
Slike samvær har vært en underliggende strøm i hele 
mitt liv, men ofte blitt spist opp av mer «alvorlige» 
oppgaver.

Min kone arbeider på Ljabruskolen, og der kom vi i 
kontakt med familier som hadde behov for avlastning. 
Oslo kommune har gode ordninger for slikt, så vi fant ut 
at dette kunne være noe for meg (oss). Så nå er Nikolai 
på 10 år og jeg blitt gode venner. Vi har holdt på ett års 
tid og utvidet det til to helger i måneden. 

Nikolai er nesten min ideelle venn. Han liker å synge 
Teddybjørnvisa, Blåbærturen, Lillebrors vise. I Prøysens 
viser har vi funnet en felles interesse. De samme visene 
synges, gjerne flere ganger etter hverandre. «En gang 

En pensjonert helsepedagog
med ny venn på 10 år

til», klinger som søt musikk i mine ører. Og begge liker 
vi å synge sangene hver gang vi møtes. Dessuten har 
han oppdaget mine danske sanger, så vi må alltid også 
ha en runde eller to med danske «rockesanger»! – Jeg 
har endelig funnet mitt publikum! 

Etter en times sang er det klart for eurytmi. Han henter 
stavene og taburettene, og vi har en serie øvelser som 
jeg delvis har med meg fra min tid som eurytmilærer på 
Marjatta i Danmark. Noen har vi også funnet på selv. 
Gubba Noah kan man gjøre mye ut av. Men også ei un- 
derlig høne som tripper frem og tilbake på vagla (euryt-
mistaven) og legger egg på ulike måter. En dag jeg 
forsøkte å få ham interessert i fotball-EM på TV, gikk 
han i pausen og hentet eurytmistavene og taburettene 
og mente at dette var bedre å drive på med enn å se på 
fotball. Med tungt hjerte måtte jeg jo gi han rett!

Vi bor 300 meter fra en liten bondegård hvor det går 
hester. Når jeg tar med Nikolai, smelter bonden og vi 
har det så hyggelig sammen. En gang tok han oss med 
på en lang tur med hest og vogn. Kanskje blir det også 
mulighet for ridning etter hvert?

Og så sykler vi. Nikolai kan sparkesykle med tre hjul. 
På tohjulet med støttestang øver vi balansekunsten. Han 
har nesten knekt koden. Nå har vi også fått elektrisk 
tandemsykkel fra NAV. Da kan turene bli mye lengere, 
og tanken er et jeg kan hente han på fredager etter 
skolen med tandemsykkel. Når han sitter der fremme på 
sykkelen, kan jeg høre ham si: «Gøy!»

På kvelden forteller jeg ramseeventyret om «Farfars 
vott». Han øver da å si de ulike replikkene. Han er 
meget nøye på at dyrene kommer i riktig rekkefølge og 
at reven snakker helt annerledes enn frosken! Etterpå er 
det alltid ei Prøysenvise, før han bestiller «triste sanger» 
slik at han kan sovne. To triste viser og så sover han 
som regel før aftenbønnen er ferdig. – Og nå sover han 
jammen hele natta igjennom.

Sist høst var vi ofte på blåbærtur, noen hundre meter 
fra blokka der vi bor. Gjennom vinteren ville han igjen 
og igjen gå på de samme stiene i skogen for å se om det 
kanskje allikevel var noen blåbær igjen. Skogsstier er i 
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Jeg har nå kjøpt ei lita bu som jeg har fått lov til å sette 
opp borte hos bonden. Her skal vi ha et lite krypinn når 
vi hugger ved og lager bål og steker pølser. Her har jeg 
plantet epletrær og bærbusker. Her skal vi dyrke poteter, 
grønnsaker og blomster. Her skal vi lage kompost. Her 
kan jeg utfolde min pensjonstilværelse, og Nikolai og 
bonden kan bli med.

Planen er at vi skal prøve å ta noen av helgene på  
Vidaråsen, for både mor og jeg er overbevist om at det 
er der han hører hjemme, når han blir gammel nok.

Pensjonstilværelsen er blitt rik. 

seg selv god øvelse 
for balanse og moto-
rikk. Denne høsten 
var han mye mer 
målrettet og konsen-
trert når han plukket. 
Også finmotorikken 
øves.

Hver gang han er hos  
meg, lager jeg en 
film med mobiltele-
fonen min. Jeg redi-
gerer filmen raskt, 
og som regel sender 
jeg den til mora hans 
slik at hun kan se 
hva vi har holdt på 
med. Når han trenger 
alenetid, hos meg 
eller hjemme, ser han 
ofte på filmene. Han 
elsker å se seg selv 
på film (hvem gjør 
ikke det?), og blir 
motivert for å gjenta 
turene, sangene og 
prompeputeleken 
(prompeputa som 
jeg fikk i julegave av 
ham). Han behersker iPaden slik at han finner de klip-
pene han liker best og ser dem om og om igjen. 

Litt overraskende for meg er at han har fått meg til å 
forstå hvilken dyp og meningsfull historie «Karius og 
Baktus» er. Denne udødelige historien, som kanskje 
ikke har fått det store gjennombruddet innen helsepeda-
gogikken, har dybde. Bakterier er små usynlige vesener 
som er «ubehagelige og farlige», men de har også et 
meningsfullt og rikt liv. De har en viktig misjon når de 
er på rett sted. Jeg som holder på med kompostering av 
bondens hestemøkk, vet mye om bakterienes positive 
virkninger. Og med «Karius og Baktus» øver han på 
å lese i en bok som han kan så godt. Øver på å uttale 
ordene tydeligere. 
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Fiolinmakerverksted i Ottestad

Tekst: Aleksander 
og Peter.  
Foto: Peter Pots.

Aleksander bygget sin 
egen fiolin og i samme 
slengen lærte han å 
spille. Dette er hans 
årsoppgave på Yrkes-
faglig base, Steiner-
skolen på Hedemarken 
i 2020. Han gikk da 
i sitt 5. videregående 
skoleår.

Det var en veldig god 
idé, siden Aleksander 
viste mye talent, både 
i håndarbeid og mu-
sikk. Han har jobbet 
på sløyden i to år og 
lært seg masse teknik-
ker i både tresløyd, 
lærarbeid, ja, til og 
med i smia. Aleksan-

der jobbet som bare det, hver fredag hele dagen; fra 
morgen til skoleslutt. Først spilte han fiolin med Peter, 
så gikk de til Peters verksted, tente i vedovnen og laget 
instrumenter. Der var også hunden Sisibet, en dachs, 
som var veldig glad i dette besøket hver uke.

Aleksander og Peter jobbet ved siden av hverandre, 
hver med sitt. Aleksander laget en fiolin og Peter laget 
en bratsj til sin datter. Til slutt, rett før Aleksander gikk 
hjem, satte de seg ned og skrev dagbok. Peter tok bilder 
underveis. Aleksander dikterte hva de hadde gjort, og 
Peter skrev på datamaskinen. Senere, da fiolinen be-
gynte å bli ferdig, skrev Aleksander helt selv. Han fikk 
hjelp av Mariann, norsklæreren sin, med redigering av 
årsoppgaven og valg av bilder. De siste ukene rakk de 
ikke å skrive, men øvde masse, siden Aleksander skulle 
spille konsert og legge fram oppgaven foran hele Helse-
pedagogisk steinerskole på Hedemarken. De var begge 
spente og syntes det var skummelt å snakke og spille 
foran så mange. Alle foreldrene kunne dessverre ikke 
være med på grunn av pandemien. Det gikk kjempebra! 
Fiolinen er utrolig fin og låter helt vidunderlig!

Her følger et sammendrag fra Aleksanders dagbok for å 
gi en idé av lidenskapen og dedikasjon som trengs for at 
det skal bli så bra! 

21. august 2020, 1. økt
Vi snakket om delene en fiolin består av; bunn, lokk, 
hals, stemmeskruer, strengene g d a e, ff-hull i lokk, 
sidene, strengeholder, stol, hode, gripebrett, fiolinbue, 
frosch, buehår av hestehale, «juletre»: gran, lønn og 
ibenholt.

Fiolintime: «Fiddle time joggers» bok. Første melodi: 
«Bow down, o Belinda». 
Verksted: Valg av mal til de to prosjektene: Aleksander 
fikk Guarneri til fiolinen, og Peter fikk Stradivari til 
bratsjen. Først måtte vi fjerne gammelt lim fra malene, 
fordi de har blitt brukt før. Vi lager klosser av gran, 
splittet med smørkniv og hammer. Årringene er viktige. 
I øverste og nederste kloss må årringene stå rett opp, og 
i hjørnene må de peke ut mot spissen. Brukte høvel for 
å tilpasse klossene til mal. Høvle på kanten av klossene 
slik at det blir enkelt å løsne dem etter hvert.
Lime klossene: Legg listene på bordet. Malen ligger 
oppå slik at det blir riktig høyde på klossene når de er 
limt. Lim med lite lim. Bruk en tvinge på hver. Viktig å 
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presse ned malen mens du set-
ter på tvingene. 
Høvle sidene: De er laget av 
lønn med bølger, flammelønn, 
som gjør det vanskeligere å 
høvle. Må måle tykkelsen ofte 
med tykkelsesmåler. I begyn-
nelsen var den 2,2 mm tykk. 
De må høvles ned til 1,2 mm. 
Det tok lang tid, og høvelen ble 
varm!

28. august, 2. økt
Fiolintime: «Bow Down Be-
linda» og «Under Arrest!».
Verksted: Med stort brett og et 
stort sandpapir pusse klosser 
inntil de er glatte på den første 
siden, og på andre side målte vi 
fram til 31 og 30 mm. Markere 
på klossen med rett vinkel og 
blyant. Vi brukte modell til å 
tegne formene på klossene.
Med høvel tar man av hjørnet 
til spissen. Så tar man bly-
antstrek med rett vinkel. Med 
rundjern fjernet vi treet fram 
til streken. Gjøres ferdig med 
rasp.
Å lage lim: Vi heller limpulver 
av kaninhud i et glass; det er 
bare protein. Og så litt vann 
som suges opp av pulveret. 
Vann skal også i limkokeren 
utenfor glasset, ellers blir det 
svidd.

4. september, 3. økt
Fiolintime: «Jim along Josie» 
og «Down Up».
Verksted: Nå fullføres utskjæ-
ringen av klossene, samme 
som forrige uke. Kappe sarg 
på 14 cm til hver side. Nå skal vi bøye treet! Slå på 
varmeapparat, hell vann på sarg på samme side som det 
skal bøyes. Med en kobberplate dras treet slik at det får 
formen av varmen. Vent til det tørker, da beholder det 

formen sin. Ikke brenn deg! Det gjør vondt! Med spesi-
elle tvinger limer man sargen til klossene, fordi klossene 
skal bli der. Deretter velger vi tre til lokk og bunn, og 
begynner å forberede disse.
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18. september, 5. økt
Fiolintime: Gikk rett på «Fast lane» og «In flight». Vi 
har avtalt at vi skal ta 5 minutts økter hver dag på skolen 
etter lunsj.
Verksted: I dag lager vi lister. Bruk kryss tre for å skjære 
av lister fra treet. Det var litt vanskelig å holde verktøyet 
mot treet. Brekk listen løs. Vi laget 7 stykker, mer enn 
vi trengte fordi de var litt ujevne og vi brukte bare de 
fineste bitene. Kapp de i tre forskjellige lengder: 18 cm, 
13 cm og 12 cm.

Her begynner det igjen; ikke 
brenne fingre ... Vi skal bøye 
listene. Det var litt vanskelig, 
men mye lettere enn å bøye 
sargen. Deretter kappet vi 
listene til riktig lengde. Nå 
passer de inn og er klar for 
liming.
Liming er kjempeklissete. 
Man må være kjapp fordi 
ellers stivner limet. Vi brukte 
en list på utsiden som støtte 
mens vi limte, den er ikke 
limt fast, slik at sargene blir 
glattere.

25. september, 6. økt
Fiolintime: I uka har vi spilt 
sammen hver dag etter lunsj i 
10 minutter. 
Verksted: vi tok av tvin-
gene fra listene. Så høvlet vi 
toppen av sargen. Vi gjorde 
det med høvel fordi det går 
fortere enn med sandpapir. Så 
brukte vi sandpapir for å slipe 
sargene flat, de blir flatest 
med sandpapir. Støvet var 
irriterende. Vi slipte helt ned 
til klossene. Vi høvlet endene 
av sargen der de stikker over 
i ’C’. Vi brukte to forskjel-
lige høvler, en litt mindre og 
en litt større. Vi må passe på 
å ikke høvle hele veien, da 
kan det brekke ut. Vi høvlet 
fra to sider, litt fra venstre og 
litt fra høyre. Deretter bruker 
vi sikling for å gjøre sargene 
litt glattere. Sargene ferdig!!!! 
Woooow!!!!

Nå begynner vi på bunn og 
lokk. Bunn i lønn, lokk i gran. 

Høvle bunn flat. Sette sargene opp på bunnen, sette på 
to små tvinger for å holde dem på plass, tegne rundt 
med en stålspiss helt inntil sargen. Det er viktig, fordi 
når vi tar ut malen, da blir sargene myke og vi kommer 
til å trenge denne linjen. Så laget vi en parallell linje 
2 mm unna med en liten metallring. Så tok vi sargene 
bort, tegnet med blyant på ytterste linje. Der skal vi sage 
ut. På toppen er det en viktig del som holder halsen. I 
hjørnene brukte vi små tremaler for å tegne på hjørnene. 
Så begynte vi å høvle lokket. 
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16. oktober, 7. økt
Fiolintime: I dag har vi 
begynt med fingre på 
strengen. Det er fordi vi 
trenger også h, fiss, e og 
a som spilles med første 
finger. Vanskelig. Men Peter 
synes det gikk veldig bra. 
Spilte «Copy cat» og «Tap 
dancer». Skrev inn finger-
setting, 0 og 1.
Verksted: sage ut bunnen, 
med båndsag på skolen.
I c delen måtte vi sage hakk, 
fordi vi ellers ikke kom oss 
rundt svingene. Man klarer 
ikke å svinge veldig bratt 
slik som med løvsag. Bladet 
er for bredt. I verkstedet hos 
Peter høvlet vi lokket for å 
lage skjøten mellom de to 
halvpartene. Hadde høve-
len på høykant og brettet 
liggende flatt oppå et annen 
brett. Det er viktig fordi 
skjøten skal være rettvinklet 
mot flaten. Så saget vi vekk 
noen deler av lokket slik 
at tvingene presser mot litt 
tjukkere tre når vi skal lime. 
Vi brukte tvinger fra Japan 
for å presse sammen delene. 
Det var vanskelig, men med 
litt hjelp gikk det bra. Vi lot 
det tørke i tre timer. Den må 
da stå inntil det er herdet.
Så fortsatte vi med bunn. Vi 
brukte kryssholt for å lage 
en strek på sidene. Den skal 
ligge helt flat mot undersi-
den av bunn. Vi markerte 6 
mm. Den linjen forteller oss 
hvor tjukk randen kommer 
til å bli. Peter trodde det 
skulle være vanskelig, men det var egentlig ikke det. Så 
braket det løs. Vi lagde fasongen i bunn, den var ikke 
flat, men buet, og det hele er skåret ut med et rundjern. 
Vi kom ca. halvveis med grovarbeidet. Det er både 
slitsomt og vanskelig.

23. oktober, 8. økt
Fiolintimen: Vi spilte «Tap dance» en gang til. Den ble 
bra. Så spilte vi «Rhythm fever». Den gikk ganske bra, 
skal jobbe videre med det til uka.

Verksted: Fortsatte med bunnen i lønn. Den er irrite-
rende hard. Det er mye jobb fordi den var ganske tjukk 
i utgangspunktet. Så høvler jeg lokket i gran. Den er 
mykere. Den må bli flat på undersiden. Så høvlet vi på 
oversiden for å få sidene på samme nivå. Skjøten ble 
tett! Hurra!

Fiolin til Aleksander ble klar til første konsert på frem-
visningen av årsoppgaven i begynnelsen av juni 2021. 
Nå fortsetter Aleksander som lærling på Grobunn. 
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Ljabruskolen videregåendes tur  
på pilegrimsvei og i Lofoten

Tekst og foto: Joseph Wagenheim
Jon-Ingolf Trømborg hjalp med redigering av tek-
sten som elevene skrev som reisebok etter turen.

Videregående B sin tur gikk via Hjerkinn-Kongsvold-
Trondheim og Bodø-Lofoten-Vesterålen i juni måned 
med 12 elever, 6 lærere og 1 forelder.

Vi dro med tog fra Oslo, vandret to dager på pilegrims-
leden mellom Hjerkinn og Kongsvoll, før vi tok toget 
videre til Trondheim. Ved Nidarosdomen hadde vi en li-
ten utendørs konsert, etterfulgt av en spasertur gjennom 
Bakklandet, før vi tok toget videre til Bodø og besøkte 
Luftfartsmuseet der. Deretter Hurtigruta til Svolvær. 

Kort oppsummert: Ni dager med levende geografi, his-
torie og samfunnsfag. Elevene hadde gjennom skoleåret 
fått høre Kongesagaene, lært mye om Olav den hellige, 
Stiklestad og Nidarosdomen. Boken «Den siste viking» 
av Johan Bojer om Lofotfisket var også behørig blitt 
fortalt og Norges geografi gjennomgått. Det var derfor 
ekstra givende å få reise Oslo-Lofoten med den lærdom 
i ryggsekken for videregående klasse. 

1. juni
Vi møttes tidlig på morgenen på Oslo S. Men Sambou 
måtte ta fly til Trondheim, for taxien hans hadde rotet 
seg bort. 
På toget hadde vi gjettelek. En sa en bokstav. De andre 

Fisketur til Skrova. Inn i Trollfjorden.
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så ut av vinduet og gjettet hva det var forbokstaven til. 
På Hamar så vi Suzanne, søsteren til Johannes, på sta-
sjonen. Skoger, åkre og enger speilet seg i det blikkstille 
vannet i Mjøsa. 
Toget fortsatte nordover Gudbrandsdalen, langs den 
grønnaktige Lågenelva. Fra Dombås klatret toget opp-
over til Fokstua og Dovrefjell. Da begynte vi å synge 
‘På Dovrefjell’. Vi gikk av toget på Hjerkinn og over-
nattet på Hjerkinnhus. Der spiste vi deilig kjøttsuppe. 
Vi ble kjørt til pilegrimsleden. Veien opp mot Hjerkinns-
høe var brattest i starten. Vi fulgte Kongeveien. Den 
var bred og god å gå på. På fjellet var det sol, varmt og 
vindstille. Langs veien var det våte myrer. På toppen 
lå det snø i veien. Da måtte vi vasse gjennom snøen! 
Det var flott utsikt mot Snøhetta, det høyeste fjellet på 
Dovre. På slutten måtte noen balansere over bekken. 
Fjellblomsten mogop er vakker i kveldssolen!

2. juni
Neste morgen lagde vi matpakker på Hjerkinnhus, før vi 
tok bagasjen med til bussen og kjørte ned i Drivdalen, 
der vi skulle gå Vårstigen. Også den var bratt i starten, 
så vi måtte ta mange hvilepauser på vei opp. På toppen 
hadde vi matpause. Derfra var det utrolig utsikt! Vi gikk 
kjempelangt i sommervarmen – rundt 12 kilometer. 
Stien gikk over mange bekker og nygravde grøfter. To 
steder var det broer over flotte fossefall. Vi brukte sju 
og en halv time på turen! På kvelden var det festmåltid 
på Kongsvold fjellstue. Vi fikk salat med rødbeter, stekt 
laks og Cremè Brûlée. 

3. juni
Etter en avslappende formiddag på Kongsvold, tok 
vi tog og buss til Trondheim. Vi fikk dessverre ikke 
komme inn i Nidarosdomen, som var stengt på grunn av 
korona. I stedet sang vi på framsiden av kirken. Hel-
digvis kom Josephs datter som hadde tatt med seg noen 
venner. De var et entusiastisk publikum!
På Peppes fikk vi servert deilig pizza før vi gikk over 
Nidelva på den romantiske bybrua. Der ligger Bakk-
landet. I gamle dager bodde det fattige arbeidsfolk i 
området. I dag er det en sjarmerende del av byen, med 
koselige trehus i morsomme farger. 

4. juni
Vi sto opp grytidlig og tok drosje fra pilegrimssenteret 
til jernbanestasjonen. Så fulgte ti timer på Nordlands-
banen. På toget tok Louise og Nina imot bestillinger og 
lagde frokost til hver enkelt. Toget fulgte først Trond-
heimsfjorden, før vi kom forbi store skoger, elver, sjøer 

og snødekte fjell. Vi spiste i restaurantvognen mens 
toget steg opp mot Saltfjellet. Der var det mye snø og is. 
Plutselig var vi forbi Polarsirkelen. 
Langt om lenge kom vi til Bodø, der vi bodde på van-
drerhjemmet på jernbanestasjonen. Det var bare å gå inn 
i en heis, og vipps så var vi der! Det var fredagskveld, 
så vi lagde taco. 

5. juni
Etter frokosten dro vi til Flymuseet i Bodø. Benedicte, 
som sitter i rullestol, viste oss luftballonger, luftskip og 
alle slags fly. Etterpå serverte Petra flyvafler. Vi hentet 
bagasjen vår og gikk ned til hurtigrutekaia. Der måtte 

Fremme i rorbuene i Henningsvær.
Kveldsmat.
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vi fylle ut massevis av papirer før vi fikk gå ombord i 
hurtigruteskipet Nordkapp. 

Sollyset glitret i bølgene da vi seilte over Vestfjorden. I 
restauranten spiste vi biff stroganoff, og så Lofotveggen 
bli stadig mektigere. Vi gikk i land i Svolvær. Det var 
midt på natta da vi ankom Henningsvær i fire leiebiler. 
Men det var helt lyst! Det var midnattssol. 

6. juni
Vi bodde i flotte rorbuer under oppholdet i Hennings-
vær. Etter frokost reiste vi til Storvågan og Lofotakvari-
et. Der fikk vi oppleve at de matet sel og oter. I akvariet 
svømte det fisker av mange slag, også lofottorsk. 
Vi gikk til Lofotmuseet, der vi fikk se det flotte huset 
til den rike væreieren og de enkle rorbuene der fiskerne 
bodde når de var på lofotfiske. 
På galleriet så vi bildene som Kaare Espolin Johnson 
hadde laget til boken Den siste viking. 
Så kjørte vi til Svolvær og satte oss i to ribbåter og suste 
av gårde i rasende fart gjennom Raftsundet på ørnesa-
fari. Inne i Trollfjorden var fjellsidene stupbratte! Vi så 
mange ørner!

7. juni
Det var så koselig å spise frokost i rorbuene i Hennings-
vær. Manglet vi noe, fikk vi servering gjennom vindu- 
ene. Denne dagen var det tåke og overskyet vær. Det 
passet bra, for vi skulle ut med sjarken Symra på fiske-
tur til Skrova fyr. Alle fikk prøve fiskelykken Vi brukte 
snører festet til sneller. Den første som fikk napp, var 
Isaaq. Han trakk opp to svære sei samtidig! Alle var 
ivrige og tålmodige. Fiskene ble sløyet, og vi kastet 
innvollene i sjøen. Da kom en sky av måker rundt båten. 

Tilbake med god fangst, lagde vi et deilig selvberget 
måltid. Det ble et festmåltid. Vi dekket langbord på 
brygga utenfor rorbuene og spiste masse!

8. juni
Neste dag kjørte vi i nesten en time, til Lofotr Viking-
museum på Borg. Det er en kopi av det største lang-
huset som lå på Borg i vikingtiden. Huset ser ut som et 
vikingskip som ligger med bunnen i været. Her bodde 
det en rik og mektig høvding. 
Vi ble vist rundt i langhuset og fikk høre om hvordan 
vikingene levde. Etterpå serverte husfrua deilig lamme-
sodd kokt over åpen ild. Hun sang og spilte på lur, 
fløyter og munnharpe. Og vi bidro med sang. Vi gikk 
over en vakker eng ned til et vikingskip som lå i naustet 
sitt. Vi besøkte også smeden, kastet øks og skjøt med pil 
og bue. 
På hjemveien dro vi til Unstadstranda som ligger på 
utsida av Lofoten. I de store bølgene liker surferne seg. 

9. juni
Den aller siste dag sto vi opp grytidlig. Vi hadde pakket 
dagen i forveien, og etter en rask frokost, suste vi av 
gårde. Det var litt trist å ta farvel med de dramatiske og 
spisse fjellene i Lofoten!
Vi tok ferja over til Melbu i Hadsel og dro til Taen, som 
er favorittstranda til Johannes. Den har kritthvit sand. 
I Vesterålen var det vakre blomsterenger og høye fjell. 
Vi besøkte også Stokmarknes og Johannes sitt barn-
domshjem. Der spiste vi lapskaus, pølser og kake og 
hadde en lang hvilepause, før vi kjørte videre gjennom 
det mektige nordnorske landskapet, til Evenes flyplass. 
Derfra fløy vi hjem. Også fra lufta er Norge vakkert, 
med snøkledte fjell, daler og skoger, elver og sjøer!

Lofotr Vikingmuseum.
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Tekst: Joseph Wagenheim. Foto: Ljabruskolen. 

Elevene i klassen har ulik bakgrunn og skolegang, svært 
forskjellige forutsetninger. De er samlet i en gruppe fra 
18 til 21 år. Land, språk, kultur, livssyn, biografi, sosial 
omgivelse og personlige egenskaper danner et brokete 
utgangspunkt for undervisningen. Det krever av lærerne 
at de står som et sammensveiset team rundt gruppen. 
For å lede i riktig retning og få alle med på et samlet 
opplegg, kreves evnen til «å lytte seg inn» i den andre.

Å klare å formulere sine tanker og følelser, eller å 
uttrykke egne personlige intensjoner, varierer sterkt 
mellom elevene. Ord- og begrepsforståelsen treffer ikke 
alltid det som rører seg innerst inne i dem. I tillegg kan 
det oppleves som om elevenes sosiale, emosjonelle liv 
utspiller seg uten filter, på godt og vondt. Hjertevarme, 
omsorg, toleranse og tålmodighet er imponerende sterkt 
og ekte hos dem, og i så henseende kunne de fleste lære 
uendelig mye av våre elever. På den annen side kan 
sinne, skuffelse og frustrasjon være like spontant og 
heftig. Det krever av den voksne at han må være tett 
på eleven, se tilbake på situasjonen og i tilbakeblikket 
prøve å få eleven til å trekke lærdom fra ting som skjer 
ustanselig. Denne oppdragelsen krever kontinuitet og 
langsiktige mål. Det pedagogiske arbeidet med den en-
keltes utvikling, og med klassen som bærende nettverk, 
blir sånn sett hovedintensjonen for lærerteamet. Det vil 
jeg nå illustrere med noen eksempler som viser hvordan 
vi på videregående trinn tar sikte på å forberede elevene 
for livet videre.

Som på alle andre steinerskoler gjør klassen mye felles, 
f.eks. morgenstrekken, resitasjon, sang og kor. Utover 
det har de noe som kalles «bursdagsring», der klassen  
sitter i ring rundt bursdagsbarnet og hver elev sier 
varme, støttende og positive ord til vedkommende.  
Under slike gratulasjonsrunder kjenner vi alle på de 
gode trådene som lever i klassens sosiale nettverk.

En dag i uken har klassen mat- og helsedag. Elevene 
er med på å foreslå menyen og de handle inn, gruppen 
deles så i små «verksteder» for å vaske, skrelle, kverne, 
raspe, skjære, veie, måle, blande, steke, bake, dekke på 
og pynte bordet. Sammen nyter vi et måltid hvor hver 

Glimt fra skolesituasjonen 
på Ljabruskolen

elev har bidratt etter beste evne. Det igjen styrker troen 
på den enkeltes og fellesskapets kraft. Sammen er vi 
dynamitt, som et godt fotballag.

Skolehverdagen ellers likner stort sett på malen som 
steinerskoler følger med et nytt fagområde for hver må-
ned, det være seg historie, kunst, geografi eller naturfag/
orienteringsfag. Norsk, matte, språk, eurytmi, håndverk 
og håndarbeid gis som fagtimer midt på dagen. Det siste 
året får elevene velge et fordypningstema som de etter 
et helt skoleår skal legge frem for skolen og foreldrene 
i den formen de selv ønsker. Det kalles Årsoppgaven 
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og representerer en høytidelig individuell avslutning for 
den enkeltes skolegang.

På ettermiddagene kan elevene selv velge en aktivitet 
i kunst eller håndverk for minst et semester av gangen. 
Det kan være sirkus, teater, kunstfag som tegning og 
maling, diverse håndverk eller verkstedsaktiviteter enten 
med tre, metall, ull, makramearbeid, presse papirark og  
lage bøker, jobbe i skogen eller hagen, eller utføre små 
vaktmesteroppgaver. På slutten av hvert semester samles 
alle i salen, forteller og viser for hverandre hva de har 
produsert, enten som forestilling eller som utstilling. 
Det gir en sterk og varm følelse av hvordan den enkelte 
bidrar til helheten ved skolen. Hver og en føler seg som 
et nyttig ledd i en hel organisme etter slike presenta-
sjoner. Det konkrete praktiske arbeidet er særlig med 
på å forberede elevene på et liv etter skolegangen. Å 
ha en plan, kunne velge adekvat, skaffe det som trengs, 
utføre oppgavene, rydde etter seg, dele, avslutte og til 

slutt vurdere arbeidet sitt, er stikkord for senere å kunne 
mestre eget liv, hver etter beste evne.

Ingen dager er like, og årstidsfestene er noe av det beste 
i løpet av skoleåret. De gir en selvfølgelig kulturell 
struktur. Månedene er bare tall, mens årstidsfestene er 
stemninger. Høsttakkefesten og Mikaeli, lanternefesten 
med Sankt Martin, adventsspiralen, Sankt Niklas og Ru-
precht, Luciadagen, Julespillet, de Hellige tre Konger, 
kong Vinter og skidagen, karneval, påskespillet … for å 
nevne noe av det som jevnlig sveiser oss sammen med 
åndelig-kulturell næring. 

På noen av festene, ikke minst påskemarkedet, del-
tar også foreldrene med stor aktivt. Alltid når forel-
drene kommer og opplever hva elever og lærere får til 
sammen, representerer det en oppmuntrende bekreftelse 
for dem, deres barn og for det gode samholdet mellom 
de voksne rundt dem. Det forsterker de usynlige bån-
dene mellom generasjonene. Det skaper tilhørighet.
Vi er overbeviste om at disse gjentatte opplevelsene året 
igjennom er med på å bygge en fellesskapsfølelse av 
uvurderlig verdi i elevenes (og de voksenes) indre liv.

Det finnes ildsjeler blant lærerne som inviterer elever, 
lærere og foreldre til en helaften med kinoglede, med 
dertil hørende middag og hjemmelaget popcorn og brus. 
Disse kveldene gir også næring til både kropp, sjel og 
ånd; full pakke!

Hver fredag har vi en sosial time hvor vi tar tempen 
på oss selv og «rikets tilstand» i klassen. Hva lever i 
den enkelte av spørsmål, problemer, frustrasjoner eller 
bekymringer? Vi tenker sammen på hvordan uken har 
forløpt og på hva fremtiden vil kreve av oss. Kanskje vi 
sammen tør å si, i kor med Nelson Mandela: «Jeg taper 
aldri, enten vinner jeg eller så lærer jeg».

I den gode kommunikasjonen, hvor hver og en lytter 
etter hva som lever mellom ordene hos den andre, kan 
gode intensjoner og beslutninger for livet videre tas. 
Slik kan hver elev forhåpentligvis forlate Ljabruskolen 
etter videregående og bli et selvstendig menneske som 
mestrer hverdagen sin, og blir et gagns menneske i 
samfunnet ellers.

Ljabruskolen er en Steinerskole for elever med spesielle 
behov, med grunnskole og videregående trinn. Skolen 
har i dag 42 elever med en aldersspredning fra 7–20 år. 
Skolen ligger i Oslo på Ljabru. www.ljabruskolen.no. 
Artikkelen har tidligere stått i Steinerbladet 2021-1
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Tekst: Per Engebretsen. Foto: Ljabruskolen.

En rød tråd 
En av våre elever skulle gjøre en årsoppgave på Ljabru-
skolen. Hendene hans var kraftige og store. Hva med å 
lære vedhogging? Det lukter så godt i skogen, fuglene 
kvitrer, og venner blir glade for litt ved som gave. Det er 
meningsfullt. Når man først kommer i gang, flyr tankene 
så lett, ting ordner seg i hodet, det kjennes riktig, man 
føler seg på plass. Men lett er det jo egentlig ikke, nøy-
aktighet må til. Hendene må kunne samarbeide.

Det tok lang tid å få det til. Det hadde blitt masse fliser. 
Han nølte bestandig, fikk ikke drag på øksa. I fortvil-
else og utålmodighet ropte jeg til slutt høyt: – Men så 
hogg, da! Han skvatt skikkelig, hogget til, vedkubben 
kløyvde seg i to, helt perfekt. Vi så på hverandre, begge 
med store øyne og åpen munn. Så ropte han: – Sånn vil 
jeg være! Og dermed fikk oppgaven en tittel og en ny 
dreining. Nå handlet det ikke lenger om å mestre noe 
rent teknisk, men å bli noe. Det var et perspektiv verdig 
en årsoppgave. Det handlet om identitet. 

Ved påsketider var noe forandret. Nå sa han ikke lenger 
«Sånn vil jeg være!» Nå sa han: «Sånn skal jeg være!» 
Det var jo ikke det vi ble enige om. Men han hadde på 
sin måte forandret oppmerksomheten fra å bli noe, til å 
være noe. På selve fremleggelsen oppstod en viss spen-
ning, for i det siste hadde han ikke klart å treffe kubben. 
Det virket som om samtalen om hva han skulle si hadde 
gjort ham usikker. Ville dette gå bra? 

Han hogg – og traff perfekt, kubben delte seg nøyaktig 
i to like deler. Det ble stille i salen før jubelen brøt løs. 
Tårer ble felt, han var ikke lenger en elev som ikke for-
stod hvorfor det ene eller hvorfor det andre. Han hadde 
rett; han var blitt en vedhogger, og sånn skulle han være. 

Slike opplevelser kjenner de fleste – som arbeider eller 
har arbeidet på Ljabruskolen – oss igjen i; magiske 
øyeblikk med hendelser som setter spor hos både elev 
og lærer. I de 36 årene skolen har eksistert, blir øyeblik-

Ljabruskolen: Den helsepeda-
gogiske steinerskolen i Oslo

kene ikke bare milepæler for den enkelte, men også 
eksempler på noe vesentlig med alt arbeidet som er gjort 
på skolen gjennom disse årene. Det sier noe om veien 
som er tilbakelagt, og kan være en veiviser for skolens 
fremtid. Det fortelle om menneskesynet, samfunnsopp-
draget, de pedagogiske tilnærmingsmåtene og metodene 
som ligger som en rød tråd i all den tid skolen har virket 
siden starten i 1984. 
Se også www.sosialterapi.no/landsbyliv. Fagdager 
2014: «Håndverk og identitet – Sånn vil jeg være!»

Oppdraget
Det har blitt mange årstidsfester, jubileumsfester, feirin-
ger og reiser gjennom årene på Ljabruskolen. Et levende 
samarbeid med foreldrene har skapt minneverdige jule- 
og påskemarkeder. Og særlig har reisene vært av stor 
betydning. I mange år har det vært en ukes felles sko-
letur, enten til fjells eller til sjøen. Skoleturene har hatt 
som mål å styrke felleskapet og utvikle selvstendighet 
hos elevene. Noen avgangsklasser har hatt sin egen tur 
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til utlandet hvor de har gått deler av pilegrimsferden til 
Santiago de Compostella eller fulgt Kong Arturs fotspor 
i England. Turer som har vært omfattende, betydnings-
fulle og banebrytende for elevene og lærerne. 

Alle elevene ved skolen har deltatt i tre store teater-
forestillinger; Trymskvadet (2002), Haugtussa (2008) 
og Peer Gynt (2015). Forestillingene er eksempler på 
skolens egenart og kjerne. Gjennom teaterforestilling-
ene greier elevene og de voksne å formidle noe som 
ikke synliggjøres så lett i hverdagen. De viser så tydelig 
denne forbindelsen, opparbeidet over lang tid mellom 
oss på skolen, at vi sitter i samme båt, med en slags 
varhet for hverandre. Som om vi under forestillingene 
begynte å se, lytte og fornemme hverandre på en ny 
måte. Ord, toner og bevegelser begynte å gi gjenklang, 

likt noe i hver og en av oss, som ga en ny interesse for 
å se hverandre utover de begrensninger og roller vi alle 
har. Noe ekte og menneskelig kom til syne, følelser av 
tillit og fellesskap. Som skolens kor og dens konserter, 
årstidsfestene, jubileumsfestene, feiringene og reisene, 
har disse forestillingene bidratt til at det som er så ve-
sentlig ved skolen, gjenkjennes som en rød tråd.

Menneske først  
Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole skylder sin til-
blivelse ildsjelene til en interessegruppe på blant annet 
åtte familier og helsepedagogene Olaug Hagerup, Sølvi 
Sørum og John Petter Tallo som fra starten av i 1984 
rettet arbeidet inn mot elever som falt utenfor. Søknaden 
ble sendt inn ved påsketider, men endelig godkjenning 
fikk skolen ikke før juni året etter. Allikevel syntes 
initiativgruppen at ingen tid var å miste, man måtte smi 
mens jernet var varmt. I august 1984 begynte de første 
fem elever ved skolen med tre lærere, uten sikkerhets-
nett, men med pengegaver og innsamlingsaksjoner kom 
seg gjennom det første året. Med godkjenningen kom 
også pengene fra Oslo kommune for de to første årene. 
Fra 1987 fikk skolen for første gang statsstøtte etter 
gjeldende satser for privatskoler. I dag holder skolen 
til på Ljabru i et «slott» av en skole fordelt på barne-, 
ungdoms- og videregående trinn. 

Men starten var ikke akkurat slik. Knapt noen kunne 
den gangen forestille seg hva slags forhold man en drøy 
generasjon senere arbeider under. De første to årene  
holdt skolen til i Kristensamfunnets lokaler; i et gratis 
husrom. Så begynte flyttingen. Olaug forteller: «Først 
dro vi delvis i 1985 til Kongens gate 3, der vi fikk noen 
rom hvor Riksteatret hadde holdt til. Her var det temme-
lig enkelt. Ytterdøren måtte vi låse, for utenfor var det 
sterk trafikk. For å gå på do måtte vi inn i noen andre lo-
kaler, osv. Så ble det et kort opphold i Josefines gate 12. 
Deretter begynte økonomien å bli noe bedre med støtte 
fra staten, og vi kjøpte et hus i Gamle Hovsetervei, en 
hel villa med hage. Den lå bare et steinkast fra Steiner-
skolen på Hovseter, og tanken var at vi kunne knytte 
oss til denne skolen. Noe samarbeid ble det, men ikke 
formelt. Så vi forble vår egen skole. Etter en stund måtte 
vi leie rom både i et hus i Orebakken, like ved, i Oscars 
gate 10 og i Oscars gate 12 hvor Terapeutikum holder 
til i dag. Dernest kom muligheten for å leie de gamle 
bygningene til kompetansesentret for Blindeskolen, 
i nabolaget på Hovseter. For første gang fikk skolen et 
sted å være som lignet en skole. Men da hadde jeg blitt 
pensjonist og arbeidet ikke lenger på skolen ...»
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Olaug mener at skolen er inspirert av pionerinnsatsen, 
drivkraften i medmenneskelig engasjement og utviklin-
gen av spesielle innsikter som oppstod i tilknytning til 
Camphill-landsbyene og andre sosialterapeutiske virk-
somheter. For henne var det viktig og naturlig at elevene 
senere kunne bosette seg i en Camphill-landsby. Skolen 
var en del av denne landsbykulturen, mente hun. De 
bærende ideene er at alle mennesker har en indre kjerne, 
en individualitet som er sunn. Men evnen til utfoldelse 
er begrenset eller låst av fysiske og/eller psykiske hem-
ninger. Som nyansatt på skolen, får du raskt del i den 
felles erfaringen av elevenes evner til å skape og utvikle 
evner de trenger i samfunnet. Det er en felles visshet om 
at elevene med riktig omsorg kan virkeliggjøre seg selv 
gjennom å tilegne seg erfaringer. Ideene viser seg for 
deg i praksis, den røde tråden kommer til syne.

Pedagogikk og terapi
Den helsepedagogiske Steinerskolen i Oslo har alltid 
vært en steinerskole. Når undervisningsplanene på 
Ljabruskolen er hentet ut av steinerskolens læreplaner, 
er det fordi steinerpedagogikken ganske enkelt i kraft av 
å være en utviklingspedagogikk, også virker helsepeda-
gogisk. Steinerpedagogikken har en terapeutisk virkning 
på kropp og sjel. Ljabruskolen har tatt i bruk et bredt 
spekter av virkemidlene fra den sosiale, pedagogiske, 
medisinske og terapeutiske verktøykassen vi hele tiden 
bestreber oss på å utvikle.  

God pedagogikk er også god terapi. Praksisen på skolen 
har alltid hatt en fot i to leire; den terapeutiske og den 
pedagogiske. Som en naturlig del av en helsepedago-
gisk skole med terapier, har det av og til vært tilknyttet 
en antroposofisk lege som har bidratt med kunnskap 
og veiledning til kollegiet. Ulike terapier som helse-
eurytmi, maleterapi, massasje og musikkterapi har med 
vekslende tyngde vært et tilbud for elevene. Sammen 
med en kunstnerisk undervisning og fagtimer i korsang, 
kunst- og håndverk, har erfaringene vist at dette virker 
terapeutisk for kropp, følelser og tanker.

Ljabru 
I 2009 flyttet skolen fra Hovseter til Ljabru i eget 
nybygg etter flere år med usikkerhet. I dag ønskes man 
velkommen av en stor tømmerbygning med form fra 
den opprinnelige låven på Munkerudsaga gård, som 
tidligere var knyttet til den historiske oppgangssaga ved 
Ljabruelva like ved. Etter restaureringen av stabburet og 
det gamle våningshuset med vakkert vernet steinkjel-
ler, har egne bygninger gitt en voksende opplevelse av 

identitet som steinerskole. Det har blitt en vakker skole, 
bygget opp med en gjennomført sans for kvalitet. Det er 
som om skolen har slått rot. 

Utenfor leker barn og ungdommer med spesielle behov 
i en vakker tilrettelagt gårdsplass med leker og urte-
hage.  Utenfor inngangsdøren er det en samlingsplass. 
Bakenfor skolebygget finnes en steinbelagt amfiscene på 
den ene siden og et vedverksted på den andre. Inngangs-
etasjen er tredelt og sosial, med en stor foaje, sal og 
kjøkkenet med spisesalen. 

Oppover i de neste etasjene blir man omhyllet av varme 
tømmervegger som leder inn til klasserommene. Øverst 
er terapiavdelingen med beskyttede rom til massasje, 
bad, helseeurytmi, musikk, med mer. 

I foajeen henger et portrett av Frans av Assisi. Han hører 
elevene om i tredje klasse. Bildet ble gitt av Røde Kors 
Barnehjelp. Derfra kom også gavemidler, som sammen 
med gaver fra Sat Sapienti og et lån fra Cultura Bank, 
gjorde det mulig å bygge den nye skolen. Bildet av 
Frans er det første du ser når du kommer inn, og det 
kan passe som avrunding om den røde tråden i skolens 
historie.

Adventsspiral
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Tekst: Nina Maria Brun. Foto: Sissel Jenseth.

Jeg selv kommer helt i bakleksa, måltidene forskyver 
seg, leggetid og oppvåkningstidene forskyver seg! 
Alt er nå bare på halv tolv! 

Godt at jeg har tålmodige husansvarlige og medbeboere! 
På grunn av all solsteika må jeg jobbe sent om kvelden, 
fordi det er for lyst om dagen! Sola distraherer meg, jeg 
blir mye mer irritabel! Intolerant for veldig mye! Og så 
var det disse fluene! 

Været kan vi ikke gjøre noe med, men sommertida kan 
vi gjøre noe med. Vi kan skrote den! 
Dempet dagslys går bra, men da må det være helt over-
skyet, og det er det nesten aldri! 

Hva vil jeg ha? Permanent standardtid tilbake. 
Når vil vi ha den? Nååå! 

Tenk på de syke, på småbarn, bønder og kyr, når alt 
blir forskjøvet. De som står opp i otta (grytidlig) for å 
melke, gå på jobb, står da opp – midt på natten! 

Problemet med sommertid 
– juksetid 

Søvnsykdommer og depresjoner og angst blir verre! 
Særlig ved permanent sommertid, noe det russiske folk- 
et har erfart mellom 2011-2014! I 2014 bestemte de seg  
for permanent standardtid! Nesten alt ble mye bedre! 

Jeg selv har det best og er i best biorytme i vinterhalv-
året med standardtid! Jeg velger å ta min egen biorytme 
alvorlig, lytte til den! Ja, dette med søvnsykdommer 
er alvorlig! Så vi må også ta det alvorlig! Bare spør 
Bergens fremste helseprofessorer: Ståle Pallesen, Bjørn 
Bjørvatn og Janne Grønli! 

Hvorfor skal det tas mer hensyn til de friskes luksus-
behov enn til de sykes søvnbehov? Heldigvis for meg, 
jeg får sove til langt på dag, men jeg syns det er rimelig 
trist og flaut! Samt alt det irriterende i tillegg! 
Dessuten er det ingen gevinst at alle går rundt og 
gjesper, når vi snur klokken, særlig den gale veien! 

Hva vil vi ha? En sunnere befolkning og standardtid! 
Når vil vi ha det? Nå! 

Det er så pinlig å være et så akterutseilt B-menneske!

HAVETHAVET  av Nina Maria Brunav Nina Maria Brun

Havet er som et uendelig stort vesen;Havet er som et uendelig stort vesen;
som ligger langt der ute og puster.som ligger langt der ute og puster.
Tidens åndedrag, ånder inn, ånder ut;Tidens åndedrag, ånder inn, ånder ut;
ånder inn, ånder ut – år etter år.ånder inn, ånder ut – år etter år.

Sommer, høst,Sommer, høst,
vinter, vår.vinter, vår.
Hever seg,Hever seg,
senker seg.senker seg.
Hever seg,Hever seg,
senker seg.senker seg.

Havet er tiden som kommer, Havet er tiden som kommer, 
tiden som går.tiden som går.

Det du hører langt der ute,Det du hører langt der ute,
er havets puls som slår.er havets puls som slår.
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minneord

Havet er tiden som kommer, Havet er tiden som kommer, 
tiden som går.tiden som går.

Det du hører langt der ute,Det du hører langt der ute,
er havets puls som slår.er havets puls som slår.

Født: 28. mai 1929
Død: 14. august 2021

Tilfeldigheter?
Randi Normann og Otto Stenfeldt-Foss døde med tre 
dagers mellomrom 14. og 17. august i år. Så vidt jeg vet 
har de to aldri møtt hverandre, men deres livsveier har 
berørt hverandre på underlig vis.

På et morgenmøte i 1976 hos Fylkeslege Willumsen i 
Trondheim satt kollegaer, blant dem konsulent Randi 
Normann, og gjennomgikk dagens post. Et brev fra  
Statens overlege i psykiatri, Otto Steenfeldt-Foss i 
Helsedirektoratet, oppfordret landets fylkesleger til å 
opprette landsbylignende tiltak. Alle, bortsett fra Randi, 
satt som spørsmålstegn og skjønte ikke hva de skulle 
med denne henvendelsen. Men Randi visste, og hennes 
stemme ble hørt. Hun hadde kjent Margit Engel helt 
siden etableringen av Vidaråsen.
 
Randi Normann fikk i oppgave å samarbeide med Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Trøndelag 
om å finne et egnet sted for landsbyetablering. Sammen 
med Kjell Moxness fra NFU reiste hun rundt i de fleste 
kommunene i Sør-Trøndelag og fortalte om Vidaråsen. 
Etter flere måneder uten å få napp, kom de til Malvik 
kommune og fikk tilbud om Jøsås lille, innerst i Mostad-
marka. Ei lita grend med nedlagte småbruk. Randi 
Normann arrangerer deretter et møte med pårørende 
og inviterte Margit til å holde foredrag. Møtet ble holdt 
på Misjonshotellet i Trondheim. Folk kom langveis fra 
for å høre om arbeidet i landsbyene og fattet nytt håp. 
Jøssåsen Landsby ble startet i 1978.

For vel tre år siden, 19. april 2018, avtalte jeg et møte 
med dr. Steenfeldt-Foss. Jeg var nysgjerrig på å vite 
hva som var bakgrunnen for brevet hans til fylkesleg-
ene i 1976. Han var da i sitt 87. år, men fortsatt aktiv 
som lege ved Marienlyst legesenter på Majorstua. Det 
viste seg at Otto Stenfeldt-Foss hadde besøkt Vidaråsen 

Randi Normann til minne

sammen med journa-
list Gerd Benneche og 
Tordis Ørjaseter. (Se 
intervju i Mennesket 
2018, www.dialogos.
no/mennesket-2018).

Etter samtalen med 
doktor Steenfeldt-Foss 
gikk jeg for å besøke 
Randi Normann som 
da bodde på et eldre-
senter i samme kvartal 
der Steenfeldt-Foss 
hadde kontor sitt. Det ble et gledelig gjensyn! 

Det er mye som skal til og mye må «klaffe» for å lage 
en landsby. Randis åndsnærvær var utvilsomt avgjør-
ende for den første landsbyen i Trøndelag. Med varm 
takknemlighet og undring over skjebnetråder som vever 
i det usynlige, lyser jeg fred over de to som har forlatt 
sin jordiske hud samtidig.

Samtidig skal det fortelles at Randis familie, en gren av 
handelsfamilien Normann i Trondheim, slo seg ned på 
Vallersund på 1600-1700-tallet. Det fikk stor betydning 
for utviklingen av stedet. Utover 1800-tallet ble det dre-
vet betydelig handelsvirksomhet med kjøp av fisk fra 
Lofoten og tørking på svabergene i hele Vallersund-
området. I 1981 satt Randi Normann som eier av det 
200 år gamle handelsstedet. Under et representantskaps-
møte på Jøssåsen samme vår, inviterte hun hele gruppen 
til Vallersund. Hun hadde da bestemt seg for å tilby 
gården til Camphill Landsbystiftelse i Norge. Gerrit 
Overweg fra Nederland var en av pionerene på Val-
lersund. Han har senere fortalte hvordan han gråt sine 
modige tårer da han kom dit og skulle begynne arbeidet, 
så langt utenom allfarvei og til en ganske nedslitt gård. 

Rigmor Skålholt
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Tekst og foto:  
Mette Brun

Spiritualitet kan være så 
mangt. Jeg har lyst til å 
komme med et innslag 
om Rostadheimens mor-
gensamling. For meg 
er den et lite lyspunkt 
i hverdagen som har 
mange aspekter, også et 
spirituelt.

Vi har morgensamling 
hver dag fra mandag 
til fredag. Samlingen 
foregår etter frokost 
og før arbeidsdagen 
begynner. Alle er med. 
Rostadheimen er et lite 

bofellesskap med to boenheter med fire beboere i hver, 
så alle blir ikke flere enn 10-12 personer – på en god 
dag. Her møtes beboere og medarbeidere fra begge hus-
ene og daglig leder, som ellers er henvist til å sitte mye 
alene på kontoret sitt.

Rommet skal være ryddet før morgensamlingen, og vi 
har et lite bord i hjørnet med noen fine stener, lys og 
blomster. Vi har også årstids-uroer som henger i taket, 
en for hver årstid. Når vi kommer til advent, overtar 
adventskransen. Vinterens uro henges først opp i januar.

Under morgensamlingen står vi i en sirkel. Alle ser alle. 
Vi holder hverandre i hendene. Det gir stabilitet. Noen 
opplever at det er litt for intimt og velger å sitte eller stå 
litt utenfor sirkelen. 

Den som leder morgensamlingen står til å begynne med 
i midten av sirkelen med en ball. Denne blir – i solens 
retning – kastet til hver enkelt i sirkelen. Så sies: «God 
morgen» og navnet til den som mottar ballen. Ballen 
kastes tilbake med et: «God morgen.» Alle får opplev-

Spiritualitet i hverdagen:
Morgensamling på Rostadheimen

elsen av å ha blitt sett. Også de utenfor sirkelen blir hilst 
«God morgen». 

Deretter orienterer vi oss i verden. Den som leder spør: 
«Hvilken dag har vi?» «Hvilken måned?» «Hvilken 
dato?» Hver måned har et kort vers som alle sier i kor. 
«Hva slags vær har vi ute?» 

En har til oppgave å telle hvor mange som er til stede. 
Personen går rundt i sirkelen og berører hver enkelt på 
skulderen samtidig som alle teller høyt. Så sier alle i 
kor: «God morgen!» 

Nå er tidspunktet kommet til informasjon. Det er daglig 
leder sitt ansvar. Han sier noe om hvilke arbeidsopp-
gaver som venter denne dagen, og hva som står på den 
enkeltes ukeplan.

Deretter synger vi en sang som passer for årstiden. Dette 
blir ekstra fint hvis vi klarer å synge tostemt, eller det er 
en kanon. 

Neste punkt er staven. Vi har en eurytmistav som van-
drer kretsen rundt, fra høyre til venstre hånd, mens vi 
sier verset: 
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vil tale høyt, med vakker røst, 
jeg har nå mot på denne jord. 

Så snur vi oss mot midten igjen og sier: «Takk for  
morgensamling».

De små momentene, som å hente staven eller telle hvor 
mange vi er, gjøres av de samme personene hver dag, så 
langt det er mulig. Oppgavene er fordelt på både bebo-
ere og medarbeidere. Noen av beboerne, som ikke tar 
del i det språklige, kan på denne måten bidra aktivt. Det 
er også viktig å ha god tid under morgensamlingen, slik 
at alle kan få være med i sitt tempo.

Årstidsuroene; høst, vinter, vår, sommer, er laget av  
Torunn Halseid Marø som arbeider på Rostadheimen.

Som en søyle rank på jord,
vandrer jeg i søskens kor.
 
Him’lens hvelv ga hodets hvelv,
nådig bildet av seg selv. 

Som solen vandrer,
dag for dag,
slik banker hjertet slag for slag:

I verdensaltet solens vei,
og blodets kretsløp inni meg.

Opprinnelig het det i verset «i brødres kor», men i like-
stillingens navn har vi byttet det ut med «i søskens kor». 
Innslaget med staven er kanskje det mest sosiale, for 
verset skal sies i takt med stavens vandring, slik at alle 
må følge med. Da kommer det gjerne også til syne hvem 
som har en god eller dårlig dag.

Så skal vi ned i «tyngden» og da veksler vi mellom å 
bøye knærne og gå opp på tå mens vi sier: 

Dypt i jorden står min fot,
derfor står jeg stormen mot.

Neste vers gjør vi for å våkne, mens vi gjør en euryt-
misk E med armer og ben og sier:

En dverg gir smell,
i berg og fjell, 
i tre og sten,
i hver en gren. 
Gjør du som den, 
bruk hvert et lem, 
med fynd og klem!

Som avslutning går vi etter hverandre i sirkel, mens vi 
holder hverandre i hendene og sier: 

Jeg vil, jeg kan, jeg skal nå frem,
vil stødig stå og oppreist gå, 
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Form og innhold har endret seg gjennom årene. For 
cirka to år siden forenklet vi morgensamlingen litt, slik 
at den ble lettere å gjennomføre og at flest mulig kunne 
lede den. Vi har også hengt opp versene og sangene for 
den aktuelle måneden på en stor tavle, samt rekkefølgen 
av hvordan tingene skjer.

Selv på et lite sted som Rostadheimen er det å samle 
alle til et bestemt klokkeslett ikke alltid like enkelt. 
Det er ofte mye «armer og bein» sånn på morgenkvis-
ten. Derfor kreves det litt ekstra innsats og vilje for å 

Januar isskjegg
smeller i husvegg.

Februar klare
kommer med skare.

Mars går med tøe
rundt lostakk og løe

Med sold og med sil
i døren står april

I mai gol gauken
dermed så strauk’en.

Juni trår dansen
rundt midtsommerkransen 

Juli har strå
så lange som så

Med bær blir det flust
nå har vi august.

September ditt aks
bøyer seg straks.

Oktober kan klakke
barfrost i bakke.

November er rusk
ribber hver busk.

Desember advent
har julelys tent.

Versene for månedene: gjennomføre morgensamlingen. Men jeg tror det har 
stor betydning, – kanskje større enn man tenker over i 
en travel hverdag. Det blir et lyspunkt, og gir glede og 
mot til å ta fatt på dagen. Samlingen løfter oss litt og gir 
også fine humoristiske innslag, noe beboerne ofte står 
for. De kommer gjerne med en treffende replikk eller gir 
applaus hvis noe går «galt» – og slik kan det «gale» bli 
samlingens høydepunkt! Morgensamlingen er vel verdt 
anstrengelsen.

Månedsversene er skrevet av Dan Lindholm. I årenes 
løp har det nok sneket seg inn noen «feil». De andre 
versene tror jeg kanskje er blitt til på Rostadheimen.
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Tekst: Dag Blakkisrud, leder av representant-
skapet i Camphill

Det individuelle er viktig for oss alle, for hvem er egent-
lig jeg? Det er et spørsmål jeg ofte stiller meg selv, og 
tenker mye på, og særlig når jeg møter mennesker som 
kanskje har helt andre meninger og synspunkter enn jeg 
har. For dette spørsmålet «Hvem er jeg?», det følges jo 
umiddelbart av et annet spørsmål: «Hvem er du?» 

Ingen steder jeg vet om er dialogen mellom disse to 
spørsmålene mer intens og utfordrende enn i Camphill-
miljøet. Der skal mennesker med helt ulike erfaringer, 
helt forskjellig bakgrunn og kanskje med forskjellige 
språk, lære å finne frem til hverandre for å skape et 
fellesskap. Camphill og de sosialpedagogiske stedene 
blir dermed – i tillegg til så mye annet – også et «jeg-
verksted», der alle får anledning til å oppleve seg selv 
i speilet av sin omgivelse. Det kan kjennes bra, eller 
vanskelig – alt ettersom. For de fleste blir det nok litt av 
begge deler. Noen dager med glede og følelse av nærhet, 
andre dager føler man mest skuffelse og avstand. Det er 
som det skal være. For vi finner oss selv i begge disse 
følelsene: Jeg i gleden, jeg i sorgen. 

Å få bli synlig 
Jeg har vært leder av representantskapet i Camphill i 
noen år nå, og jeg blir stadig mer imponert over men-
neskene og det de holder på med i landsbyene; verksted-
arbeid, husstell, matlaging, gårdsdrift, ysting, veving og 
masse andre ting. I tillegg kommer årstidsfester, scene-
arbeid, eurytmi, korsang og musikk. Det er en verden av 
liv og røre, og det sier seg selv at en slik måte å leve på, 
gir uendelig mye til et fellesskap. Men samtidig krever 
det mye av hver enkelt. Hver på sin måte. Og spørs-
målet «hvem er jeg?» kan ta flere retninger. Det kan 
svinne hen, fordi man ikke lenger legger så mye vekt på 
seg selv, men opplever seg som en del av helheten. For 
andre blir spørsmålet kanskje tydeligere, og jeget krever 
å bli synlig både for seg selv og for de andre. Heldigvis 
finnes vi mennesker i alle mulige varianter. Noen av 
oss er ekstra morsomme eller flinke til å snakke, og de 
både synes og høres, mens andre er synlige fordi de er 
dyktige og arbeidsomme og tar mye ansvar. Atter andre 
fordi se selv (eller andre) synes at de er spesielt viktige! 
Noen er kanskje ikke synlige i det hele tatt. Men har 
dette egentlig noe med «jeget» å gjøre? Eller er dreier 
det seg om noe annet?

Camphill – et «jeg-verksted»?

Spørsmålet om to jeg?
En av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt, var da jeg 
plutselig hørte meg selv snakke. Utenfra altså. Alle hør-
er seg selv innenfra, liksom inne i hodet, men dette var 
noe annet. Jeg hørte meg selv utenfra og kunne lyttet til 
min egen stemme, slik jeg vanligvis lytter til en annens 
stemme. Jeg var nok rundt 50 år da det skjedde, mens 
jeg holdt på å gjøre språkøvelsene mine. Før denne 
opplevelsen hadde jeg en klar følelse av at «jeg er meg», 
og levde fint med den enheten. Men nå, tenkte jeg, hvis 
jeg kan høre meg utenifra, må jeg jo være minst to! Men 
det stemmer jo ikke med antroposofien, sa jeg til meg 
selv. Jeg består jo av fysisk kropp, eterlegeme, astral-
legeme og et jeg. Altså, er det ikke plass til at noen flere 
sa «jeg» til meg selv. Men kunne det være noe annet?

Jeget og personligheten
Etter å ha levd med disse spørsmålene en stund, slo jeg 
meg til ro med å være to. For jeg var kommet til at det 
var et skille. Det ene var «jeget» og det andre «person-
ligheten» (også kalt hverdagsjeget). Dette ble et viktig 
redskap for å forstå både meg selv og andre. For når jeg 
for eksempel ble fornærmet eller skuffet eller sint – og 
spurte om det var jeget eller personligheten som var 
fornærmet og sint eller følte seg tilsidesatt eller oversett, 
så måtte jeg innrømme, det var personligheten min. Og 
personligheten hadde jeg selv vært med og formet! Som 
barn og ungdom måtte jeg tilpasse meg til det som levde 
i omgivelsen min. Foreldrene, som heter Marit og Arne, 
og søsteren min, Aud. Men også resten av familien,  
besteforeldre og etter hvert andre som jeg lærte å 
kjenne. Jeg så nå at det jeg kaller personligheten, er den 
jeg er blitt gjennom møtet med andre. På godt og vondt. 
Men jeget mitt, det som er i dypet av meg selv, indivi-
dualiteten, er den jeg egentlige er. Det blir ikke fornær-
met eller lei seg. Det bare er der. Og observerer meg slik 
jeg er, og hvisker meg kanskje i øret: Er det nødvendig 
å være så sur på det mennesket som gjorde ditt eller 
datt? Eller hvorfor være fornærmet fordi det mennesket 
ikke gjorde det du ønsket? Da kan personligheten i meg 
smile og si: Nei. Det er ikke nødvendig.

Camphill – et «jeg-verksted»
Denne opplevelsen av å kunne høre seg selv, som jeg nå 
har delt med dere, er en av de fineste opplevelsene jeg 
har hatt. Samtidig skulle jeg ønske at flere oppdaget det 
samme, fordi jeg fikk et mye bedre liv etter denne hen-
delsen. Nå kan jeg stå overfor meg selv og se hvordan 
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jeg inneholder noe annet enn mitt «hverdags-jeg» og jeg 
kan hjelpe og støtte mitt stakkars «hverdags-jeg» med 
sitt strev og sine oppgaver. Det er alt sammen «verk-
stedarbeid», og etter hvert er jeg kommet til at noe av 
det mest vidunderlige som kan skje i alle verkstedene 
våre, er det som skjer i «jeg-verkstedet». Neste gang du 
kommer på besøk til et av stedene, og lurer på hvorfor 
det kommer et sånt spesielt lys fra dem du møter, så kan 
du jo prøve å tenke at det du ser, er jegets lys. Og jegets 
lys er den kraften som gir mennesket mot til å bli seg 
selv, til å ta ansvar for sin oppgave i livet, og dermed 
være forbilder for oss andre, og de som skaper forutset-
ningene for en ny menneskehetskultur.

Styrke og innsikt 
Selvsagt finnes det utfordringer i Camphill-livet, slik 
som i alle andre sammenhenger der mennesker forsøker 
å gjøre noe sammen. Det kan bli konflikter og vanske-
ligheter, gamle vennskap kan gå til grunne, og nye real-
sjoner oppstår. For meg som betrakter av camphill-livet, 
virker slike prosesser – selv om de er smertefulle  – som 
en helt avgjørende del av det store bildet som Camphill 
er en del av. Jeg synes Rudolf Steiner har uttrykt dette 

så fint i et foredrag om samtidskultur som han holdt i St. 
Gallen i Sveits i 1916:

Vi lever i en verden hvor vi må -, hvis vi blir beveget 
av åndsvitenskap eller antroposofi,-  stå overfor 
våre egne sjeler med radikalt forskjellige tanker 
og følelser. Vi lever i en atmosfære, så å si, som 
krever utvikling av styrke, og en kraftig utholden-
het. Dette er de dypere grunnene til at man ofte kan 
bli motløs og føle seg ensom; det er forklaringen 
på hvorfor kanskje noen få, her og der, selv om de 
erklærer støtte til åndsvitenskap, likevel ikke klarer 
seg så bra her i livet. Men når vi har kommet til en 
klar innsikt i hvor stort det er, det som vi er en del 
av gjennom antroposofien og åndsvidenskapen, og 
hvilken betydning det har for hele den menneskelige 
samfunnsveven i fremtiden, så gjør det ikke noe om 
vi av og til føler oss små. Heller ikke om det vi er en 
del av, virker smått i dag fordi vi fremdeles bare er i 
begynnelsen. I denne innsikten kan vi finne den styr-
ken vi trenger, da kan vi virkelig finne den, for hver 
stor ting i menneskehetens utvikling må begynne i 
det små. 

Rudolf Steiner 1910

Vi må utrydde fra sjelen
all frykt og redsel i forhold til
det som kommer mot mennesket 
fra fremtiden.
Vi må opparbeide sinnsro
i alle våre følelser og fornemmelser 
overfor fremtiden.

Vi må se fremover 
med absolutt likevekt
henimot alt som måtte komme.
Og vi må tenke at uansett
hva som kommer, er det gitt oss 
av en verdensstyrelse
full av visdom.
 

For Mikaels tidsalder

Det er en del av det vi 
må lære i disse tider, 
nemlig å leve på basis av
ren tiltro, uten noen sikkerhet 
for vår eksistens,
tiltro til den stadige hjelpen 
fra den åndelige verden.

Sannelig, intet annet vil fungere 
om vårt mot ikke skal svikte oss.

Og la oss søke oppvåkningen 
i oss selv,
hver morgen 
og hver kveld.
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Noen dikt fra et skrive-
verksted på Vidaråsen

Tekst og foto: Nils Langeland.

Mikkelsmesshelgen 2021 kom Knut Arild Melbøe til Vidaråsen og gjennomførte et skriveverksted. Diktet «Fergemann 
tid» av Herman Wildenvey var utgangspunktet. Her presenteres noen av diktene som ble laget denne helgen.

Om stjernene
Rakel og Markus, med Anna

Jeg liker å se på stjernene
Og tenker på
En stjerne som skinner
Vakker
På himmelen om natten
Mot jorden i det fjerne.

Min stjerne er venn med månen
Halvmånen
De beveger seg langsomt
Sammen i uendeligheten
Av den mørke natten
Det blinker

Et stjerneskudd på himmelen
Jeg har et ønske
Jeg ønsker meg god tid
Så mye tid som stjernene
Har med månen
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Om bevegelse 
og naturen 
Markus, med Anna

Alt beveger seg
Vind, kraftig vind
Skyene vandrer over himmelen
Vann renner i elven
Trærne danser
Bladene faller.
Vind, kraftig vind
Alt beveger seg
I løse luften
Flyr som fuglene
Høyt oppe på den blåe himmelen.

Når det snør 
Eli

Når det snør i vildensky
da laget jeg en snemann.
Så går jeg på ski men
ikke i hi. Når det
blir kveld så lager jeg en
snølykt og tenner på den.
Og ser på månen
før kvelden tar ro.

Stjernes Følgesvenn 
Ola 

På en mørk nattehimmel kan man fort bli svimmel.
Føle seg alene der oppe er også lett.
Plutselig dukker det opp en følgesvenn der på natt 
himmelen.
Og i et øyeblikk møtes himmel og månen i en 
skjønn harmoni.
Når månen legger seg, kommer solen frem igjen
som daghimmelens følgesvenn.
Og på ny våkner verden opp.
Tiden stopper aldri opp.
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Et høstdikt 
Rositha, Jonathan, Reidun, med Chev

Hjertet mitt gjesper
Det blåser ute
Det regner også.
Dagene blir kortere og mørkere
Det er så deilig,
For snart er det jul.
Jeg gleder meg til det snør
Men først må vi høste alt
Av frukt og grønnsaker.
Tomater, poteter, gulrøtter, paprika
Purre kål og mange, mange epler.
Vi har laget jordbær- og rabarbrasyltetøy,
Eplemos og salater.
Er ikke vi heldige?

Tid 
Cornelius

Tid du rasende malstrøm mot natt
Som river og virvler oss med.
Vi famler i blinde men får ikke fatt
Og synker til slutt på kne

Med bøyde hoder og bøyet rygg
Med visnet håp og drøm..
– Er vi betydningsløse fnugg
Feid med i kaotisk strøm?

Dit rop er mektig, og lytter jeg godt,
Kan jeg høre det: «Heis dine Segl!
Finn Stjernen, sett kursen, ta roret fatt!
Se him’len og Havets speil!»

Min mast er min tillit, mitt mot mine segl.
Fyll dem helt med ditt mektige sus.
Min tro er sterk som tau på kveil
Jeg er klar for en dristig kurs.

La meg ri denne stormen, la meg vinne frem
I orkan, og så kuling og bris.
La meg vinne horisonten og finne et hjem
-leve livet på verdig vis

Tid! Du livskraft åndende eng.
Du lar oss danse i nuet.
Lystig, alvorlig, munter og streng
Et evig underfullt skue.

Alt som er til er forgjengelig
Det som vil bli, blir forfengelig.

Tid, du som fyller våre liv og som tømmer våre krefter,
Du som går langt forut og følger efter,
Du som dreper alt og som leger sår,
La meg bruke den delen godt som jeg får

La meg til slutt skue utover våkent og fritt
Og i stolhelt erkjenne dette var mitt.
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En spesiell jul i 2020 
på Vallersund

Tekst: Corinna Balavoine. Foto: Dag og Corinna 
Balavoine.

På den siste dagen før jul i fjor, da mange skulle reise 
hjem på ferie, fikk vi vite at én i vår kohort hadde testet 
positiv for covid-19. Plutselig var all glede og forvent-
ning til de siste juleforberedelsene forvandlet til angst, 
spenning og usikkerhet. 

Personlig gikk jeg rundt med en tung klump i mellom-
gulvet og måtte kjempe mot følelsen av sjokk. Kom-
munen holdt krisemøter angående situasjonen vår på 
Vallersund, og vi ble også advart om at journalister nå 
ville sette virksomheten vår under lupen. Pårørende tok 
kontakt og vi måtte holde dem kontinuerlig oppdatert. 
Men den aller største bekymringen handlet om hvorvidt 
noen i landsbyen ville bli alvorlig syke. 

Heldigvis hadde vi et godt samhold i den tette gruppen 
av medarbeidere. Etter nesten et år med pandemi, hadde 
vi vært gjennom flere diskusjoner og ulike synpunkt. Da 
krisesituasjon oppstod noen dager før jul, var vi heldig-
vis blitt samkjørte, vi stolte på hverandre og hvordan vi 
skulle håndtere det.      

All testing og de tiltakene som kommunelegen anbe-
falte, ble heldigvis ordnet veldig raskt.
Så måtte vi ordne alle husfellesskap på nytt og finne 
kreative løsninger for hvordan mennesker som egentlig 
skulle ha reist hjem, nå måtte feire julen i karantene her 
oppe. For eksempel: To av praktikantene flyttet inn i en 
leilighet til en beboer, og sammen laget de tre et eget 
julefellesskap de ti dagene karantenen varte. De laget 
maten sammen, gikk turer sammen og holdt hverandre 
med selskap. Siden det ikke var plass til et juletre i lei-
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ligheten, fant de ut at de kunne henge treet opp i taket.

En medarbeider som bor utenfor selve landsbyen, 
tilbrakte julekarantenen i en campingvogn ved siden av 
familiens hus. Så møttes hele familien utendørs og spilte 
et julespill for å kunne feire sammen.

I vårt hus i landsbyen hadde vi en spesiell sammenset-
ning av folk. Det var de som hadde planlagt å reise, men 
måtte bli. Og to praktikanter som trodde de skulle ha en 
rolig jul med nesten ingen i huset, måtte nå forholde seg 
til et fullt hus. Midt i julaftensfeiring tenkte jeg at dette 
var rene «Agatha Christie»-opplevelsen. Ulike men-
nesker innelukket i et stort hus inntil mysteriet blir løst! 
Eller for oss, til karantenen var overstått.

Det ble en utfordring å dekke bordet med riktige avstand 
mellom plassene. Vi endte opp med et langbord med 
årets juletre plassert imellom slik at det skilte selskapet 
i to mindre grupper. Maten ble enkel, for dette var ikke 
planlagt. Der vi ikke hadde riktig ingrediens, improvi-
serte vi med en annen. Vi brukte også rester fra dagene i 
forveien, og fikk laget en nydelig forrett. En av gjes-



54 tema: spiritualitet

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

Det passet bra at sjøløvene fikk delta i julefesten. De 
ble laget under den første karantenen. 

Det ble en veldig spesiell stemning under utdelingen 
av julegaver. Siden ingen av oss visste at vi skulle feire 
juleaften sammen, var vi heller ikke forberedt på å 
utveksle gaver med hverandre. Noen forsvant for noen 
timer på rommet sitt og kom tilbake med nydelige hjem-
melagete papirstjerner, andre studerte bokhyllen sin og 
pakket inn fine leseopplevelser i gavepapir, noen fant 
pakker i kofferten og byttet navnet på navnelappene. 
Denne julen fikk vi alle gaver som kom fra hjertet. Det 
ble en av de fineste julaftenene jeg har opplevd – for alle 
var vi litt hjemløse, litt oppbrakt etter de siste dagenes 
usikkerhet og bekymring, og alle ville vi gjøre det beste 
ut av situasjonen som oppsto.
 
Og dagene derpå? Kreativiteten sluttet ikke. To av hu-
sets gjester hadde øvd inn og spilte et dukketeater. Siden 
vi manglet tilskuere til forestillingen, ble flere av setene 
belagt av kosedyr som satt rolig gjennom hele forstillin-
gen. Også det ble skikkelig koselig.

tene måtte per telefon guide sin egen familie hjemme 
skritt-for-skritt gjennom lagingen av den tradisjonsrike 
julematen!  
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Hva menes med at noe er 
friskt eller sykt?

Tekst: Frode Barkved. Maleri: Marius Wahl Gran

Begrepene «friskt» og «sykt» har flere dimensjoner, 
flere opplevelsessjikt. På det individuelle plan er det 
selvfølgelig nyttig at en lege kan påvise et beinbrudd 
eller et magesår. Men et menneske kan leve med både 
psykiske og fysiske kroniske sykdommer, og likevel 
ikke, i første rekke, definere seg som syk.
Det hender også, ikke rent sjeldent, at et menneske 
bejaer sin sykdom, og opplever den som en eksistensi-
ell utfordring vedkommende kan utvikle seg gjennom. 
Litteraturen og kunsten er for øvrig fulle av eksempler 
på nettopp dette; at smerte i et utvidet livsperspektiv 
ikke bare er av det onde. Tvert imot; det er nok å tenke 
på Dostojevskij utsagn fra Brødrene Kamarasov om 
at «ingen lykke er fullkommen om den ikke rommer 
elementer av lidelse». For sykdom handler om noe mer 
enn fysiske organer som ikke fungerer, om mer enn en 
psykisk lidelse. Sykdom kan åpne opp for en værens-
opplevelse som genererer ny erkjennelse om hva det vil 
si å være menneske. Og sykdom er identitetsdannende, 
den kan forandre oss.

Få har beskrevet sykdommens kompleksitet så utfør-
lig som Thomas Mann i romanen Trolldomsfjellet. Her 
møter vi den lærde Settembrimi som oppfatter sykdom 
som en fornedrelse for mennesket, «… den nedverdiger 
mennesket til noe rent kroppslig […] noe umenneske-
lig». Mystikeren Naptha hevder det motsatte: «… det er 
nettopp menneskets sykdom som gjør det til menneske». 
Sistnevnte forbinder sykdom med menneskets verdig-
het, og en av legene i romanen sier at «han aldri har 
møtt et helt friskt menneske».

Det er Bjørn Hofmann, forsker innen medisinsk filosofi, 
som tar frem disse aspektene i en tekst som omhand-
ler sykdom som dannelse. Han skriver avslutningsvis 
at «sykdom har altså noe annet ved seg enn det rent 
biomedisinske, og som knytter oss til grunnvilkårene for 
det menneskelige; som neppe lar seg stryke ut med ana-
lyser av cellevekst eller resecere med laparoskop. Slik 

har sykdom vært og vil fortsatt kunne være dannende.»
Når ord som friskt og sykt individualiseres, når det 
flytter over fra generaliseringer til å bosette seg i levd 
liv, merker man hvor umulig det er å definere lykke som 
fravær av sykdom. Da blir man også varsom i omgan-
gen med sykdomsbegrepet. Jeg husker den spontane og 
felles reaksjonen min mor og jeg hadde da presten holdt 
minnetale over min søster som døde brått og uventet. 
Hun hadde Downs syndrom. Midt i prekenen sa presten 
at selv om min søster var syk, var hun et menneske 
som spredte glede rundt seg. Det var jo godt ment, men 
begge ble vi overrasket (og nedstemte) av at presten de-
finerte hennes som syk. Som alle andre hadde hun hatt 
sitt å stri med når det gjaldt sykdom, men at hun var syk 
fordi hun var den hun var, hadde aldri falt oss inn.
Selv har jeg arbeidet med såkalt psykisk utviklingshem-
mede i ulike sammenhenger, men alltid utfra erkjen-
nelsen av at hvert eneste liv, uansett hvordan det arter 
seg, uansett hvilke fysiske og psykiske utfordringer den 

Moln. 100 x 70. Marius Wahl Gran.
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enkelte måtte ha, handler om et individ med sin biografi, 
sin egenverdi. Og, ikke minst, et individ som står inne 
i sin vev av menneskelige relasjoner, som elsker og blir 
elsket fordi det er et menneske blant mennesker.

For noen år siden var jeg sammen med en flokk av dem 
på en pilgrimsvandring til Santiago de Compostella. Al-
lerede i det flybussen rykket ut av holdeplassen, så jeg 
hender som gnidde seg mot hverandre og klappet, jeg 
hørte jubelrop. Men bare fra disse ungdommene. Alle 
andre satt med uforandret ansikt. Og jeg grunnet over 
begrepet psykisk utviklingshemmet. Det må jo bety å 
være sjelelig hemmet. Det passet ikke. For de andre pas-
sasjerene derimot, de som satt det med sine uforandrede 
hverdagsansikter som om ingenting var skjedd, for dem 
passet kanskje betegnelsen bedre? Hvor sjelelig hemmet 
er vi ikke i våre ubevegelige ansikter, tenkte jeg. Hvor 
mye skal ikke til av stimuli for at vi selv skal kunne gi 
uttrykk for en så inderlig jubel av lykke som ligger i et 
buss-rykk som varsler at vi beveger oss til noe nytt og 
ukjent? Begrepene er omvekslet, tenkte jeg. Hvilken 
makt ligger det ikke i det diagnostiske språket? Er det 
ikke noe å lære her for oss som i vår alminneliggjøring 
av tilværelsen har blitt opplevelseshemmet og mistet 
sansen til å forbauses og undres, en sans som våre mer 
psykisk/sjelelig utviklede pilegrimsungdommer hadde 
til gangs?

Noen dager senere skrev jeg følgende i dagboken (nav-
nene er forandret): Neste pause er i Fontafria. Der er det 
en slags bungalow-restaurant med et rom i midten hvor 
vi får reservert et langbord. Etter måltidet tar jeg ned 
en gitar som henger på veggen, Frida tar frem fløyten 
og Jonas finner noe å tromme på. Sang, spill og rytme 
ljomer gjennom lokalet, og sannelig blir det ikke også 
litt dansing.

Vi må ha trommet og slått på gitaren litt for kraftig, for 
da vi kommer ut, hører vi torden i det fjerne og ser sorte 
skybanker. Men på avstand er det jo bare spennende 
med torden. Så neste gang det tordner, hytter Frida mot 
himmelen med sin nyinnkjøpte vandringsstav. Hun 
er tøff i trynet, resiterer fra Trymskvida og utfordrer 
mjå i målet tordenguden Tor og gauler at han bare kan 
komme! Det er nok den nye staven som gjør henne så 
kjepphøy (i bokstavelig forstand).

Det skulle hun ikke gjort. For til tross for at Terese ler 
høyt og jublende av denne gaulingen, og til tross for at 
Sara utfører en slags magisk-ekstatisk dans for å gi gau-
lingen kraft, så blir vi tyve minutter senere angrepet av 
en voldsomt aggressiv haglbyge. Jeg overdriver ikke når 

jeg sier at haglene var store som klinkekuler! Jeg er sik-
ker på at det var Tor selv som kastet dem mot oss med 
et stygt og ondt og lurt vredesflir i skjegget. Og jeg var 
ikke den eneste som slapp ut små og skarpe smerteklynk 
hver gang et hagl traff meg i ryggen eller i bakhodet. 
Så kom tordenen nærmere, og Frida var blitt helt stille, 
Terese lo ikke, Sara danset ikke. Faktisk var vi alle 
ganske bleke om nebbet mens vi fomlet frem regnpon-
choer og strevde med å trekke den over kropp, hode og 
sekk. Som en flokk pukkelryggede, jagede selvpinende 
flagellanter og gråmunker beveget vi oss nedover stien, 
med en lydkulisse som vekslet mellom torden som 
kom stadig nærmere og urytmiske smerteklynk som ble 
stadig fjernere ettersom flokken løste seg opp og haglet 
etter hvert helt opphørte å skade oss.

Men nedbøren fortsatte med styrtregn og nå begynte 
tordenguden å kaste lynspyd etter vandrerne; et traff i en 
høyspentmast 15–20 meter fra oss. Jeg har aldri vært så 
nær et nedslående lyn, og jeg trodde nesten ikke det jeg 
opplevde. Var det en som tok bilde? Nei, dette var Tor-
dengudens egen blitzzzzzz(!), og det var ikke meningen 
at vi skulle smile pent.

Men langt borte i nordøst klarnet det, og vi så lys fra en 
bortgjemt sol. Da var det Espen pekte på den motsatte 
siden av himmelen og informerte om at vi antakelig 
kom til å få øye på en regnbue der om ikke så lenge. 
Han fantes ikke redd, han vendte ansiktet mot himmelen 
hele tiden, med en astronoms forskermine.
Så sto vi der mellom lyn og torden og regn på den ene 
siden, og en himmel som langsomt klarnet på den andre. 
Langt hadde vi gått, og slitne var vi. Fem av vandrerne 
skulle få ta drosje de siste sju kilometerne. Fredrik 
hadde ringt og bestilt. Resten skulle vandre på føttene, 
som hos en del allerede var blitt smykket med perlende 
vannblemmer.

Jeg kommer aldri til å glemme reaksjonen da solen kom 
frem på himmelen. I det sekundet den brøt gjennom tor-
denskyene og sendte sine kaskader av varme og lys mot 
oss, ble vandringsflokken forvandlet til et vesen av ur-
fryd, av ur-glede. Et gigantisk gledesrop strakte seg mot 
solen, og armer svingte, føtter trippet og hoppet, og det 
ble dans og sang og rop og latter. Der og da forsto jeg en 
yngre menneskehets intense takknemlighet og kjærlig-
het til solen. Jeg forsto hvorfor du finner kultiske danser 
og ritualer knyttet til solen i alle naturreligioner. I dette 
øyeblikket – hinsides all teoretisering og uten mental 
avstand, uten beskyttende intellektuelle og analytiske 
solbriller og solkrem – fattet og begrep jeg at solen kan 
man oppleve som en personlig venn og guddom, en 
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nåderik, uselvisk lysengel som overstråler og bærer oss, 
og som gir ny næring til håpet om å komme frem til et 
herberge før natten faller på.

Jeg skriver ikke dette for å romantisere usedvanlige 
mennesker. Også i deres liv – og deres foresattes liv 
– finnes det sorger og gleder, heftige tapsfølelser og 
jublende mestringsopplevelser, håp og skuffelse. Jeg 

skriver det fordi jeg frykter at en begrepsbruk og en 
abstrakt generalisering av hva som er sykt og friskt 
kombinert med en utilitaristisk tankegang, lett kan bane 
vei for et avindividualisert og abstrakt menneskesyn der 
den enkeltes opplevelse av sin tilværelse som menings-
full, ikke tas hensyn til.

Artikkelen har tidligere stått i Steinerbladet 2021-1

Storm. 80 x 70. Marius Wahl Gran.
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Tekst: Christian Egge. Utdrag fra Menneske først 
og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i 
Norge, Kagge, 2016.

Det religiøse livet i landsbyen har lange tradisjoner. 
I dag er det preget av frivillighet, og det er ikke noe 
som alle deltar i. I fire hus på Vidaråsen gjennomføres 
Bibelaften lørdag kveld, i noen av de andre husene 
sporadisk. Hver annen søndag holdes Søndagshandling 
i Andreasbygget, landsbyens vakre kapell. Søndags-
handlingen er en gudstjeneste, eller en konfesjonsfri 
kristen, kultisk handling som Rudolf Steiner utviklet for 
elevene ved den første steinerskolen i Stuttgart. Den har 
flere utforminger, avhengig av om den gjøres med barn, 
ungdommer eller voksne.

Det finnes flere «søyler» eller ledestjerner som 
Camphill-bevegelsen arbeider etter, men utgangspunk-
tet er helt klart tilflukten til, eller anerkjennelsen av, 
kristendommen som fundament for impulsen. Men da 
handler det om en lang understrøm – fra de urkristne 
menigheter over blant annet Tempelridderne, Rosen-
kreutzerne, den herrnhutiske brødremenigheten med røt-
ter i Bøhmen/Mähren tilbake til tiden før Martin Luthers 
reformasjon. Denne strømmen fant i Karl Königs 
opplevelse en fornyelse i Rudolf Steiners antroposofi og 
kristologi. Så nært følte König seg Rudolf Steiner, som 
han aldri traff personlig, at han sa: Om du arbeider med 
meg, da arbeider du med Rudolf Steiner.

Åndsopplevelsen på Isle of Man 
Karl König kommer til London i desember 1938. I løpet 
av julen demrer en mulig fremtid for ham, en livsopp-
gave – og historien om Camphill tar sin begynnelse …

… eller gjør den det? Kanskje er det ufullstendig å si at 
historien om Camphill begynner nå, i hvert fall fra  
Königs synspunkt. Gjennom hele sitt voksne liv føler 
Karl König (1902-1966) at han står inne i en lang hi-
storisk utvikling. Det virker som om tanken om gjentatte 
jordeliv, som er sentral i antroposofien, for ham ikke 
bare er en interessant hypotese. Han fornemmer at han 
selv har deltatt i hendelser langt tilbake i tiden. 

Bibelaften og handlingen
- en spirituell strøm i Camphill

Som internert på Isle of Man i noen måneder våren 
og sommeren 1940 – sammen med flere av sine ven-
ner fra Wien-gruppen som hadde ankommet Skottland, 
«samtaler han under et måltid i åndsområdet» med grev 
Zinzendorf – som flere århundrer tidligere hadde åpnet 
sitt gods for herrnhuterne. Han opplever denne forlengst 
avdøde personligheten, eller individualiteten, der og da! 
Zinzendorf oppfordret König til å innføre en regelmes-
sig «Bibelaften» i sitt arbeid, og at man skulle forsøke å 
forstå evangelietekstene «ved hjelp av Rudolf Steiners 
åndsvitenskap». Dette begynte König med på Camphill 
i 1941, og det har vært en tradisjon i Camphill-lands-
byene rundt om i verden siden da. 

De tre pilarene
Riktignok var Rudolf Steiners verk den sentrale inspi-
rasjonen for König. Men han følte seg sterkt forbundet 
med spesielt tre kulturpersonligheter, Camphills tre 
«ledestjerner»: Amos Comenius, Nikolaus von Zinze-
ndorf og Robert Owen. Disse representerte respektivt de 
tre områdene kultur/åndsliv, rettsliv og økonomi. Særlig 
representanten for rettsliv, Zinzendorf, kan forekomme 
en ganske overraskende, da han jo fremfor alt represen-
terer religion, altså åndsliv. Eller kanskje er det nettopp 
derfor naturlig?

Amos Comenius 
Amos Comenius (1592–1670) var en tsjekkisk filosof, 
pedagog og teolog, og den siste biskop for «de bøh-
misk-moraviske brødre», kalt «Uniteten» eller «Unitas 
Fratrum» og grunnlagt i 1457 (60 år før Martin Luther 
festet sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg). De ble 
forfulgt av den katolske kirke, og Comenius førte et 
omflakkende liv som universitetslærer. Han er forfat-
ter av den såkalte pansofien, «Den universelle visdoms 
skole», og propagerte skolegang og rett til utdanning for 
alle. Han regnes som en av pedagogikkens fedre. Hans 
lære beskrives som en opplyst, kristen-humanistisk uni-
versaltenkning. König så Comenius som en forløper for 
visse sider av Steiners tenkning, og sier at Camphill-ar-
beidet skal gjennomsyres av Comenius’ pansofi, liksom 
av antroposofien. Men han understreker at Camphill-
bevegelsen ikke har som oppgave å forkynne verken 



59

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

antroposofi, pansofi eller kristendom, men skal være 
gjennomtrengt av disse strømningene. Man skal la dem 
bli til opplevelser, hendelser som opplyser arbeidet.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 
Visse av de forfulgte bøhmisk-moraviske brødre søkte 
tilflukt på grev Zinzendorfs gods, og der oppsto «Den 
fornyede brødremenighet» under navnet herrnhu-
terne. De etablerte der landsbyen Herrnhut og var en 
økumenisk misjonsbevegelse. Nikolaus Ludwig von 
Zinzendorf (1700–1760) ble leder for denne beve-
gelsen. Bente Edlund skriver: «Gjennom en målrettet 
diasporavirksomhet ble det opprettet nye landsbyer eller 
herrnhuterkolonier rundt om i Europa. Landsby i denne 
sammenheng var ikke en samling mindre privathus, 
men besto av store bygningskomplekser i monumental 
barokkstil, der en mer eller mindre kollektiv livsform 
ble pleiet. Karakteristisk for bevegelsen var ikke bare at 
man ga avkall på privat eiendom til fordel for et enkelt 
liv i fromhet og kristent fellesskap. Også arbeidsfel-
lesskapet i en rekke fremragende håndverksbedrifter 
inngikk som en viktig del av tjenesten. Herrnhuterne 
ble etter hvert kjent for sine gode skoler og internater. 
Møtet med herrnhuterlandsbyen Gnadenfrei i Schlesien 
i 1928 beskrev König som en opplevelse som gikk dypt 
inn i sjelen og ble retningsgivende for hans fremtidige 
skjebne.»

Det var altså gjennom møtet med sin kone Tilla og 
hjemme hos henne i Schlesien at Karl König kom i kon-
takt med denne strømningen, og det spilte en avgjørende 
rolle for utformingen av Camphill-bevegelsen senere. 
Dette kan man se helt inn i miljøet i en Camphill-
landsby. Herrnhuterne la stor vekt på det estetiske i hus 
og i livet i allmennhet; en enkel, vakker utforming av 
redskaper, bygninger, møbler var regelen. Man hadde 
omsorg, ikke bare for det levende, men også for tingene. 
Dette ser man også i mange Camphill-landsbyer: Man 
merker en utpreget sans for stil og kvalitet. Som en 
medarbeider på Vidaråsen kommenterte: «Vi lever som 
grever, men vi eier ingenting.»

Det viktigste var likevel det religiøse, fromheten. König 
mente å se «det samme lys i herrnhuternes hjerter» 
som hos de urkristne. Han ville ikke lage en sekt av 
Camphill; likevel var kristendommen «en uunnvær-
lig del av bevegelsens liv og virke». Å tilhøre et visst 
kirkesamfunn eller et selskap, også eventuelt det 
antroposofiske selskapet, skulle være en privatsak for 
medarbeiderne. Her levde ideen om «frihet i åndslivet» 
hos König.

Bibelaften og Søndagshandlingen 
Innrettelsen av en ukentlig Bibelaften i Camphill-lands-
byene var en inspirasjon fra Zinzendorf. Man skulle 

Andreasbygget på Vidaråsen. Foto: Ruben Khachatryan.
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En mors blikk på det religiøse livet i Camphill

komme sammen, samles rundt et bord med en stunds 
stillhet. Deretter skulle man ha et enkelt måltid og sam-
tale om for eksempel hendelser fra den siste uken. Så 
skulle man vende seg til en tekst fra evangeliet (senere 
felles for alle Camphill-samfunn), som skulle leses 
under neste dags «Søndagshandling». Denne «Hand- 
lingen», kalt «Offerhandlingen», er en høytidelig reli-
giøs feiring som Rudolf Steiner innrettet for mennesker 
som ikke tilhørte en spesiell kirke eller trossamfunn. 
Den blir selebrert av legfolk, altså ingen prest. På hjem-
mesiden til Camphill Rotvoll i Trøndelag skriver man at 
det er en feiring «som ikke tilhører noe eget kirkesam-
funn, men gir uttrykk for den sentrale kristne holdning 
og bestrebelse som vi forsøker å ha som grunnlag for 
vårt arbeid i landsbyen.»

«Golgata-mysteriet» bortenfor religioner 
Poenget er at under Bibelaftenen møtes alle på likefot. 
Ingen er viktigere enn en annen overfor Gud. Slik ble 
Bibelaftenen en form, eller et rom der likeverdigheten 
praktiseres konsekvent og regelmessig. Den er naturlig-
vis fellesskapsdannende og identitetsskapende. I Stei-
ners kristologi er Kristi liv og gjerning, særlig «Golgata-
mysteriet», imidlertid bortenfor religioner, det er noe 
som gjelder alle mennesker uansett tro. Han kaller det 
«en mystisk kjensgjerning».

Karl König var svært opptatt av frihet og ansvar, og 
begrunner det med Rudolf Steiner i menneskets immate-
rielle, åndelige dimensjon. Han snakker om menneskets 

sjelelig-åndelige individualitet som lever gjentatte gan-
ger på jorden, altså reinkarnerer. Denne vesenskjerne, 
eller menneskets «inkarnerende åndskime» formes eller 
betinges av tre faktorer ved inkarnasjonen: arv, miljø – 
samt kosmiske og karmiske (skjebne-) innflytelser eller 
krefter.

Dette er jo svært subtilt, og König snakker heller ikke 
stort om reinkarnasjon i offentligheten. Men han skriver 
mye om det. Uansett om man tror på dette eller ikke, så 
er det en logikk i det, at om vi lever flere ganger på jor-
den, da kan ulike situasjoner eller et vanskelig liv med 
handikap ha en betydning for ens utvikling på lang sikt. 
Både Karl König og Rudolf Steiner regnet med et slikt 
langt utviklingsperspektiv for alle mennesker. 
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Utdrag fra intervju med  
Cecilie Løveid i boken Men-
nesket først og fremst, fra 
avsnittet: «Om religion», side 
222. Cecilie Løveid er mor til 
Mats som bor på Hogganvik.

Christian Egge: – Du har 
antagelig sett at man har en 
regelmessig religiøs praksis 
i Camphill-landsbyene, ja, 
på en måte har de en sakral 
atmosfære over mange ting, 

for eksempel ved måltidene. Man har Bibelaftener, Søn-
dagshandling og så videre. Når du ser dette, er det noe 
du kan bejae, eller si noe om?
Cecilie Løveid: – Ja, Mats har jo deltatt i Handlinger 
i mange år, for eksempel. For ham er det en viktig del 

av tilværelsen, en helt naturlig del av tilværelsen. Dette 
med tro og slike ting, det er ikke noe spørsmål for ham. 
Så derfor er det ikke noe problem.

– Han driver ikke og stiller spørsmål om han skal tro på 
Gud eller ikke?
– Nei, prester driver jo med teologiske spørsmål hele 
tiden. Ikke Mats. Han bare deltar i noe som for ham er 
naturlig. Og da gidder ikke jeg å bli opprørt over at han 
liksom skulle «lures med» på noe som jeg ikke kan være 
med på. Jeg kommer jo fra en ateistisk bakgrunn, eller 
fra en bakgrunn med ikke-tro. Min mor var humaneti-
ker. Besteforeldrene mine var kommunister og antireli-
giøse – i hvert fall offisielt. Det jeg hadde med meg når 
det gjelder religion, det var den alminnelige skoleun-
dervisningen. Så jeg er ikke noe avansert på det feltet. 
Men jeg har merket meg min egen dragning, eller min 
egen innlevelse i dette, og jeg ville aldri finne på å være 



61

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

polemisk mot det, for eksempel. Jeg har laget en veldig 
sarkastisk tekst en gang da jeg var cirka 16–17 år: «De 
kristne synger vakkert i sine vakre kirker.»

– Var det tittelen på et dikt?
– Nei, det var hele diktet! Jeg husker det sånn, med en 
lengselstone bak den setningen. Jeg er ikke med i den 
vakre kirken. Og hvorfor er du ikke det, liksom? Og jeg 
har da alltid hatt et slikt sidespor hvor jeg har vært opp-
tatt av religiøse ting. Jeg holdt på nesten i ti år å studere 
Hildegard av Bingen, skrive et stort skuespill – bare for 
å oppdage at da hadde halve verden gjort det i hvert fall 
de siste fem årene, 900-årsjubileet var over ... Det var 
helt overveldende, for først var det nesten ingenting å få 
tak i, og så veltet det på. Jeg reiste faktisk ned til klos-
teret hennes i Tyskland og fikk audiens hos abbedissen. 
Men jeg har fått nok av dette, tror jeg.

– Bortsett fra den religiøse praksisen i landsbyen; når 
du støter på dette menneskebildet som König arbeider 
ut fra, med karma og reinkarnasjon, en åndelig verden 

og så videre; har du fattet interesse for det? Det er jo 
spesielt at Steiner og König forener kristologien med 
tanken om reinkarnasjon.
– Av en eller annen grunn har jeg aldri blitt avansert i 
det spørsmålet, altså det stopper alltid opp, jeg er mer 
antropologisk og kulturhistorisk orientert. Jeg kan si at 
jeg har problem med min egen Kristus … og det brem-
ser meg kanskje litt. Jungs utvikling av religiøs forståel-
se er meget inspirerende. Dette er jo spørsmål man ikke 
kan vite så mye om, det er og blir spekulasjoner. Men 
tanken om den vandrende sjel er jo god i forhold  
til Mats. Altså dette at hvordan du har det i dette livet 
kommer til å virke videre – og at det er om å gjøre å ta 
vare på dem som har det vanskelig. Fordi de har fått den 
der «mindre håndbagasjen» som Inger Hagerup snakket 
om. Ikke fordi jeg er så begeistret for dette med «den 
mindre håndbagasjen»; de har masse bagasje med!  
Det er så mange måter å se det på. Disse uttrykkene blir 
fort oppbrukte, lyder ikke bra; «psykisk utviklings- 
hemmet» – Hallo! «Hemmet» – Hallo! Ikke sant?

Hogganvik. Foto: Sissel Jenseth
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Livets strikketøy

Vi håper at det 
holder slik at vi 
kan felle av,
så tomme strik-
kepinner blir 
korset på vår 
grav.

Og møter vi St. 
Peter som vokter 
himmelens port,
vi gir ham strik-
ketøyet med alt 
som vi har gjort.
Da gransker han 
den nøye og sier: 
«Kjære barn,
her oppe har vi bruk for en mengde opprekksgarn.»

Da vasker himmelens engler vårt garn så reint og hvitt, 
de glatter det og ordner det til det blir knutefritt.
Det legges så på lager, så mykt og fint og bløtt.
Kan hende det skal brukes til barna som 
blir født?

Ukjent forfatter. Foto: Dag Balavoine.
       
Den gang vi kom til verden da fikk vi en presang,
et nøste med vår skjebne, og ingen vet hvor lang.
Da la vi alle masker opp til livets strikketøy,
der vil det stå i mønsteret når vi jukset og vi løy.

Hver maske er en dag og hver 
omgang er et år, og alt vi gjør og 
sier i strikketøyet står.
Og mistet vi en maske og lot 
den rakne ned, det var kan hende 
venner vi aldri mer fikk se.
Noen har et strikketøy med 
varme farger i, det er de gode
strikkersker som kjærlighet kan gi.

Men alle må vi strikke med det 
garnet vi har fått selv om det av 

og til kan virke kjedelig og grått.
Men alle må vi strikke med det garnet vi har fått, selv 
om det av og til kan virke kjedelig og grått.

Og når vi så blir eldre da tenker vi som så:
«Hvor mye er tilbake av livets strikketråd?»
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Ufødthet, et manglende begrep 
i vår menneskekunnskap

Tekst: Magne Skrede. Illustrasjon: Fra boken. 
Rudolf Steiners tavletegning.

Artikkelen er inspirert av Peter Selgs bok «Ufødthet. 
Menneskets preeksistens og veien til fødselen».
Boken anbefales på det sterkeste. Den er oversatt til 
norsk og kan kjøpes i Antropos bokhandel.

Rudolf Steiner har i sitt liv gitt impulser, kunnskap, 
spirituelle beskrivelser og bidrag til samfunnsforny-
elser på utallige områder. Selv skal han ha uttrykt at 
«karma og reinkarnasjon» var det område som egentlig 
var hans livsoppgave. Men for at menneskene skulle 
kunne erkjenne karma, måtte de ha en utvidet natur- og 
menneskeforståelse på mange plan. Så han løftet frem 
det ene plan efter det andre; med innsikter på utallige 
felter. Man kunne kanskje si at Steiners rike kunnskaper 
på alle områder, skyldtes nettopp hans dype innsikt i 
karmiske lover og sammenhenger. Man vet ellers at de 
tyske idealistene fra Goethe, Lessing, Schelling, Fichte 
og mange flere hadde reinkarnasjonstanken som følges-
venn, og de så livet i et spirituelt perspektiv.  

Historisk sett har Vesten og den ledende kristendom 
etter 3-400-tallet fornektet reinkarnasjonstanken. Dette 
på tross av flere antydninger i bibelen. Etter «Forklarel-
sen på berget», sier Jesus for eksempel at Elias er kom-
met tilbake. – De forsto at han mente døperen Johannes!

I 869 under et konsil besluttet den katolske kirke at 
mennesket var et todelt vesen med fysisk kropp og sjel, 
– en sjel som hadde visse åndelige egenskaper. Men i 
praksis ble ånden avskaffet. Kirken forvaltet ånden, og 
bare kirken kunne sørge for at menneskene kom inn i 
himmelen. Derfor ble også katarene nærmest utryddet 
i et folkemord på 1200 tallet av pavemakten. Katarene 
bar gjerne Johannesevangeliet i beltet, de trodde blant 
annet på reinkarnasjon og ville ikke underkaste seg  
paven. Det var et maktspørsmål. For mennesket måtte 
ikke selv ta hånd om sin inkarnasjon, ifølge kirken.

En liten anekdote: Phyllis Jacobsen, en norskameri-
kaner som var med å starte Vidaråsen Camphill-landsby, 
var en gang i et selskap i USA hvor den katolske kardi-
nalen i landet var til stede. Hun kom til å si noe om re-
inkarnasjon som for henne var en selvfølge. Da reagerte 
kardinalen med store følelser og følgende utsagn: «Hvor 
vet du det fra? Det er bare høyere biskoper og kardinaler 

som skal kjenne til den ideen.» Fra middelalderen var 
det kirken som hadde monopol på sannheten og derfor 
enerett på kunnskap om ånden. 

Etter renessansens naturvitenskapelige inntreden, er 
det utfra naturvitenskapen mer eller mindre «erkjent» at 
alt på jorden kun består av det som kan telles, måles og 
veies. I visse kretser består mennesket av en kropp, og 
det er det hele. Mennesket mangler helt sjelen og dens 
pre- eller post-eksistens. All makt til materialismen! 
Først avskaffet man ånden, deretter sjelen. 

De profittdrevne pengekverner får derimot uhin-
dret kverne sitt perpetuum mobile og forbruke jordens 
ressurser uten at man makter å kontrollere dem. Selv 
mange troende lar materiell vitenskap gjelde som fasit, 
og de står fjernt fra innvirkningen fra stjerner, plane-
ter og spirituelle vesener. På tross av at veldig mange 
med smerte tenker på og lider under behandlingen av 
medmennesker, planter, dyr, hav, innsekter og atmos-
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fære, får det negative vekstdogmet leve videre. Og selv 
om mange kjemper for klodens fremtid, lar de færreste 
seg berøre av tanken: Vi skal en gang etter et opphold i 
en annen dimensjon tilbake til denne jord og ta konse-
kvensene av hva vi selv og vår generasjon i forrige liv 
har bedrevet! Vi kjemper ikke bare for våre barn og 

barnebarn. Vi kommer selv til å 
bli fremtidens barn!

Nærmere følgesvenner av 
reinkarnasjonstanken finner 
vi blant utallige kunstnere og 
tenkere. Bare noen få eksem-
pler: Kierkegaard: «Mennesket 
kommer til jorden med forseg-
lede ordrer.» Richard Wagner 
som skrev sine librettoer selv, 
lar Kundry i Parsifal uttale at 
hennes lidelse og ulykkelige liv 
skyldes at hun som Herodias i 
en tidligere inkarnasjon gjorde 
narr av Kristus og lo da hun så 
Ham bære tornekronen. Hans 
blikk forfulgte henne inn i senere 
inkarnasjoner.

Gustav Mahlers biograf hadde et første møte med 
Mahler som også kunne blitt det siste. De satt sammen 
og pratet. Da kom journalisten til å uttrykke at gjenfød-
else var vanvittig latterlig og dumt. Mahler reiste seg og 
slo i bordet. «Kom deg ut herfra, jeg taler aldri med deg 
igjen!» 

Mange norske diktere og lyrikere berører den hinsi-
dige verden i sitt forfatterskap. Jeg tar frem et vakkert 
dikt av Hans Børli:

STJERNESTUND

Det lukter nysnø
av stjernelyset. Jeg sitter
med svart myrjord på støvlene,
sitter under syngende graner
og hører mitt hjerte oversette for meg
stillhetens ordløse språk:
-Frykt ikke
din stundende kveld.
Det virkelige livet
venter deg i vest
bakom alle solefall,
en lykkelig heimkomst
til livet før du ble født.
Du må bare
dø deg gjennom
et jordtrukket menneskeliv først.

Man kan også i malerkunsten finne det som berører 

vårt tema. Den 30 år gamle Rafael maler Den sixtinske 
Madonna uten forhåndsskisser. Maleriet betraktes av 
mange som et skjønnhetens underverk, et englevakkert 
bilde, langt mer fullkomment enn det som egentlig kan 
stamme fra en menneskehånd. Maria kommer bærende 
med sitt barn ut fra skyene, fra himlenes rike. Hun trår 
liksom forsiktig med nakne føtter tyngde-lett på jorden. 
Gutten ser fremfor seg med et alvorlig blikk fylt med 
visdom og kjærlighet. Begge har et uttrykk i øynene 
båret frem fra himmelske innsikter, som skuende inn 
i fremtiden. I bildets bakgrunn vrimler det av ufødte 
sjeler. Det kontrasteres nederst av to uskyldslekende 
englebarn.

Kan bildet lære oss noe? Hva så Rafael? 

Eller Olav Nygard med diktet «Til ljåmannen». 
Det ender slik:

Attende i ditt fang eg hovud hallar,
eg blundar av so eg kan betre sjå,
og høyre når i lauvsus lognt du svallar
og svevnsyng som med kvitkoll-tongur små.
Å det er søte ungdomssviv som kallar
meg heim att, heim der eg drog ut ifrå.
Og ringen renn i hop; i songmod hjalar
min fyrste vår igjenom austerdalar.

Nygard leder frem til vårt egentlige tema, det «som kal-
lar meg heimatt, heim der eg drog ut ifrå». 

Rudolf Steiner peker på et stort savn for det moderne 
menneske, eller rettere sagt, det som det ikke fatter, 
men som det burde være seg bevisst, nemlig å forstå 
innholdet til begrepet «ufødthet». Steiner sier også at 
motstandskreftene ikke har noe spesielt imot at man 
bruker begrepet «udødelighet», for begrepet kan tjene 
en personlig egoisme. Derimot er motstandsmaktene 
redde for begrepet «ufødthet» fordi det har uselviske og 
innsiktssøkende konsekvenser. 

Rudolf Steiner, fra Peter Selgs bok: 

Udødelighet – ufødthet;
først den som forstår begge,
forstår evigheten.

Den mest radikale tanke som må slå inn i nåtidens 
menneskehet, er at mennesket må se sitt fysiske 
liv ikke bare som forberedelse til livet etter døden, 
men må anse det som fortsettelse av et åndelig liv 
før fødselen. Hvis denne tanke ikke gjennomtrenger 
mennesket, vil mennesket uvegerlig synke ned i 
materialismen. 

Spørsmålet er da om de to samhørige begrepene kan 
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lære oss noe viktig, om de kan forandre vår blikkretning 
hen imot jordens og menneskers sunnhetstilstand? Jeg 
mener ja. Det forutsettes da at disse begrepene sammen 
kan bli menneskers «daglige brød» når de virker i vår 
omtanke. Hva bringer det nyfødte barn med seg? Hva 
kan det fortelle oss? Det fortelles at Goethe la sitt indre 
øre lyttende til hva det nyfødte barn brakte med seg. 
Det er også lett å miste tanken på en død venn eller 
slektning fort. Hvor mange av oss beholder den avdøde 
vennen i bønn og omtanke mer enn noen dager. Siste 
gang jeg var i en begravelse, sa presten: «Nå har vi 
mistet ham, og han har mistet seg selv. Han er borte for 
alltid.» Ja, da så! 

Å erkjenne udødelighet i dypet av sjelen allerede her 
i jordlivet, kan være en stor spirituell hjelp. Da får man 
med seg indre lys over terskelen. Den konsekvente ateist 
får ifølge antroposofien store problemer med å oppdage 
eller se noe der i det hele tatt. En blind ensomhet blir 
konsekvensen. Den som i sitt indre med en viss syns- og 
hjertekraft har forsøkt å trenge inn i en annen dimen-
sjon, kan etter døden bringe med seg sin egen lyskraft, 
kan belyse og blir møtt med lys. 

Steiner beskriver i detalj dagene etter at man dør. I 
tre dager beholder man tablået over sitt eget liv. Man ser 
det som panorama, helt objektivt. Man ser det utenfra. 
Deretter går man inn i sjelens renselsestid hvor man 
opplever seg selv og det avtrykk man har gitt omgivel-
sene i løpet av livet. Her kan vi, i Norge spesielt, minnes 
bildene fra Draumkvedet. I denne rensetilværelsen 
(skjærsilden, kamaloka) kan vi befinne oss i lang tid. 
Da er vi i den såkalte månesfæren. Her går vi bakover i 
livet vårt, fra den dagen vi dør, og opplever oss selv ut 
fra hvordan vi har virket på våre omgivelser, hva vi har 
gjort av ondt og godt i livet. Vi møter igjen personer vi 
har møtt i livet. De har en slags «fysiognomi» vi kan 
gjenkjenne. Men denne fysiognomien, i motsetning til 
livet på jorden, viser tydelig hva eller hvem vi har vært 
i moralsk forstand. Vi ser våre gode og onde gjerninger 
og avleser sannheten uten mulighet til forstillelse. Alle-
rede her får vi impulsen til å ville utligne, gjøre godt 
igjen og forbedre og rette våre svakheter. Vi må gjen-
nomleve alle våre livshandlinger og legge det bak oss, 
før vi kommer ut av månesfæren som varer ca. 1/3 av 
jordlivstiden – det vil si den tiden vi har sovet på jorden.

Ifølge antroposofien skjer nå en løftende vandring 
gjennom planetsfærene til Merkur og Venus. I Merkur-
sfæren kan vi legge fra oss alle jordlivets sykdommer 
som vi har båret med oss. Menneskesjelen vider seg ut.  
I Venussfæren opplever vi en strålende kosmisk kjærlig-
het som gjennomsyrer oss. Her forteller Rudolf Steiner 
at det menneske som i livet ikke har utviklet kjærlighet, 
men i stedet hat og forakt, kan bli besatt av sinne og 
forakt. Mennesket forlater sine «skyggesider» i gjen-
nomgangen av de forskjellige sfærer. 

Lengst opp, i det åndelige kosmos, kan vi leve i 
lang tid, og oppleve solsfæren i de høyere hierarkienes 
dimensjon. Vi når opp i Devakan. Selv i vårt jordiske liv 
kan vi ane denne sfæren:

Vårt urhjem og etterklanger fra dette hjem i den 
åndelige verden, toner gjennom harmonier og melo-
dier i den fysiske verden. De gjennomtrenger denne 
nedre verden med anelser om en herlig vidunderlig 
virkelighet. De gjennomklinger vårt innerste vesen, 
gjennomsitrer det med svingninger av reneste fryd, 
opphøyet åndelighet, som ikke ellers kan bys av den 
jordiske virkelighet. Maleriet taler til den astrale 
virkelighet, men toneverdenen taler til menneskets 
innerste. Og så lenge mennesket ikke er en innviet, 
kan devakan-verdenen gis mennesket gjennom det 
musikalske.
Rudolf Steiner.

Når vi etter hvert oppnår dette feltet, har vår «fysio-
gnomi» og «utseende» gått gjennom store forandringer. 
Høyere vesener arbeider på å forandre oss ut fra hele 
kosmos til en ny form, et nytt legeme. Steiner nevner at 
det mest imponerende «arbeid», det mest komplekse i 
hele verden foregår når det første hierarki, sammen med 
oss danner vår kommende karma. Vårt innerste vesen er 
en kjerne som speiler og reflekterer hele kosmos, hele 
stjerneverdenen. På en måte er det en ny skapelse, hvor 
en mengde høyere vesener deltar. I de øvre planeters 
område stimulerer Marssfæren grunnlaget for språk, i 
Jupitersfæren tenkning og i Saturnsfæren erindring. Og 
over det hele toner fiksstjernene.

Det er fortrinnsvis følelseslivet i en åndelig meta-
morfose som blir stimulert i Solsfæren, og alt hva 
mennesket opplever her, opplever det slik som om 
man blir gjennomvibrert av verdensmusikk, av 
verdensharmoni. 

Slik blir det gode til realitet i solverdenen gjen-
nom vårt samliv med disse vesener. Vi forstår ikke 
disse veseners språk, hvis vi ikke har tenkt noe godt, 
vi kan ikke tre frem for dem, hvis vi ikke har utført 
noe godt. I solregionen er alt av det gode i oss virke-
lighet. Solsfæren er bare godhet, strålende, lysende 
godhet. I den har intet ondt noen plass.
Rudolf Steiner fra Peter Selgs bok.

Når vi har nådd etterlivets «midnattstime», hvor den 
menneskelige åndskime dannes i samarbeid med de 
høyere hierarkier, begynner åndssjelen etter hvert å 
lengte mot jorden, etter å ville påta seg «forseglede 
ordrer» i en ny jordisk inkarnasjon. På denne tilbake-
veien mot jord, må åndskimen ta opp i seg sin karma, 
egenskaper og evner, begavelse og potensiale, beregnet 
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på det nye jordelivet. Lenge før fødselen begynner man 
å interessere seg for helt bestemte mennesker på jorden. 
Man leter etter et foreldrepar. Man impulserer kanskje 
to personer til å møtes. Kjærlighetslengselen kan strebe 
mot forening og møtes fra flere sider. 

I månesfæren bygger vi opp igjen vårt eget eterlege-
me. Men nedstigningen kan være fryktelig vanskelig 
for den ufødte. Kanskje må individualiteten ta på seg 
en vanskelig, kanskje smertefull karma for å utligne 
tidligere liv. Liksom vi fikk et tablå over vårt liv etter 
døden, får den som skal fødes en visjon, et bilde over 
det kommende jordlivet i en subjektiv fargning. Men i 
et kjærlighetssyn kan man trøstefullt møte verdensånds-
lyset i Kristus.

Ved konsepsjonens øyeblikk virker en forminsket 
åndskime inn som vekstelement i embryoet, mens men-
neskets individualitet, dets sjel, fortsatt virker inn utefra. 
Fra placenta (morkaken) virker den belivende inn og 
forbinder seg mer og mer med embryoet inntil fødsels-
øyeblikket. Da støtes morkaken ut som et dødt legeme. 
Man vet at tidligere tiders kulturer hadde stor ærbødig-
het for «livets bylt». Egypterne balsamerte etterbyrden 
etter Faraos’ fødsel og gravla den med stor heder. 

Det hevdes at denne smertens gledesprosess som 
fødselen er, blir ledsaget av englers sang. Det finnes 
diktere som har sett inn i denne virkelighet, som har 
hatt dype anelser. En av dem er Nelly Sachs som i 1946 
skrev «Rekviem for Israel». Hun skrev det i den jødiske 
menighetens hus i Stockholm, som var et oppholdssted 
for overlevende. Ett av 13 dikt (kor) heter: «Chor der 
Ungeborenen». Gjendiktet av Åse-Marie Nesse lyder 
det slik.

KOR AV UFØDDE 

Vi ufødde
lengten byrjar alt å verke i oss
blodets breidder utvidar seg for å ta imot oss
lik dogg søkk vi inn i kjærleiken.
Ennå ligg skuggane av tida som spørsmål
over vår løyndom.

De som elskar,
de som lengtar,
høyr, de avskilssjuke:
Det er vi som byrjar leve i dykkar blikk,
i hendene som leitar i lufta den blå -
det er vi som angar av morgon.
Andedraget dykkar dreg oss inn,
tek oss ned i søvnen dykkar
I draumane som er vårt jorderik
der vår svarte amme, natta,
let oss vekse,
til vi speglar oss i auga dykkar
til vi talar inn i øyra.

Lik fivreld
skal vi fangast av dei som forfølgjer dykkar lengt 
-
som fuglerøystar seljast til jorda -
vi morgonangande,
vi komande lys for dykkar sorg.

I den historiske situasjon som Nelly Sachs befant seg i, 
er det melankolske draget fullt forståelig. En helt annen 
billedverden skapte Olav Nygard med diktet: «Til son 
min». Flere kulturmennesker har ment at hvis Nygard 
hadde skrevet på et verdensspråk, ville han vært et stort 
internasjonalt navn. Jeg er enig! Her kommer noen vers 
fra diktet som ble skrevet til sønnen før han ble født. 
Som en avslutning til temaet om det ufødtes inntreden i 
livet, la oss drømme oss inn i litt av Nygards dikt med 
hans fargerike, krevende språkdrakt. 
   

TIL SON MIN

Du blunda lagnadlaus i æveblånar
dit inga tid og ingen tanke skaut
si braglebraut; frå sælt fordrøymde månar
eit blidøygt sylvskin uti rømda flaut.
Det var kje natta, tyngd av livsens minne,
men meir den fyrste tind av morgonglòn;
i alt ein æves fred som sveipte linne 
og svale lakan kring deg, ynskjeson.

- - - - - - 

I elskhug djup låg lengt som blåe næter
og gøymde sæleådrar i sin barm;
eg kjende at i draumstill upphavs-æter
låg løynde liv som gjorde lengten varm. –
Min ungdoms vår skreid fram um mange blånar
i livsens underlege skiftegong;
men under vendesoler, kvervemånar,
drakk lengten liv av dulram ætersong.

Og lengten rodde ut or sine fjordar
og lærde seg dei lange bylgjeslag
og auka måle, som når dult det torar,
til dine draumeheimar kom i ag.
Då brast dei åndelette æterkringar,
og jorda med si dragmagt nådde inn.
Då seig du kvar den stund i mindre svingar
til du i vogga låg med varme kinn.

Olav Nygard, Noregs boklags utgave, 1958.

Til høyre: Den sixtinske Madonna, Friedrich Müller etter 
Rafael, 1816, Nasjonalmuseet/Thorkildsen, Morten.



67

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021



68 kronikker

LandsByLiv nr 51 • HØSTEN 2021

Dr. Karl König: Evig barndom – tre forelesninger 
holdt i Wien i oktober 1964. Oversatt av Verena 
Aalders i samarbeid med Elisabeth Husebø.

16. oktober 1964: Det generelle temaet for disse tre 
forelesningene er «Evig barndom». Med denne tit-
telen ønsker jeg å uttrykke to ting; for det første det 
som er knyttet til ordet «evig». Evig barndom betyr at 
barndommen ikke er noe som går over, som blir gjen-
nomlevd og en gang vil ta slutt; slik at vi endelig har 
kommet så langt at vi er blitt voksne. Det er slikt det 
vanligvis blir oppfattet. Men her skal begrepet «evig 
barndom» hentyde på noe i barnet som vesen, det å 
være barn som en evig eksistens. Det går ikke over, selv 
når vi er voksne – til tross for at det sjelden oppleves i 
dag – forblir det fortsatt et del barn i oss. Vi ville ikke 
være mennesker dersom dette «barnet i oss» ikke ville 
drømme og slumre i oss gjennom voksenalderen. Denne 
barndommens øy i oss holder oss oppreist som menne-
ske. Det er det ene, jeg ville uttrykke gjennom tittelen.

Det andre er ordet «evig» som ikke betyr «kontinu-
erlig», men peker utover det som er tidsmessig. Det 
betyr at det er noe til stede i hvert barn, som består uten-
for tid og alle tidsløp. Det er noe evig – fra en annen 
verden. Når vi gjør oss dette bevisst; denne evige barn-
dom, som ikke bare er forutbestemt i barnet, men som er 
til stede i ethvert menneske – denne evige barndom som 
viser noe fra en verden bortenfor, hvor det å være barn 
åpenbares igjen og igjen – da lærer vi å kjenne og føle 
det jeg vil forsøke å skildre i disse tre forelesningene. 
Dette er hva det handler om, når det vises til evangeliet, 
spesielt i de tre synoptiske evangeliene, når Kristus sier: 
«Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal 
slett ikke komme inn i det»! (Matteus 18:3) Det betyr 
ikke at vi skal bli barn igjen, men at vi må arbeide for 
å vekke barnet i oss, at veien til himmelen som vi alle 
bærer i oss, og som vil komme nærmere, at denne veien 
blir gått.

Barnet som menneskets urbilde. Mange vil umid-
delbart stusse hvis de hører noe slikt, siden det er vanlig 
praksis i dag å anta at barnet og det å være barn er noe 
forbigående, noe som forandrer seg. Hvorfor er dette 

Hva er menneskets urbilde 
som møter oss i barnet? 

urbildet? Først etter at veien gjennom det å være barn er 
tilbakelagt, når mennesket er blitt en voksen, er han klar 
for å la urbildet tre frem for oss; slikt kunne man tenke 
på det.

Men hvis vi ser på hverandre på en ærlig måte, når 
vi som voksne ikke bare ser inn i øynene, men i ansiktet 
og ser på våre skikkelser, er det ikke så lett å forestille 
seg at her finnes menneskets urbilde. For personlig 
skjebne, personlig lidelse, har mer og mer tatt plass i 
oss, den har ikke bare formet oss, men også deformert 
oss. Men hvis du derimot ser et barn - fortsatt lyst og 
lyttende, hoppende, løpende, åpen og glad, kan du alle-
rede ha inntrykk av: «Ja, det er noe nærmere det som vi 
kan ane er menneskets urbilde.»

Derfor liker vi alltid å huske vår egen barndom – i 
hvert fall er det tilfellet med de fleste. Uansett hva vi 
gikk gjennom og led, opplevde vi en viss mengde magi, 
skjønnhet, og det var liv til stede i vår ungdom. Å tenke 
på foreldrene, søsken, hvordan de oppførte seg, de første 
vennskapene, ja hvordan den menneskelige eksistensen 
utfoldet seg! Alt det, innhyllet i fortidenes magiske bris, 
fremkaller alltid spesielle toner i vår sjel.

Og hvem elsker ikke å lese beretninger om barndom 
og kjenne hvordan det skildres tilværelsen av ett barn, 
til tross for nød og lidelse, og i denne umiddelbare, 
selvfølgelige tilliten, denne åpenheten og hengivenhe-
ten, denne virkelige tilværelsen av et barn som også er 
en menneskelig tilværelse? Hvordan oppleves magien 
i Goethes «Wilhelm Meister»? Denne skikkelsen Mig-
non, som ingen kan unndra seg, selv om man er et nokså 
moderne menneske. Der lever fortsatt overalt denne 
umiddelbare eksistensen av barndommen.

 
Og når vi spør oss selv; hva er det som vi her står over-
for? Hva som virkelig gjør barnet til et barn: Nemlig 
åpenheten for alle andre vesener og erfaringer. Opplev-
elsens friskhet, som nesten ikke lenger er gitt oss voks-
ne. Kanskje noen ganger, når vi hører musikk, eller når 
vi ser noe gripende på scenen; da kommer den umiddel-
bare friskheten tilbake, den som barnet tar fatt på livet 
sitt med fra morgen til kveld. Der er fremdeles alt nytt 
og levende. Som et evig livskunstverk. Og det tredje og 
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kanskje det viktigste, det man kan kalle det allmenne; at 
barnet, hvis det fremdeles er et «ekte» barn, ikke er spe-
sialisert, men bærer i seg en altomfattende interesse for 
alle livets uttrykk. Opplevelsens friskhet, åpenheten mot 
alt som er til, og bevisstheten for det allmenne. 
 
Men før vi går videre, vil jeg henvise til dagens barn-
dom. Hvilken stilling har barnet i dag? Hvilken rolle 
spiller det? Hvordan står barnet i forhold til de voksne? 
Det har fundamentalt endret seg gjennom århundrene. 
Relasjonen mellom foreldre og barn, mellom lærere og 
barn, mellom lærere og foreldre, og bevisstheten om hva 
et barn er, har forvandlet seg mange ganger og vil fort-
sette å forvandle seg. Vi burde ikke tro at måten vi ten-
ker og snakker om barn på i dag, var slik for hundre år 
siden, eller blir slik om hundre år. Men det er fremdeles 
helt berettiget, når den svenske forfatteren og tenkeren 
Ellen Kay i 1902 sa at vårt århundre vil være «barnets 
århundre». Vel, jeg tror hun hadde rett til en viss grad. 
Det først var på 1900-tallet eller kanskje til og med i 
den siste tredjedelen av 1800-tallet, at helt nye ideer om 
barndommen fant sin vei inn i den siviliserte menneske-
heten.

På 15-, 16- og 1700-tallet, gjorde folk seg nesten in-
gen tanker om barna. De vokste med opp et sted. Barna 
var en slags vedheng til familien. De var en selvfølge, 
om det var ti, tolv eller fjorten barn i familien. Noen av 
disse eller mange døde. Barna vokste opp, jobbet i fars 
verksted, var hos moren, omgikk tjenestefolk. Der var 
det enda besteforeldre, tanter og onkler – de store fami-
lieforbundene, som jo fullstendig har sluttet å eksistere i 
dag. Barndommen var en del av familielivet, landsbyen, 
småbyen; og det var ikke noe særlig mer å tenke over.

Det var ikke før mot slutten av det 18. århundre har, 
på syttitallet og åttitallet av det 18. århundret omtrent, 
da det dukket opp de første formene for industrialisering 
og barnearbeid begynte; da revolusjonsstormer feide 
over Europa, og da proletariseringen av store folkemas-
ser begynte, da oppsto plutselig en første  - man kunne 
ikke si bevissthet – men en samvittighet for barna/
barndommen. En samvittighet som var rettet mot barns 
elendighet, som var rettet mot barnearbeid, som vendte 

seg mot alt som var av sult og elendighet for barna.
Man må bare huske navn som Pestalozzi og Oberlin 

for å vite hva som er ment her. Også et navn som Rous-
seau, som i sin «Emile» virkelig henviste til barnets 
stilling; at det ikke bare er et vedheng, men at det vok-
ser opp i et fellesskap/et samfunn av mennesker. Dette 
inkluderer Goethes «Mignon»; det inkluderer også det 
første forsøket av den franske legen Itard å ta imot og 
utdanne og oppdra et vilt barn som ble fanget/funnet i 
skogene i Frankrike. Dette inkluderer Pestalozzis gran-
diose forsøk på å samle de barna rundt seg, som ble 
fattige gjennom revolusjonen, og å lære dem litt om hva 
det vil si å være menneske, gjennom arbeid, gjennom 
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disiplin, gjennom undervisning, 
gjennom hjertets godhet. (Det 
var jo forhold som ikke er så 
langt ifra fra det, som vi gikk 
gjennom i Europa i andre halvdel 
av 1940-tallet; hvordan gjenger 
av foreldreløse barn vandret 
gjennom de ødelagte byene.) Se, 
det skjedde den gang en oppvåk-
ning av samvittighet for barnet i 
enkeltmennesker.

Så kom det 19. århundre, og 
med det 19. århundre, spesielt 
i andre halvdel og særlig i den 
siste tredjedel, kom det en opp-
våkning for barnets særegne/spe-

sielle natur. Hva er egentlig barnet? Det var nå mange 
synspunkter på det; så mangfoldige som menneskene 
og så uenige som forskerne/vitenskapsmenn/folk alltid 
er. Da dukket det for eksempel opp bøker som den av 
W. Preyer om barnets sjel. Forskeren Claparede var 
en av de første, som strevde for en forståelse av det å 
være barn; og til og med menn som Freud har forsøkt 
å bringe inn lys i det som barnet representerer. Dette 
har utviklet seg videre selv, har til og med utviklet seg 
i ekstraordinært mangfold; på det fysiologiske, anato-
miske, psykolog-iske og psykopatologiske feltet. Det 
finnes jo i dag store bibliotek om barndommen. Det kan 
ett menneske ikke ta til seg, det som er blitt skrevet og 
tenkt, forsket og funnet ut i de siste førti eller femti år 
om barn.

Her i Wien for eksempel ble en del av dette arbeidet 
gjort. Det var ikke bare Freud, som lyste inn i barnets 
driftsnatur; der lærte f.eks. den velkjente barnepsykolo-
gen K. Bühler, som allerede i 1920-årene fikk oppmerk-
somhet, da han trodde å ha bevist at det i tidlig barndom 
gjennomgås nøyaktig de samme trinnene som man også 
i dag kan finne hos sjimpansen.

Bare tenk på hva ble gjort for eksempel i Amerika 
av Gesell, som presenterte detaljerte studier av tusenvis 
av barn om den gradvise utviklingen av den barnlige 
naturen. Alt dette har bevist for de enkelte forskerne det 
som de ønsket å bevise. (Det er jo nesten alltid slikt i 
vitenskapen; man utfører eksperimenter og undersøkel-
ser på en slik måte, at de til slutt viser det, som man vil 
at de skal vise. Det finnes jo ikke eksperimenter uten en 
forsker, og forskeren arrangerer alt slikt ut fra sine tan-
ker og følelser, slik at det til slutt også vises frem på den 
måten som han vil.)

 
Gjennom alle denne uendelige forskningen har fakta og 
fenomener som vi ikke hadde noen anelse om tidligere, 

blitt trukket frem i lyset. Og det vil enda ta århundrer, 
før man kan ordne og fullføre dette i det rette lyset, det 
som nå eksisterer som et uendelig mangfoldig stykkevis 
verk; fram til fenomenene selv kommer til å avsløres og 
uttales. Det er det ene: at vi altså virkelig kan snakke om 
det tjuende århundre som «barnets århundre».

Men det ville være ufullstendig hvis vi ikke legger  
til noe annet, noe som er mye mer smertefullt, mye 
verre, og mye mer utilgivelig, nemlig at det 20. århun-
dret også er det århundret som hverken har tid eller rom 
for barnet. Vår tid er så tungt industrialisert og meka-
nisert, at det ikke er blitt noe livsrom igjen for barnet. 
Derfor må vi gjøre så mye for våre barn og sette opp 
så mye. Vi må lage kunstige lekeplasser, vi må lage 
mange forholdsregler, slik at barnet i det minste kan ha 
litt rom igjen, hvor det fortsatt kan være barn! Gatene er 
blitt dødsfeller for barna våre! Og hvordan skal et barn 
kunne røre på seg i en liten to- til tre-roms leilighet, når 
naboen banker på så snart en slik skapning åpner mun-
nen, fordi det vil skrike og fordi det må skrike. Det har 
jo blitt umulige betingelser. Derfor blir disse spørsmå-
lene ikke bare stilt her.

For noen dager siden var jeg på den sveitsiske nasjo-
nalutstillingen i Lausanne. Der kom man fra inngangen 
rett inn i et stort rom, hvor det ble vist ulike kortfilmer. 
Den ene viser en dag i livet av gjennomsnitts-sveitseren. 
(Det samme gjelder i Wien, vi trenger ikke å lure oss 
selv om det.) Situasjonen er følgende: Frokost; faren går 
ut, moren går ut; barnet får nøkkelen rundt halsen og går 
til skolen. Klokken seks om kvelden kommer foreldrene 
hjem, mor leser motebladet, far et bilmagasin, barnet 
bare sitter der. Og de store øynene til dette barnet, som 
hverken snakker eller blir sett av foreldrene – selv om 
det får noe godt å spise – disse øynene til barnet, som 
sitter mellom to «fremmede», glemmer man ikke så fort. 
På søndag sitter foreldrene i bilen og barnet sitter bak, 
og der ser man igjen, hvordan barnet ser og hvordan det 
ikke kan finne seg til rette i denne verden, fordi de voks-
ne bare er voksne. Nettopp fordi de voksne har gjort 
verden slik, at de selv har blitt som roboter. At de lever 
for vanvittigheten av en stadig økt levestandard, som er 
en fullstendig misforståelse av all menneskelig tilvæ-
relse, – og som man ikke kan komme seg ut av, fordi 
man ikke lenger vil ut. Der imellom står barna! Og slik 
som det er sant at det 20. århundret kan bli kalt «barnets 
århundre», så sant er det også, når man sier, at det 20. 
århundre hverken har tid eller rom for barnet.
 
Kjære tilstedeværende, hva betyr det egentlig «å være 
barn»? Å være barn betyr å ha rom og tid for utfoldelsen 
og forvandlingen av ens egen eksistens. Å være barn be-
tyr å få plass for det, som bare et menneske kan utvikle. 
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I dag går jo gjennom den hele siviliserte menneskeheten 
det forferdelige symptomet på den såkalte akselerasjon-
en; det vil si at de fleste barn i dag allerede sier «jeg» til 
seg selv ved to år, at de ved fem år har kommet så langt, 
at de får sine permanente tenner, at jentene allerede 
begynner å menstruere ved 10, 11 og 12 år, og at de i 
en alder av 16 og 17 år allerede er unge kvinner. Dette 
betyr at den fysiske utviklingen drives videre i strid 
med de biologiske reglene. Dette gjøres først og fremst 
gjennom galskapen av det generelle hastverket, gjen-
nom måten hukommelsen overflommes i våre skoler, 
gjennom foreldrenes hastverk og mødrenes nervøsitet, 
gjennom hastverk i hele tilværelsen. Den barnlige orga-
nismen kan ikke følge med lenger, og den må gå raskere 
og raskere og enda raskere gjennom de stadiene, som 
tidligere pleide å utfolde trinnvis det å bli menneske.

For eksempel ble det for noen år siden startet et 
eksperiment i en liten by i Pennsylvania. Den lokale 
utdanningsdirektøren hadde bestemt at alle barn i hans 
distrikt skulle begynne på skole allerede i en alder av  
3 ½ år. Og han sa om det: «Hvorfor ikke? Hva er for-
skjellen mellom et tre og et seks år gammelt barn? Disse 
barna vil modnes mye raskere, vil være mye bedre i 
stand til å integrere seg i livet, vil bli mye mer egnet for 
livet enn de andre.» 

Jeg er overbevist om at han har rett i utgangspunktet. 
Men det som vil følge, det som vil komme ut av det, vil 
være sykdom, neurasteni, galskap, umenneskelighet. 
Men det kommer den gode utdanningsdirektøren ikke til 
å oppleve lenger! I tillegg har det allerede blitt uttalt at 
hvis dette forsøket lykkes, vil det spre seg til hele Ame-
rika om fem eller seks år. Det er slik det er; man vil ikke 
ha barndommen lenger. Et hjelpeløst spedbarn er ikke 
livsdyktig; derfor gjør vi det så fort som mulig i stand til 
å kunne tjene penger, til å gifte seg og til å arbeide! 
 
Tenk - her i Østerrike kjenner man ikke til det enda, 
men i England begynner det, i Amerika har det blitt en 
voldsom industri – den såkalte programmerte læringen. 
Det betyr at det foran ethvert skolebarn, fra det er fem 
år, blir satt et apparat og læreren er bare der for å se at 
barnet bruker dette apparatet. Da blir det allerede under-
vist i astronomi, geologi og så videre fra seks års alder. 
Det fungerer fordi den menneskelige hjernen kan absor-
bere alt, jo bedre desto yngre det er. Og slik blir for ek-
sempel barna i Amerika allerede gjort til små lærde, og 
det blir enda til beundret! Hvordan barna der borte mer 
og mer (det er slik også i England) blir til små voksne. 
Hver åtte eller niåring har allerede en «girl-friend» og 
har sine «dates» og bringer sin «girl-friend» hjem, og 
foreldrene behandler disse små menneskene slikt, som 
om de er små voksne dukker, fordi de ikke har noe døm-

mekraft. Foreldrene kan ikke noe for det; det blir presset 
inn på dem gjennom alt det som i dag lever og råder i 
menneskeheten. 

La oss se på de her nevnte tingene først. Et uendelig 
rikt materiale av fakta om det å være barn, har utviklet 
seg på 1900-tallet. Denne viten om barndommen har økt 
i innsikt. Men barndommen, det å være barn selv i seg 
selv, blir mer og mer begrenset, blir presset mer og mer 
sammen av de regjerende maktene – og med det mener 
jeg nå ikke regjeringene. Disse maktene forhindrer at 
barn får være barn. Det ville være feil om dere tar imot 
disse bemerkningene på en sentimental måte – slik er de 
ikke ment. De er ment som en beskrivelse av det som 
møter oss i dag som fenomener. Vi ønsker å se på det og 
ikke storme og kjempe imot det. 

La oss nå spørre oss selv; hva er et barn? Dette bringer 
oss tilbake til vårt første spørsmål. Til det spørsmålet 
som vi svarte slik på: Det å være barn er som en anelse 
av friskhet, av det allmenne, av den åpenheten, som vi 
alt har forsøkt å beskrive. Men hva er det egentlig? Hva 
er det det handler om når vi spør etter en sann antropo-
logi av barnet?

 
Kjære tilstedeværende, hva betyr ordet antropologi? Det 
betyr antropos’ (mennesket) logos (ordet). Og hva er an-
tropos’ logos? Vi kan også si, hva er menneskets urbilde 
som møter oss i barnet? Jeg tror at det finnes bare ett ord 
som beskriver totaliteten av det å være barn på en slik 
måte at alle umiddelbart kan forstå hva det betyr. La oss 
sette noen fenomener foran oss igjen.

Barnet blir født; det er et hjelpeløst spedbarn, som er 
avhengig av de andre, av moren og de som er i familien, 
av det å bli stelt, pleiet og ernært. Et vesen, tilsynelaten-
de helt inkompetent og ute av stand til å gjøre noe, og 
likevel – vi vet det i dag – med en altomfattende bevisst-
het. En bevissthet som er mye mer enn bevisstheten til 
oss voksne. En bevissthet som så å si omfatter alt; ikke i 
ord, ikke i begreper; men som vet billedlig, drømmende, 
og som er tillitsfull beskyttet av den kjærlighetsfulle 
omfavnelsen av omgivelsene. Hver dag betyr noe nytt 
både for oss som ser spedbarnet, og for barnet som opp-
lever alt. Den første fikseringen med øynene, den første 
gjenkjennelsen av ens egne fingre, det første smilet, det 
å lene seg mot den som kommer ham i møte; å smake på 
melken, å suge, løfte hodet, kunne reise seg opp; alt er 
nytt og en ny erfaring.
 
Kjære tilstedeværende, hver dag i livet til det lille bar-
net bringer med seg forvandling. Forvandling – meta-
morfose, det er ordet som omfatter alt i det å være 
barn. Barndommen er ingenting annet enn forvandling 
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fra begynnelse til slutt. Først når det er voksent, blir 
det statisk, formet, og lever dag etter dag videre i den 
formen. Men det å være barn er en uendelig tilblivelses-
prosess og forvandlingsprosess. Om man refererer til 
den biogenetiske grunnloven, eller om man tolker dette 
på en hvilken som helst måte, er jo ikke så viktig! Det 
vesentlige er: Å stå med glede og undring foran denne 
kontinuerlige forvandlingen. Å se på dette daglig med 
ny friskhet og si til seg selv: Det finnes jo i grunnen ikke 
noe mer vidunderlig her på jorden enn å følge barnets 
utvikling! Å observere krabbingen, de første oppreiste 
skrittene, å høre de første stavelsene, å oppleve de første 
ordformasjonene, den begynnende ordforståelsen.

Det er jo det, som kan kalles for barndommens eks-
traordinære magi; at dens bærer aldri står stille, men sta-
dig går fremover fra trinn til trinn. Trippelopplevelsen; å 
lære å gå, å lære å tale, lære å tenke; for så å begynne å 
si «jeg» til seg selv. 

Disse første trinnene av å tre inn i barndomsepoken, er 
blitt presentert på en så fantastisk måte av Rudolf 
Steiner i en veldig tidlig bok: «Barnets oppdragelse i lys 
av åndsvitenskapen.» Her sier han om det lille barnet: 

To nøkkelord betegner hvordan barnet trer i forbin-
delse med sine omgivelser: etterligning og forbilde. 
Den greske filosof Aristoteles kalte menneske for det 
mest etterlignende av alle dyr. For ingen alder gjel-
der dette mere enn for alderen inntil tannfellingen. 
Barnet etterligner alt som foregår i den fysiske om-
givelse, og under denne prosess støpes dets organer 
inn i de former som de så senere beholder. Man må 
her forestille seg de fysiske omgivelser i ordets aller 
videste forstand. Til disse hører nemlig ikke bare de 
fysiske tildragelser som foregår rundt barnet, men alt 
det som utspiller seg i barnets omgivelser, som det 
kan oppta med sine sanser, alt som ut fra det fysiske 
rom kan påvirke dets åndskrefter. Hertil hører også 
alle moralske eller umoralske, kloke eller tåpelige 
handlinger som det kan bli vitne til. 
Rudolf Steiner: Barnets oppdragelse. Antropos 
Forlag, Oslo, 1994.

Kjære tilstedeværende, med de tre forvandlingsformene 
av gange, tale og tenkning, trer barnet inn i etterlignin-
gen. Det er vesentlig, at det nå lærer i sansenes rike; å 
se, å kjenne, å høre og å føle. At det blir modellert av 
alt det som er rundt dets sanser. Modellert av tankene, 
følelsene, ordene til faren, moren, av verden, av biler, 
trikker, trafikken, hamringen i maskinhallen, det å være 
fri og ubundet i barnehagen. Barnet er frem til det 6. og 
7. året i livet, et eneste stort, omfattende sanseorgan. 

Dette er den første store livsformen som det tar inn. Det 
er småbarnet med relativt stort hode, og med små og 
korte lemmer i forhold og proporsjon til hodet

Bare rundt det sjette og syvende året (i dag allerede 
i det femte året gjennom akselerasjonen) skjer det noe, 
som man kaller for «den første gestaltforvandling» i 
barndoms antropologi. Barnet strekker seg der; kroppen 
blir større og dermed taper hodet det småbarnaktige. Nå 
blir barnet dette uendelig harmoniske vesenet, som det 
representerer rundt det 8., 9. og til og med det 10. året. 
Der er det ikke lenger et lite barn, som går og stabber 
rundt, men det blir til «herskeren» i rommet. Det kan 
hoppe, løpe, danse, klatre, og det gjør det med en slik 
grasiøs letthet. Motorikken til et slikt barn mellom det 
syvende og tiende året er jo noe helt fantastisk, for all 
bevegelse kommer ut av pustens rytme og hjerterytmen.

Nå er ikke barnet lenger en imitator, men et helt an-
net vesen. Med denne første formforvandlingen/gestalt-
forvandlingen skjer det samtidig en indre metamorfose 
som Rudolf Steiner beskriver på følgende måte: 

Slik som etterligning og forbilde er nøkkelordet 
for oppdragelsen i de første syv barneår, så er nøk-
kelordet for denne alder etterfølgelse og autoritet. 
Den selvfølgelige, ikke tvungne autoritet, må på en 
umiddelbar anskuelig måte åpenbare det som hos 
barnet utvikler samvittighet, vaner, tilbøyeligheter, 
som bringer dets temperament inn i sunne baner 
og innvirker på de øyne som det betrakter verden 
med. Det skjønne dikterord: «Enhver må velge sin 
helt, som han kan følge i sin streben mot Olympen» 
gjelder særlig for denne alder. […] Den som i denne 
tiden ikke har hatt noen å se opp til med ubegrenset 
beundring, vil måtte bøte for dette resten av livet. 
Der hvor denne ærefrykt mangler, forminskes eterle-
gemets levende krefter. 
Rudolf Steiner: Barnets oppdragelse. Antropos 
Forlag, Oslo, 1994.

Kjære tilstedeværende, dette er ikke en gammel synsmå-
te, men en ung måte å se dette på, som jo må bli brakt 
til virksomhet igjen. På 1900-tallet er det slik, at barnet 
blir knust ved å etterligne sin omverden; det blir revet i 
stykker. 

Når du går gjennom en barnehage i dag, kan du bli 
rystet av å oppleve på hvilken måte det lille barnet blir 
ødelagt. Der finner du for store hoder, for små hoder, 
skjelende øyne, tilbaketrukkethet, rastløshet, søvnløshet; 
alt tegn på at våre barn, som hver for seg er et eneste 
stort sanseorgan, blir ødelagt av den mekaniserte og 
neurasteniserte (neurasteni = et tidligere begrep for 
mekanisk slitasje på nervesystemet) verden. 
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Så går barnet inn i den andre etappen, hvor det be-
gynner en ny barndomsfase med det første formskiftet, 
hvor barnet skal se opp til autoriteten og etterligne den 
som det selv har valgt seg som forbilde: læreren, faren, 
den eldre broren, moren. Men det er ikke til stede, noe 
som kan være et forbilde. Det er ikke nok tid til å gjøre 
det nødvendige for barnet. Det hører: «Gi meg endelig 
litt fred!» «Jeg klarer ikke dette lenger,» skriker faren. 
«Det går ikke lenger,» sier moren. Og for barnet, som 
ser opp til det som faren gjør, som lytter til det moren 
forteller, til det som den voksne verden kunne ha vært, 
men ikke er til stede. I dag kan man ikke snakke om 
menneskets urbilde, uten å påpeke igjen og igjen, at det 
nesten ikke kan utfolde seg lengre. Er det rart at de unge 
menneskene er slik som de er? Det er jo deres foreldre 
som de har etterlignet; men barna og de unge mennes-
kene gjør dette ærligere enn de voksne, og representerer 
da det som far og mor forsøkte å skjule utad, men som 
de likevel bærer i seg selv.

Deretter kommer tiden til det andre formskiftet. 
Det begynner omtrent rundt det 11.-12. året. Lemmene 
begynner å vokse; førpuberteten begynner å utvikle 
seg, og det unge mennesket må begynne å gjøre opprør. 
Det vil vekk fra autoriteten, krever å bli møtt med fri-
het. Det er det som er viktig for det unge mennesket, 
som er på vei til å bli voksen, men som har hoppet alt 
for raskt over de forrige stadiene; som har gjennomgått 
disse metamorfosene og forvandlingene, og som først 
må ta igjen det som det trenger som menneske, gjennom 
ny etterligning og gjennom det igjen å henvende seg til 
autoriteten, når det virkelig begynner å fatte dette.

Alt dette er grunnlaget for antropologien, for barnets 
antropos’ logos. At barnet forandrer seg, at det å være 
barn er i en stadig metamorfose, til det våkner opp til å 
være mennesket og til å møte det andre mennesket i fri-
het; noen ganger finner det dette, men ofte blir det dypt 
skuffet, demoralisert, agnostisk, desperat og vet motvil-
lig ikke lenger: Hva det egentlig skal her i livet? Hva er 
alt dette, som jeg har prøvd å beskrive for dere nå?

Kjære tilstedeværende, det som Aristoteles allerede ut-
talte med et bestemt ord, som ikke er veldig vennlig, 
men sant allikevel. Han kaller mennesket for «zoon 
politikon», d.v.s. det politiserte dyret, hvor han ikke 
egentlig mener dyr. Fordi «zoon» betyr noe annet på 
gresk. Han ønsket å bruke dette ordet for å karakterisere 
det levende vesenet, som bare realiserer sin virkelighet 
i samvær med andre. Barnet trenger verden. Det trenger 
de som leder det og som går foran; de som ærer barnet, 
som det kan etterligne og som det kan være sammen 
med. Et barn uten en menneskelig omverden, vil ikke bli 

menneske. Det er det vi trenger å erkjenne mer og mer; 
at barnet ikke kan være og ikke kan bli til uten en men-
neskelig omverden.

En av de viktigste barneantropologene i vår tid, ned-
erlenderen Langeveld, skriver følgende i slutten av sin 
bok om barndommens antropologi: «Den som vil forstå 
barnet, må gå til det uten omveier. Man må lære å se sin 
opprinnelse som en åpen prosess, være åpen for oppda-
gelsen, påvirkningen av gode og dårlige erfaringer, av 
selvfortolkningen, (- som samtidig omfavner et verdens-
syn som ingen kan unnslippe) av identifikasjon med 
andre og det som ble skapt av andre.»

Det betyr, at et barn alene er ingenting. Å være barn 
betyr å kunne få lov å forvandle seg gjennom gang, tale 
og tenkning, gjennom etterligning og forbilde, gjennom 
autoritet og frihet. Sjikt etter sjikt blir lagt til. Men rundt 
barnet oppstår de andres verden alltid på nytt. Disse 
andre er oss.

Antropologien til barnet vil først være sannferdig 
når de voksne begynner å innse at deres barn blir slik 
som de selv er. At barndommen alltid holder speilet 
foran den forrige generasjonen, fordi det ikke kan gjøre 
noe annet. Barnet kan forvandle seg, men det vil bare 
forvandle seg på den måten som menneskene rundt 
det, møter det på. Barndommen er først evig, å være et 
barn er først en virkelighet når menneskene rundt barna 
begynner å bli barn igjen. Når de ikke lenger vil være 
«ferdige», men begir seg ut på en vei. Når de begynner 
å forvandle seg selv. For det er forskjellen mellom barn 
og voksen. Forvandlingen er gitt til barnet, men den 
voksne må tilegne seg den selv på nytt, og på nytt, igjen 
og igjen. Å være menneske er ikke noe fullendt, men 
alltid noe som blir til.

Den samme Langeveld skriver: «Mennesket er en 
oppgave, ikke en kjensgjerning av naturen. Det som det 
arver, må det stadig erverve seg selv, for å eie det. Ak-
kurat fordi mennesket som en naturrealitet ikke er seg 
selv og ikke er tydelig, er det en illusjon å ville bevare 
et bilde kun gjennom evolusjon. Det er det vesenet som 
til slutt en gang utvikler kunnskapen om evolusjonen, ut 
fra evolusjonen selv. Det er noe som ikke kan utledes fra 
genenes kategorier og deres lover.»

Se, her har Langeveld forsøkt å uttrykke noe som 
Rudolf Steiner allerede sa klart for 50 år siden. Det, at vi 
først får tilgang til Guds rike når vi blir som barn igjen, 
når vi begynner å forvandle oss ut fra vår egen vilje i 
vårt sjelerom – slik forvandlingen, metamorfosen natur-
lig og virkelig er gitt til barna – da oppfyller vi i oss selv 
det som er gitt til mennesket som en oppgave: å virke-
liggjøre den evige barndom. 
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Tekst og foto: Jørn H. Eriksen

Noen har kanskje sett på Dagsrevyen. Bofellesskap 
for utviklingshemmede bygd av foreldrene skal betale 
moms, andre ikke. I tillegg skulle vi betale straffeskatt 
fordi vi hadde vært så freidige å kreve likebehandling. 
(Vi krevde merverdiavgiftskompensasjon på lik linje 
med bofellesskap drevet av stat eller kommune).

Nå har finansminister Jan-Tore Sanner snudd. Han sier 
at regelverket er tolket for strengt av skatteetaten og han 
har instruert skatteetaten om at vi skal behandles likt 
som stat og kommune (de betaler ikke merverdiavgift). 
Tro ikke at dette har kommet uten en langvarig kamp og 
etter aktiv motstand fra både skatteetaten og Finansde-
partementet. 

De reglene vi skal forholde oss til, gjelder forskrifter 
vedtatt i 2017 der borettslag for utviklingshemmede 
skulle gis momskompensasjon for driftsutgiftene. På 
veien mot den endelige formulering av forskriftene har 
det sneket seg inn et krav om at bofellesskapene skulle 
ha «24 timers alarmsystem tilknyttet en personalbase». 
Vi vet ikke hvem som har funnet opp denne formule-
ring, men vi har våre mistanker.

Er du forelder til et utviklingshemmet barn? Her kom-
mer en advarsel. Hadde du tenkt at utfordringene ville 
bli mange? Glem det. De er garantert flere enn du kunne 
ha drømt om i ditt verste mareritt, og marerittet tar aldri 
slutt.

Her er historien om bolig og tre spøkelser: 
Momsen, skattekontoret og alarmen. 
Utviklingshemmede i Norge har ikke rett til bolig, det 
bare noe mange foreldre er forledet til å tro. Kom-
munene skal ifølge loven «legge til rette for bolig». 
De fleste kommuner benytter denne lovteksten som 
en begrunnelse for at de ikke er forpliktet til å skaffe 
utviklingshemmede bolig. Bolig er kilden til det gode 
liv for utviklingshemmede. Alternativet er at utviklings-
hemmede blir boende hjemme; noe som kan resultere i 
begrenset egenutvikling, manglende mestring og utmat-
tede foreldre. I Sverige, der vi hentet HVPU- reformen 

Moms for utviklingshemmede, 
ikke for andre

fra, er myndighetene lovpålagt å skaffe bolig. Vi tok 
ikke med hele reformen …

I Oslo er det særdeles begrensete offentlige initiativ til å 
skaffe bolig. Vi ble fortalt at vi stod på «venteliste» for 
bolig. Det var ikke riktig. Det resulterte i at en for-
eldregruppe gikk sammen for å bygge og finansiere et 
bofellesskap for ti utviklingshemmede i Oslo. Det er en 
stor belastning for foreldre som allerede har en omfat-
tende omsorgsoppgave. Men vi måtte gjøre dette for 
våre barn.

Når kommuner og stat bygger boliger for utviklings-
hemmede får de momsfradrag for bygge- kostnadene. 
Når desperate foreldre gjør det samme, graves det fram 
domspraksis og lovtekster som skal begrunne hvorfor vi 
ikke skal likestilles. 

Så er det opptil oss foreldre som har avlastet kommunen 
med å bygge boliger, å skulle motbevise skatteetatens 
påstander gjennom motsvar og siden i rettsapparatet. 
Vi får normalt få uker på å framsette våre synspunkter; 
skatteetaten bruker gjerne 6 -12 måneder på å svare oss, 
de har jo så «mye annet å gjøre». Så svarer vi, og øvel-
sen gjentar seg, og pengene ruller ut for foreldrene. 

Dere må ikke tro at dere slipper unna med å ha ansvaret 
for at et utviklingshemmet barn skal få et meningsfylt 
liv! Nei, så skal dere skaffe bolig, for det er bare naive 
foreldre som tror at «legge til rette for» innebærer en 
forpliktelse for kommunen. Så forstår vi dette og bygger 
selv. Mange er nå fullstendig utbrente, men skattekon-
toret har mer på lager. Kampen om fradrag for moms 
på byggekostnadene er foreløpig tapt. Neste utfordring 
gjelder momsen på driftsutgiftene. Vi skal ikke få det 
lett denne gangen heller.

Vi søker om fradrag for moms på driftsutgiftene med 
grunnlag i forskrifter som kom i 2017. Vi driver jo 
en omsorgsvirksomhet, helt lik det stat og kommune 
gjør. «Nei, den går ikke»! Vi «må være tilknyttet egen 
personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettsla-
get».  Vi får også opplyst i samme skriv at det «ilegges 
tilleggsskatt for skattepliktig som gir uriktig opplysning 
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til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig opplys-
ning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige 
fordeler». 

Å være tilknyttet «personalbase med 24 timers alarm-
system» kjenner mange av oss til. Det er et tilkallings-
system som gjerne benyttes for eldre som bor hjemme 
eller på en omsorgsinstitusjon. Skatteetaten har funnet 
på at dette vil de kreve for utviklingshemmede også. 
Kanskje glemte de at utviklingshemmede faktisk er 
utviklingshemmet? 

Altså, prøv bare å søke om noe som er rettmessig. De 
står klare med neste trussel og neste påfunn. Vi må for-
stå at det ikke er hvemsomhelst vi utfordrer! Og vi må 
selv bevise at vi ikke har gjort noe galt.

Nå er situasjonen at vi har verdens beste alarmsystem. 
Det er manuelt. Flere ansatte er fysisk til stede gjennom 
hele døgnet, fordi mange utviklingshemmede ikke helt 
vet om og når de skal trykke på en knapp. Det kan også 
bli en stor tilleggsbelastning for bydelen dersom bebo-
erne kan finne på å trykke ofte på knappen. Dette er den 
eneste form for «alarmsystem» som kan fungere overfor 
våre barn. Men vi kan bli definert som juksemakere, 
og da får vi 20 % påslag som straff fordi skatteetaten 
kan finne på å påstå at vi har gitt «uriktig opplysning til 
skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig opplys-
ning», og ikke 20 % fradrag på momsen. Definisjonsret-
ten ligger hos skatteetaten. Å motbevise koster oss mer 
penger. Det er heller ikke morsomt å bli beskylt for å 
være juksemaker.

Hvor er våre rettigheter i forhold til offentlig uforstand? 
Det våpenarsenal disse tjenestemenn og -kvinner besit-
ter for å kunne frarøve oss selvsagte rettigheter, og de 
trusler, den risiko og de kostnader det vil innebære å stå 
opp mot denne uforstand og bestride deres maktposi-
sjon, er uoverstigelig for den lille borger. Det må være 
et politisk ansvar å snu denne maktbalansen slik den 
var ment å være. Forvaltningen og byråkratiet er faktisk 
ment fra sin opprinnelse å være borgernes tjenere, og vi 
lønner dem. Nå er vi kommet i en situasjon der de (for-
valtningen) som skal representere borgernes rettigheter, 

får herse fritt med oss. Vil det være for provoserende å 
spørre: Hvor er «helheten»? Vi har gjort en innsats for å 
hjelpe våre utviklingshemmede barn, for å avlaste kom-
munens budsjetter og gjennom å ta ansvaret for byggin-
gen. Hva er tilbakemeldingen? Du må overstige neste 
hinder; du må kjempe en evig kamp mot disse folkene 
som sitter på hver sin tue og herser med sine undersåtter.  

Og neste hinder, hva blir det? Jo, vi vil jo mene at kom-
pensasjonen for moms på driftsutgifter skal gjelde fra 
det tidspunkt de ble vedtatt i 2017. Men, nei, da kommer 
klagefristene inn i bildet, vil skatteetaten nok mene. For 
merverdiavgiftkompensasjon er klagefristen to år. Da er 
det for sent å søke for 2017 og 2018. Men skatteetaten 
la selv ut ei spikermatte i veien for å hindre oss i å søke 
(24 timers alarm) om kompensasjon. Ringer det ei bjelle 
-NAV saken-? 

Følg med, vi gir oss ikke. 

Jørn H. Eriksen er far til Tobias, 31 år, med syndromet 
frontonasal dysplasi og bor i Ammerud gård borettslag.
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Ved hyrdenes bål

Tekst: Georg Dreissig. 
Illustrasjon: Elisabeth Husebø.

Det brant et bål på markene utenfor Betlehem. Rundt 
bålet satt hyrdene og varmet seg. Det var vinter og net-
tene var kalde. I en ring rundt dem lå sauene i fredfull 
ro. Bare hundene streifet rastløse på vakt om hjorden.

«Ville det ikke vært deilig», sukket plutselig Samuel, 
en ung sauegjeter, «om det ikke fantes ulver mer, som 
kan true hjorden!?»

Men Jakob ristet uvillig på hodet og svarte kamera-
ten sin: «En nytteløs drøm! Så lenge det finnes sauer, vil 
det også være ulver som river dem i hjel.»

Da hevet den gamle Elias sitt hvite hode, betraktet 
dem begge med klare øyne og sa hemmelighetsfullt: 
«Hvem vet, hvem vet. Jeg har hørt den spådommen, at 
en dag skal ulv og lam beite fredelig sammen.»

«Når blir det?» spurte Samuel kjapt.
Den gamle bøyde andektig hodet: «I Boken står det 

at Guds sønn en dag skal fødes som menneske. Da vil 
all fiendskap opphøre på jorden, og det vil herske fred 
blant mennesker og mellom dyr. Men hvilken dag det 
skjer, nei, det kan ingen svare på.»

Hyrdene stirret tankefulle inn i ilden. Med ett fornem-
met de en vidunderlig sang, så vakker at de ble inderlig 
rørt. Da de snudde seg, fikk de se en gammel mann og 
en ung kvinne i blå kappe. De var på vei mot byen og 

ble fulgt av et lite esel. Det var kvinnen som sang. Hun 
sang for barnet hun bar under hjertet, og en varm fred 
bredte seg i tilhørernes sjeler.

Hyrdene stirret etter kvinnen helt til hun var ute av 
syne. Da de til slutt snudde seg mot ilden igjen, la de 
merke til at sauene hadde vendt hodene mot Betlehem, 
ja, selv hundene hadde holdt opp med sin rastløse vand-
ring, og de stod med spissede ører og snuten vendt mot 
Betlehem. 

Plutselig pekte Samuel forsiktig forbi hjorden og 
hvisket: «Se der! Det er ikke en av våre hunder som er 
med hjorden, det er jo en ulv!»

De andre fulgte blikket hans og nikket forundret: 
Der stod det sannelig en ulv midt blant sauene. Som 
sauene, sto også ulven fortryllet av sangen og stirret mot 
Betlehem. 

Da lyste ansiktet til gamle Elias opp og han utbrøt: 
«Vi trodde at det store underet vi nettopp snakket om, 
først ville skje i en fjern fremtid. Men nå er det ganske 
nær. Guds sønn kommer snart til verden, tegnet er ikke 
til å ta feil av: Ulven beiter fredelig med lammene.»

Samuel vendte seg mot den gamle og spurte: «Mener 
du, vise venn, at den unge kvinnen som sang så vakkert, 
er Gudsmoderen?»

«Det mener jeg, ja,» nikket Elias, «det var Gudsmo-
deren.»

Og det hadde den gamle sauegjeteren helt rett i.
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Omtale og oversettelse:  
Gillian Lorentsson 

«Strekk dine hender fram og la 
meg legge en bunt med nypluk-
ket marigress over dem, løst og 
ledig som nyvasket hår. Gylden-
grønt og glinsende øverst, bånd 
av purpur og hvitt der de møter 
bakken. Ta bunten opp til nesen 
din. Gjenkjenn duften av hon-
ning blandet med vanilje over 
duften av elvevann og svart jord, 
og du vil forstå dets vitenskape-
lige navn: Hierochloe odorata, 
som betyr ‘det duftende, hellige 

gresset’. På vårt språk heter det wiingashk, Moder Jords 
søttduftende hår. Ånd det inn og du begynner å huske 
ting du ikke visste du hadde glemt.» 

Slik innleder Robin Wall-Kimmerer forordet til bok-
en Braiding Sweetgrass, som på norsk blir: «Å flette 
marigress». Boken finnes enn så lenge ikke på noe 
skandinavisk språk. Innledningen er i en viss forstand 
en beskrivelse av det som skjer i boken. Wall-Kimmerer 
leder oss igjennom den amerikanske urbefolkningen 
sin holdning til skapelsen, og demonstrerer at vitenska-
pen bekrefter det de alltid har visst. Problemet er bare 
at vitenskapen er blind for det åndelige aspektet, noe 
indianerne ikke er.

I den siste tiden har urbefolkningen i Amerika begynt 
å gjenfinne sin stemme. Det kan virker som en slags 
renessanse som foregår. Med ‘Amerika’ menes her hele 
kontinentet, for urbefolkningen fordeles over hele land-
massen uten hensyn til den moderne historiens stats- og 
landegrenser. Det finnes en nordlig og en sørlig gruppe-

Å flette marigress – 
«Braiding Sweetgrass»

ring, som i sin tur deles i mange mindre ‘nasjoner’ med 
veldig mange ulike språk. I denne boken er det snakk 
om de som finnes i det sørlige Canada og nordlige USA. 
Robin Wall Kimmerer har sine røtter hos Potowatami-
folket og er utdannet innenfor plantevitenskap. Hun er 
professor i miljøbiologi og grunnlegger av en organisa-
sjon som heter Center for Native Peoples and the Envi-
ronment (Senter for urbefolkningen og miljøet). Den har 
som formål å forene den akademisk/ vitenskapelig måte 
å se verden på med den viten som urbefolkningen har 
båret med seg gjennom flere hundre år.

Wall-Kimmerer innleder ofte med en av de gamle 
legendene fra sitt folk. Deretter utdyper hun hva den re-
latere seg til, hvordan det innflyttende folket misforstår 
naturens egenskaper og i løpet av tiden ødelegger den. 
Deretter viser hun hvordan skaden kan helbredes når 
man forstår fortellingen som har styrt urbefolkningens 
holdning i så lang tid. 

Sentralt i livet til disse menneskene er en lang rekke 
tekster som uttrykker takknemlighet og kjærlighet til 
hele skapelsesverket. Det leses høyt i forbindelse med 
alle begivenheter som oppfattes som viktige, også i de 
skolene som er blitt opprettet der hvor folket har anled-
ning til å etablere seg. Uken begynner og slutter med 
disse ordene, alle i hele skolen er med og klassene bytter 
på å ta ansvar for å fremføre dem. Det tar lang tid, men 
barna er med uten å gny. Lærerne insisterer på at det er 
ikke snakk om en bønn, heller et løfte.

Teksten under er en gjengivelse på norsk, oversatt fra 
engelsk som er en versjon av den opprinnelig potawa-
tomi, en helt annet språktype enn de vi kjenner i Europa. 
Boken anbefales på det sterkeste, men er i dag bare 
tilgjengelig på engelsk eller tysk. På tysk heter boken 
Geflochtenes Süssgrass.
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Haudosaunee Foreningen, Onondaga Nasjon.
Oversatt av Gillian Lorentsson

Uken begynner og slutter med felles gjennomgang av 
følgende tekster:

1
I dag er vi samlet og når vi ser på ansiktene omkring 
oss, ser vi at livets syklus fortsetter. Vi har blitt gitt plik-
ten å leve i balanse og harmoni med hverandre og med 
alle levende vesener. Så la oss nå forene våre sinn til 
ett, mens vi hilser og takker hverandre som mennesker. 
Våre sinn er nå ett.
2
Vi er takknemlige for Moder Jord, for hun gir oss alt vi 
trenger for livet. Hun støtter våre føtter mens vi vandrer 
oppå henne. Det gleder oss at hun fortsetter å ha omsorg 
for oss, akkurat som hun har gjort siden tidenes mor-
gen. Til vår Mor sender vi takknemlighet, kjærlighet og 
respekt. Våre sinn er nå ett.
3
Vi takker alle Verdens Vann for å slokke tørsten vår, 
for å gi oss styrke og verne om liv for alle vesener. Vi 
vet om dets makt i alle former – fosser og regn, tåke og 
bekk, elver og oseaner, snø og is. Vi takker for at vannet 
fortsatt er her og tar ansvar for hele Skapelsen. Kan vi 
være enige om at vann er viktig for våre liv og samle 
vårt sinn for å sende hilsener og takk til Vannet? Våre 
sinn er nå ett.
4
Vi vender våre tanker til fisken og alt fiskeliv i vannet. 
De fikk i oppgave å rense vannet. De gir seg til oss også 
som mat. Vi er takknemlige for at de fortsetter å utføre 
denne plikten, og vi sender Fisken vår hilsen og takk. 
Våre sinn er nå ett.
Nå vender vi oss til de enorme felter av Planteliv. Så 
langt øyet skuer vokser planter og de skaper mange 
undre. De gir grunnlag for mange former av liv. Med 
samlet sinn takker vi og gleder oss over å kunne oppleve 
planteliv i mange fremtidige generasjoner. Våre sinn er 
nå ett.
Når vi ser oss rundt, ser vi at det fortsatt finnes Bær 
og at de forsyner oss med velsmakende mat. Bærenes 

Flettet marigress 
 
– EN ALLIANSE MED TAKKNEMLIGHETEN

leder er jordbæret, det første 
til å modne om våren. Kan 
vi være enige om å være 
takknemlige over at bæ-
rene er med oss i verden og 
sende vår takk, kjærlighet og 
respekt til bærene? Våre sinn 
er nå ett.
5
Med ett sinn beærer vi og 
takker alle Matplanter som 
vi høster fra hagen, spesielt 
de Tre Søstre som mater 
mennesker med en slik over-
flod. Siden tidenes morgen 
har korn, grønsaker, bønner 
og frukt hjulpet menneskene 
til å overleve. Mange andre 
ting får styrke og nytte fra 
dem også. Vi samler alle 
matplantene sammen i 
bevisstheten og sender dem en hilsen og takk. Våre sinn 
er nå ett.
6
Nå vender vi oss til verdens Medisinurter. Fra begyn-
nelsen av fikk de i oppdrag å ta bort sykdom. De venter 
bestandig, parat til å hjelpe oss. Vi gleder oss over at det 
fortsatt finnes iblant oss de som husker hvordan plante-
ne kan anvendes for helbredelse. Med ett sinn sender vi 
takk, kjærlighet og respekt til medisinene og medisinens 
voktere. Våre sinn er nå ett. Stående omkring oss ser vi 
alle Trær. Jorden har mange trefamilier som har hver sin 
instruks og bruksområde. Noen bidrar med skygge og 
beskyttelse, andre med frukt og skjønnhet og mange gir 
nyttige gaver. Lønnen er trærnes leder, og vi anerkjen-
ner lønnens gave av sukker når menneskene har aller 
størst behov av det. Mange av verdens folk anerkjenner 
et tre som symbol for fred og styrke. Med ett sinn hilser 
vi og takker Livets Tre. Våre sinn er nå ett.
7
Vi samler vår bevissthet sammen for å sende hilsener 
og takk til alt det vakre Dyreliv i verden, som vandrer 
sammen med oss. De har mangt å lære oss mennesker. 

Robin Wall Kimmerer.
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Omtale av boken Der villgraset gror av Marie 
Aukrust. Dreyer forlag, 2020.

Tekst: Kari Gåsvatn

Industrimodellen snevrer inn jordbruket. Selv debatten 
om jordbruk blir monokultur, uten plass for mangfold 
og kritisk blikk på vekstmodellen. Nå skjer en endring. 
Klima- og naturkrisa minner oss om at jordbruket må 
forankres i naturens kretsløp. 

Motvekt mot monokulturer

Jeg har lest boka Der villgraset gror (Dreyer forlag) av 
Marie Aukrust, biolog, lektor og spesialpedagog. Boka 
er et sammenhengende forsvar for det naturnære fami-
liejordbruket der kretsløpene er i balanse. Det jordbru-
ket som er i ferd med å forsvinne i Norge og store deler 
av Europa.

Forfatteren er vokst opp med naturnært jordbruk, på 
en gard i Bøverdalen i Lom, med mangesysleri, selv-
berging, seterdrift og hardt arbeid, også barnearbeid. 

Vi er takknemlige for at de fortsetter å dele sine liv med 
oss og håper at det alltid vil være slik. La oss samle våre 
sinn i fellesskap og sende takk til dyrene. Våre sinn er 
nå ett. 
8
Vi samler vår bevissthet og takker alle Fugler som 
beveger seg og flyr over hodene våre. Skaperen ga dem 
vakker sang i gave. Hver morgen hilser de dagen, og 
med sangen minner de oss om å nyte og verdsette livet. 
Ørnen ble valgt som deres leder og for å våke over ver-
den. Til alle fugler, fra de minste til de største, sender vi 
våre gledefylte hilsener og takk. Våre sinn er nå ett.
9
Vi er alle takknemlige for de kreftene vi kjenner som 
De Fire Vinder. Vi hører deres stemmer i den bevegende 
luften, mens de forfriske og renser luften vi ånder inn 
og ut. De hjelper oss å forvandle årstidene. Fra de fire 
retningene kommer de med budskap og styrke. Med ett 
sinn sender vi hilsener og takk til de fire vinder. Våre 
sinn er nå ett.
10
Nå vender vi oss dithen hvor våre bestefedre Torden-
vesener bor. Med lyn og tordnende stemmer bringer de 
med seg vannet som fornyer liv. Vi samler våre sinn 
til ett for å sende hilsener og takk til våre bestefedre 
Torden.
Og nå sender vi hilsener og takk til vår eldste bror Sol-
en. Hver dag uten svikt vandrer han over himmelen fra 
øst til vest, medbringende den nye dagens lys. Han er 
kilden til all livets Ild. Med ett sinn sender vi hilsener og 

takk til vår bror Solen. Våre sinn er nå ett.
11
Vi samler vår bevissthet og gir takk til vår eldste beste-
mor Månen som belyser nattehimmelen. Hun er lederen 
for alle kvinner i hele verden, og hun hersker over 
vannet i oseanenes tidevann. Ved hennes foranderlige 
ansikt måler vi tiden, og det er Månen som vokter over 
barnas ankomst her på jorden. La oss samle vår takk for 
bestemor Måne i en haug, lag på lag, og jublende kaste 
takken opp i nattehimmelen for at hun skal vite. Med ett 
sinn hilser vi og takker vår bestemor Månen.
Vi takker stjernene som er fordelt over himmelen som 
smykker. Vi ser dem om natten der de hjelper Månen 
å opplyse mørket og bringe dugg til hagen og alt som 
gror. Med våre sinn samlet som ett, sender vi hilsener og 
takk til stjernene. Våre sinn er nå ett.
12
Vi samler vår bevissthet for å hilse og takke de opplyste 
lærerne som er kommet for å hjelpe oss gjennom histori-
ens gang. Når vi glemmer hvordan vi lever sammen i 
harmoni, minner de oss om hvordan vi skulle bli lært 
opp om det. Med ett sinn sender vi hilsen og takk til 
disse omsorgsfulle lærere. Våre sinn er nå ett.
13
Vi sender vår bevissthet nå til den Store Ånd, Skaperen, 
og sende hilsen og takk for alle Skaperens gaver. Alt vi 
trenger for å leve et godt liv, er her på Moder Jord. For 
all kjærlighet som fortsatt er omkring oss, samler vi vår 
bevissthet sammen som ett og sender våre mest utsøkte 
ord som hilsen og takk til Skaperen. Våre Sinn er nå ett.
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Og med mat med 
høy kvalitet. Selv 
er jeg vokst opp 
på samme måte, 
bare detaljer skil-
ler. Boka er en 
påminnelse om 
hvor kort tid det 
er siden industri-
modellen overtok, 
med kunstgjødsel, 
sprøytemidler, 
monokulturer, 
volumproduksjon, 
ensretting, sentrali-
sering, nedlegging 

av bruk og tap av biologisk mangfold.

Aukrust går gjennom den tragiske utviklingen av land-
bruket. Forbruket av kraftfôrkjøtt går opp, og forbruket 
av beitekjøtt ned. Det er ubalanse mellom matproduk-
sjon og fôrproduksjon. Vekst, volum og høy produkti-
vitet gjør ikke gardsdrift mer lønnsomt. Både gjelda og 
gjengroingen øker. 

Mat er liv, helt eksistensielt, men er i industrimodellen 
redusert til beinhard business, en næring i konkurranse 
med andre næringer. I 1950 tok det 75 dager å avle en 
kylling fra 25 gram til 1,5 kilo, ifølge boka. Nå tar det 
28 dager. Gjennomindustrialisert kjøttproduksjon. Høyt 
volum til lav pris, løsrevet fra ressursgrunnlaget, fra 
naturen. Hvem ville ha det slik?

Mangfoldet av gamle husdyrraser forsvinner. Dyr som 
er utviklet i samspill med norsk natur gjennom årtuse-
ner, og som er en viktig del av det økologiske kretslø-
pet, blir borte. Høytytende dyr tar over og utmarka gror 
igjen. Vi blir på alle måter mer sårbare. 

Nå skjer en nytenkning. Gamle husdyrraser og plan-
tesorter tas i bruk igjen, i siste liten og spredt. Villsau, 
spelsau, brunbier, landhøner, fjordinger, dølafe, tele-
markfe, sidet trønder- og nordlandsfe, og mange flere. 
Både dyra og plantene de spiser utgjør et genetisk 
mangfold som er vårt livsgrunnlag og vår beredskap, i 
årtusener framover. 

Det beste vi kan gjøre for de gamle husdyrrasene og 
vekstene, er å spise dem, men da må de være tilgjenge-
lige. Etterspørselen etter kortreist mat øker. Det som 
gir håp for jordbruket i Norge og resten av Europa er at 
så mange driver mangfoldig og på naturens premisser, 
på tvers av offisiell landbrukspolitikk. Noen snakker 
om urealistisk nostalgi. Men både naturkrisa og den 

økonomiske krisa blant bønder er nå så alvorlig at det 
mest realistiske er å legge om fra monokultur og volum 
til økologiske, agroøkologiske og regenerative driftsfor-
mer, med karbonlagring i jord og samplanting i åkeren. 
Ingen vil ha slitet tilbake. Men grunnprinsippet om å 
ta utgangspunkt i naturen og ressursene, kan tas fram 
igjen. Vi trenger bøker som inspirerer til det.

Mangfold gjør oss mindre sårbare. Marie Aukrust 
viser gjennom mange eksempler at det gjelder også for 
menneskelig mangfold. Det er lett å tenke at mangfold, 
toleranse og aksept for å være annerledes er noe nytt. 
Aukrust skriver om sin tante med Downs syndrom som 
var en naturlig del av fellesskapet på gården. Hun skri-
ver også om bygdeoriginalene som kom innom, satt ved 
langbordet og fikk mat. I dag ville de være avslepne, 
diagnostiserte, atskilt og utstøtt. Med utgangspunkt i 
den tysk-jødiske filosofen Hannah Arendt skriver hun 
om risikoen for en konform majoritet mot «de andre». 
Konformiteten i konsumentsamfunnet kan være med å 
ødelegge det demokratiske grunnlaget, dersom ram-
mene for hver enkelt innsnevrer seg. 

Blir menneskebildet mer statisk? Også eldre plasseres 
i bås og kontakten mellom generasjonene minsker. Det 
var ingen idyll før, Aukrust kommer fra samme bygd 
som dikteren Tor Jonsson, som skriver om grågrenda og 
bygdedyret. Kommer bygdedyret igjen i nye former i 
urbane settinger?

Det undres jeg på når jeg hører nedsettende beskrivel-
ser av bønder, av dem som sørger for at vi har mat på 
bordet. Industrimodellen betyr at bonden må produsere 
nesten gratis, mens andre skummer fløten. Klima-
bevegelsen og miljøbevegelsen må begynne å inkludere 
landbruket i sin naturforståelse og støtte bønder slik at 
de kan produsere mat på måter som øker mangfoldet i 
naturen.

Landbruksdebatten, og også 
natur- og klimadebatten, blir fort 
ensrettet og monokulturell. Det 
skygger for kreative ideer, ro-
buste løsninger og gode allianser. 
Også det mentale jordsmonnet 
utarmes. Mange ønsker å drive 
jordbruk på naturens premisser. 
De trenger støtte fra miljø- og 
klimabevegelsen. Som Marie 
Aukrust skriver så får vi ikke mat 
ved at alle sitter ved et tastatur. 
Noen må produsere maten. Vi 
berger ikke klimaet dersom vi 
ikke berger bøndene og villgraset.     
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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 
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Stiftelsen Grobunn 

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

Henvendelse:

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

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 21 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
facebook.com/granlystiftelse
Instagram@granlystiftelse Fo
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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

Virksomheten Helgeseter åpnet i 1954 og tilbyr i dag 
tilrettelagte leiligheter i 6 bofellesskap til 30 voksne 
personer med spesielle behov. Alle 30 beboerne samt 
5 arbeidstakere som bor i kommunale bofellesskap har 
også arbeidstilbud på gården, i bakeriet, i verkstedene, 
eller i kulturarbeidet på Helgeseter.

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 er et leve- og arbeidsfellesskap både for men-
nesker med utviklingshemning, og medarbeidere og 
deres barn. Landsby Solborg ligger mellom Hønefoss og 
Jevnaker, med utsyn mot Norefjell og grenser mot Nord-
marka i øst. Landsbyen har gård, gartneri, urteverksted, 
veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen. Det 
bor cirka 55 mennesker her.

Henvendelse: 

Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
(man, ons, tor kl. 9.30-14.30, ons 10-16)
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
Tlf koordinator: +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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Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

MILJØMERKET
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