Vesen og indre kvalitet av verkstedene i en
Camphill-Landsby – med et spesielt blikk på
veveri og snekkerverksted
Elisabeth og Walter Lobsiger,
verkstedledere på Vidaråsen
Arbeidslivet står helt sentralt på Vidaråsen. Målet
er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt
arbeid som svarer til dennes muligheter og dekker
et behov i landsbyen. Verkstedet Aurora, som var
her på fagdagene for to år siden, hadde et veldig
fint motto som vi istemmer: Ingen kan alt. Alle kan
noe. Til sammen klarer vi det meste.
Karl König viste til at et regelmessig arbeid
bidrar til en indre sikkerhet – trygghet og sosialt
fellesskap – og anerkjennelse. Gjennom å lage
noe som er vakkert, godt og sant. Det er til og
med helbredende. Ved bruk av viljen min kan jeg
lage noe som er nyttig og vakkert, og som kan
virke ute i verden gjennom sitt resultat. Jeg kan

påvirke miljøet (eller verden) gjennom det jeg gjør.
Resultatene er viktige, men veien dit er like viktig.
En vei hvor man både gir og får underveis.
Hvis alle som er i et møte samtidig strikket, heklet
eller gjorde noe annet med hendene, så skulle vi
alle høre bedre etter, for da frigjøres hodet – og
man er mere med.
Verkstedene:
Grunnverdier for alle verkstedene på Vidaråsen er
kreativitet, variasjon og kvalitet.
I landsbyen finnes Bakeriet, Snekkerverkstedet,
Matforedlingsverkstedet, Toveverkstedet,
Urteverkstedet, Vaskeriet, Veveriet,
Malerverkstedet, Gården, Gartneriet, Utegruppen,
Skogsgruppen, Gjestehuset, Postkontoret og
Vedlikeholdsavdelingen.

Elisabeth og Walter Lobsiger under fagdagene på Sundvolden hotell. Foto: Sissel Jenseth.
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Yrkes- og håndverksområdene på Vidaråsen kan de deles inn på følgende måte:

For-yrke:
Ur-håndverk:

Bondegård (hyrde)
Skog

Broder-håndverk:

Gartneri
Urtehage
Urteverksted
Toveverksted
Snekkerverksted
Matforedling
Bakeri
Meieri

Tekniske håndverk:

Veveri

(Snekkerverksted)

“Service”-håndverk:

Vaskeri

Matlaging
Butikk
Gjestehus
Utegruppe
Postbud
Brød- og melkebud
Bilservice
Gjestehuset

Kunst/kunsthåndverk

Malerverksted

Gullsmie

Sånn vil jeg være!
For å hjelpe beboerne til å mestre et håndverk og
forbinde seg med dette, er følgende viktig:
- produktutvikling		
- tilrettelagt verktøy
- gjennomskuelige håndmaskiner
- en gjennomskuelig
produksjonsprosess
- yrkesklær og verneutstyr som også
bidrar til å skape identitet
- selvstendighet, å kunne være herre i
eget verksted
- at man blir sett – i sitt arbeid

Under arbeidet tilegner man seg nye ferdigheter
og får større innsikt i trevirke. Produktene lages
hovedsakelig for hånd, og den enkeltes evner
og ønsker er i stor grad avgjørende for hvordan
arbeidsprosessen foregår. Her må man arbeide
rytmisk.

Snekkerverkstedet
Det lukter så godt og er støvete. Trevirke
er et naturlig og varmt material som gir
mulighet for et mangfold av produkter.
Treleker fra Vidaråsen. Foto Jan Bang.
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Jeget er gestaltende og bevirker en forandring.

Dele opp, ta vekk, forme, rytme.

Horisontalt – trekke til seg.

Horisontalt – støte fra seg.

Selvstendighet – være herre i eget hus.

”Vi er to venner og jobber sammen!”
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Veveriet
Rommet utstråler varme. Hver vev har sin egen
belysning slik at ansiktene og arbeidene belyses.
Her høres lyder. Det er lukter. Øynene gleder seg
over alle fargene. Hver vever sitter foran sin egen
flatvev. Det arbeides tredimensjonalt: skyttelen

går fra høyre til venstre - fra venstre mot høyre
(horisontalt). Skaftene beveges opp og ned
(vertikalt). Gjennom hvert innslag oppstår en flate,
et stoff, som kommer mot en (frontalt).
En forutsetning for å veve er at hender og føtter
kan koordineres ut fra øynene.

Å bli sett. ”Mitt produkt er etterspurt
og bevirker noe i verden.”
Alle foto fra verkstedene på Vidaråsen: Walter Lobsiger.
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Bakerlæring Ola Henningsen deltok på fagdagene på Sundvolden. Foto: Jan Bang.

– Ola, hva betyr det for deg og ditt
liv å jobbe på bakeriet?
– Det betyr alt! Jeg gleder meg til hver dag. Jeg liker
å bake, fortalte Ola.
Ola Henningsen er bakerlæring på Vidaråsen.
Har er født i 1991 og kom til Vidaråsen på et
prøveopphold, og han ble forelska i stedet. Det
fortalte han om i artikkelen ”Min vei til Vidaråsen”
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som står i LandsByLiv 26. Ola jobber nå som baker,
og han er godt inne i en bakerilærlingsutdannelse
som går over 2 år.
Se mer fra verkstedene på Vidaråsen http://
vidarasen.camphill.no/om-vidaraasen/verkstedene/
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