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Sosialterapeutisk Forbund
Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksomheter 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

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 FRAMskolen, Sør-Trøndelag

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

Les mer om alle stedene bakerst i bladet og på
www.sosialterapi.no. Foto: Borgny Berglund

Helsepedagogiske skoler

Sosialterapeutiske hjem

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 steinerskolene, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være
en dannelsesvei for «hele» mennesket – kropp, ånd og sjel.

Det er fem sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med
sine egne særtrekk. Se omtale bak i bladet.

Camphill Landsbystiftelse

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inkluderende 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 tilbyr en beskyttet bo- og arbeidssituasjon 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 landsbylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er
alle sysselsatt med landsbyens mange oppgaver; håndverk,
jordbruk, matlaging og hushold. Alle har oppgaver som dekker 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.

Alle stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt utvalg av verksteder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne helhetsmodellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det metodiske
grunnlaget for driften, og er med å sikre et mangfoldig livsinnhold.

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.
Kontakt:
Camphill Landsbystiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 Hommelvik
tlf +47 73 97 84 60, epost:
landsbystiftelsen@camphill.no
www.camphill.no
Foto: Nils Langeland
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Leder
Kjære leser
Vi lever med sterke inntrykk fra krigen mot Ukraina.
Pandemien har kommet i bakgrunnen. Men angsten henger i og utryggheten overfor framtida. Da er det godt å
ty til det som er nært og stort: LandsByLiv. Det er snart
påske, tiden for å kjenne på død og oppstandelse. I denne
utgaven er det mange minneord. Mennesker som har stått
oss nær, har tatt farvel. Det som skinner igjennom i disse
minneordene, er takknemlighet over levd liv.
Sigrun Balavoine, som har vært en trofast bidragsyter
til LandsByLiv, har gitt oss en artikkel kalt «Hellige steder, hellige handlinger, hellige øyeblikk». Slike «hellige
rom» lyser også fram fra mange av de andre bidragene
som redaksjonen har mottatt.
Tema for denne utgaven er «verdigrunnlaget og verden rundt oss». Mette Brun beskriver hvordan de har
arbeidet med verdigrunnlaget på Rostadheimen: Jeg tror
at skal en antroposofisk virksomhet fortsette å være antroposofisk, må noen ha tillit til den åndelige verden, for
at verdiene skal kunne forbli levende, skriver hun. Denne
tilliten, ja, menneskets urtillit, tar Karl König opp i sitt
foredrag om «Barnet og dets omverden» fra 1964, som vi
gjengir deler av.
Dette «levende» speiler seg også i bidragene fra Ljabruskolen om trær og tøfler, Skjoldskolens malingsprosjekt og Hedmarkskolen der to klasser har sløyd sammen.
Det gjelder også Vidaråsen og Framskolens opptreden på
SOR-konferansen.
God lesning og GOD PÅSKE!
Rigmor Skålholt
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Maleriutstilling med Erlend
Tekst: Knut Oddvar Solberg.
Foto: Glenn Thomas Nilsen Indre24.no

blir trekt ifrå.» Det var åttende vers av Griskokkvisa av
Alf Prøysen.

Erlend Solberg, født med Downs syndrom 1979 i
Askim, har avsluttet sin første utstilling med egne malerier. Men før maleriet kom inn i livet hans, hadde Erlend
vist spesielle evner når det gjaldt interesse for ord. Da
han var liten og vi var ute og kjørte bil og ønsket at han
ikke skulle sovne, var den beste metoden å synge en
sang med mange vers. Da lyttet han intenst og holdt seg
våken.

Litteraturinteressen var stor i Erlends hjem, og Henrik
Ibsen skulle bli Erlends store interesse. Ganske tidlig
begynte han å skrive av Ibsens skuespill. Da han så kom
til Vidaråsen, og etter at han traff Frode Nilsstun der,
begynte et helt spesielt samarbeid. De var begge interessert i Peer Gynt, og Frode hadde en visjon om å sette
opp stykket på Vidaråsen. Erlend kunne mye av stykket
utenat allerede, og det passet som hånd i hanske at han
skulle spille Peer. Så begynte en lang prosess, og til slutt
ble stykket framført med Erlend som Peer i de tre første
aktene og i deler av fjerde og femte akt.

Etter hvert kunne han mange sanger, og han hadde
forbløffende innsikt i innholdet. En gang da moren hans
var litt irritert på faren og sa: «Nå har du glemt å legge
osten inn i kjøleskapet igjen.» Da kom det fra Erlend:
«Men i det høge blå der har han egen konto hvor slikt

Men ikke bare Peer Gynt forente Frode og Erlend. De
hadde også begge en forkjærlighet for Prøysen, og de
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sang sammen og reiste på turne med Prøysenviser og
bukkerittet fra Peer Gynt. Frode inspirerte også Erlend
til å skrive dikt.

Dette var en blomstringstid for Erlend, og sorgen var
nok stor da Frode flyttet fra Vidaråsen til Marjatta i
Danmark. Det skulle da ta litt tid før Erlend fant et nytt
skapende felt. Maleverkstedet på Vidaråsen, som var
grunnlagt av Hannes Weigert, hadde eksistert i mange
år uten at Erlend hadde vist noen interesse, men en dag
spurte den nåværende lederen, Bente Christensen, om
han ikke ville komme dit. «Ja, hvis det er i arbeidstiden», svarte Erlend. Så begynte en ny epoke i Erlends
liv. Han begynte å male. Snart viste det seg at mange
satte pris på bildene hans, og Bente mente det var noe
spesielt med bildene som flere burde se. Erlend burde
ha utstilling! Dermed var frøet sådd. Tanken begeistret,
og vi begynte å arbeide for å få det til.
8. januar 2022 åpnet en utstilling med en del av Erlends
bilder, i Galleri Art To Be på Tomter i Indre Østfold.
Den stod fram til 23.januar. Det var i alt 22 malerier
med en liten tekst til hvert av bildene, skrevet av Erlend.

Synnøve, Erlends mor, leste tre av Erlends dikt på
åpningen. Far, Knut Oddvar, bivåner det hele.
Under åpningen av utstillingen i Galleri Art To Be
på Tomter i Indre Østfold.
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Fort viste det seg at det var stor interesse for denne
utstillingen. En omtale av den ble lagt ut på nettet av
indre24.no, og det kom henvendelser fra både fjern og
nær. Tilstrømningen til galleriet var større enn de noen
gang hadde opplevd tidligere, og mange ville kjøpe
bildene. 14 malerier ble solgt, og mange uttalte at de
opplevde noe unikt i bildene. Og som Erlend sa i talen
sin ved åpningen av utstillingen: «Da jeg begynte på
maleverkstedet, så jeg bildene mine for første gang.»
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Synnøve, mor til Erlend, leste tre av Erlends
dikt på åpningen. Det ene var «Barnet»:
Så liten som en spire
Så liten som en blomst
Er det som bare solen er oppkomst
Hva er en kunstner
Som barn i eie har
Edvard Munch i barnevuggen
Nei bare kunstner har
Mange vet så mye
Hva kunstner får i dyd
Men bare kunstner er saken
Det slår jeg en slag over
Strek med munter og profil.
Erlends tekst til bildet:
Fire soler
Skinner igjen
Og lilla
Den i fargen innadvendte
.

Julelys på Fredsengelen i Vallersund
Tekst og foto: Dag Balavoine
Nothouinnan, en lokal gruppe historieinteresserte og bidragsytende sambygdinger til
Vallersund Gård, har tatt på seg å sette opp
julelys på Fredsengelen de tre siste årene.
Et fantastisk initiativ.
Det var en strålende, kald og klar første advents-lørdag da Petter, far og sønn, Bjørn og
Roald, tok med seg utstyret og klatret opp til
toppen av Nesavarden. Der festet de opp lykta
til steinen som skulpturen står på og pakket batteriet godt innunder et lag med stein
som ble gravet opp fra snøen. Både fingre
og nesetipper ble svært kalde under arbeidet,
men med raske og erfarne hender gikk det raskt
unna. Der stod lykta og lyste opp skulpturen som en stjerne, fra kl. 17.00 om kveldene hele juletiden.
Vallersund Gård er selvfølgelig svært fornøyd med tiltaket og inviterte dem på kaffe og kaker i butikken.
Takk til Nothouinnan for dette flotte initiativet.
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FRAMskolen spilte med
i forestillingen om Narnia

Tekst og foto: Dag Balavoine

sammen med de andre skuespillerne der.

FRAMskolen har inngått et samarbeide med Sjiraffen
Kultursenter, – en kulturorganisasjon i Trondheim for
mennesker med og uten utviklingshemning, med aktører
i alderen 6-50 år. Det har vært kjempespennende og
har vært mulig å gjennomføre på tross av alle koronarestriksjonene. Vi har vekslet mellom å øve alene,
hatt besøk av skuespillere og instruktører fra Sjiraffen
på Vallersund, og vi har reist til Trondheim for å øve

Tidlig på høsten startet vi med forestillingen Kardemomme by som er bygget på Torbjørn Egnes bok Folk
og røvere i Kardemomme by. Det framførte vi i det
gamle fjøset på Vallersund.
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Senere på høsten deltok FRAMskolen i et stort teaterprosjekt med til sammen 80 skuespillere, musikere og
dansere; den magiske forestillingen Narnia - Løven,
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Framskoleelever sminket
i Narnia-universet som
spennende fabeldyr.

heksa og klesskapet av C. S.
Lewis. Stykket skulle vises
på Rosendal Teater i Trondheim med fire forestillinger
fra 8. til 12. desember 2021.
Det ble et fantastisk
Sjiraffen-teater i et Narniaunivers, med spennende
fabeldyr, skumle hekser
og snille løver og masse
fin musikk. Forestillingen
handler om at det er krig
i England, og fire søsken,
Peter, Lucy, Edmund og
Susan, sendes på landet for
å bo hos sin onkel og tante.
Under en oppdagelsesferd
i huset oppdager Lucy en
hemmelig verden, bakerst
i et klesskap. Hvem er de
merkelige skikkelsene med
horn og hover som holder
til der ute i skogen? Og
hvem er heksa Hvit, som
sørger for at det alltid er
vinter og aldri sommer?
Og hvor er egentlig Narnia?
FRAMskolens oppgave
under skuespillet var å være
fabeldyr i skogen. Dyrene
som ble forstenet av den
onde heksa, og befridd
igjen av den gode løven
Aslan. Vi var inne på scenen fire ganger i løpet av skuespillets varighet på to og en halv time.
– Spennende å kjempe mot det onde og vinne, sier Mari.
– Kovidtester og munnbind, sier Lawrence!
– Utrolig gøy å være med, sier Kaja, – at vi stod helt
frosset fast.
Det ble et kjempeprosjekt, og vi på FRAMskolen lærte
veldig mye om teater. Blant annet å øve sammen med

mange andre mennesker, finne gode kostymer, bli sminket, og spille teater foran veldig mange mennesker, og
gjøre det samme teaterstykket flere ganger.
Vi lærte også noe om hva som skjer bak kulissene i et
profesjonelt teater, og vi lærte at teater handler mye om
å vente på tur for å komme ut på scenen. Vi hadde flere
øvelser i Trondheim, så det ble mye reising. Under selve
framføringen i begynnelsen av desember, flyttet rett og
slett FRAMskolen til Trondheim for en uke.
LandsByLiv nr 52 • VÅREN 2022
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Malerkurs på Vallersund
med David Newbatt
Tekst og foto: Dag Balavoine
Endelig er det igjen mulig å ha en aktivitet sammen
med hele landsbyen. HURRA! Fra 7. til 11. mars fikk vi
besøk av David Newbatt på Vallersund, og sammen med
ham kunne vi leke med farger og former.
Vått i vått
Vevstua ble forandret til et maleatelier, og papir, farger,
pensler, vokskritt og vann ble delt ut. David forklarte
hvert skritt i maleprosessen. Første dagen malte vi vått i
vått. De to neste dagene brukte vi vokskritt i tillegg for å
få mer struktur. Deretter gikk vi over til vått i vått igjen.
Det er helt fantastisk å se hvordan bildene oppstår. Alle
jobbet konsentrert. Til tross for at vi fulgte de samme
instruksene, ble bildene veldig forskjellige. «Fjell og
snø», «hav og øylandskap», «overgangen fra vinter til
vår», var noen av temaene vi jobbet med.
Gult lys – blått mørke – grønt håp
Det første bilde vi startet med hadde to store felt i gult
og blått. Noen oppdaget at det dreide seg om det ukrainske flagget. David bad oss dyppe penselen i gult og fra
det gule feltet trekke penselen ned i det blå feltet, i en
bue, og så tilbake til det gule. Lyset må ned i det mørkeblå for å bringe noe nytt, sa David. Han viste hvordan
den gule fargen blander seg med det blå og danner en
nydelig, frisk og nyutsprunget grønnfarge. Lyset går inn
i det mørke og gjenoppstår som nytt friskt liv! Et håp for
fremtiden og et vakkert påsketema.

LandsByLiv nr 52 • VÅREN 2022

11

Ung-Voksen-Seminaret 2022
på Helgeseter 14.-17. mars
Tekst: Dag Balavoine. Foto: Ruben Khachatryan.
Temaet for seminaret var «Elementene i verden og i
oss». Dette ble bearbeidet gjennom foredrag og gruppearbeid med fotografering, maling, bevegelse, sang og
skriving.
Hver morgen startet med sang med Kjell Helge Johansen. Første dagen ga Will Brown og Ruben Khachatryan
et innblikk i elementene i verden; jord, vann, luft og
ild. På kvelden var det disko på Steinerskolen på Skjold
der vi deltok i talentshowet «Skjold faktor». Den andre
dagen fortalte Kjell Helge om temperamentene – elementene i oss mennesker. På ettermiddagen dro vi til
Akvariet i Bergen, og på kvelden hadde Josefin Winther
en kjempefin konsert i Veksthuset på Helgeseter. Etter
morgensangen siste dagen viste gruppene fram resultatet
av det de hadde arbeidet med. Deretter avslutning og
hjemreise.
Forbundet ny eier
Fra og med 2022 vil Sosialterapeutisk Forbund stå som
formell eier av Ung-Voksen-Seminaret, på samme måte
som for Fagdagene.
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Årsmøte i Sosialterapeutisk Forbund
Også i år måtte årsmøtet i Sosialterapeutisk Forbund foregå
på Teams. 16 personer
deltok, hvorav 12
representerte virksomhetene i forbundet.

En viktig post på programmet er rapport fra stedene. I år
kunne mange fortelle om mye sykefravær grunnet koronaepidemien, som hadde ført til mye ekstra organisering
og plunder, samtidig som det ble uttrykt takknemlighet;
alle har kommet seg gjennom, noen også uten smitte,
mens andre nå står midt oppe i en smittetopp. De fleste
kohorter er nå løst opp, og stedene kan igjen samles i
fellesskap. Men mange arrangementer og aktiviteter har
likefullt kunne gjennomføres i denne perioden og i tråd
med smittevernreglene, da mye har foregått utendørs.

Regnskapet og styrets beretning for 2021 ble godkjent.
Styret i Sosialterapeutisk Forbund består nå av: Geir
Legreid, Hanna Schmeding, Aina Nagell-Sværk, Runa
Evensen og Tone Lunde. I tillegg ble Elisabeth Husebø valgt som revisor. Steffi Hagedorn er forbundets
representant i ACISD (Konferenz), Aina Nagell-Sverk i
Nordisk Forbundsstyre og Astrid Åkra i ECCE.

Kalenderen på www.sosialterapi.no viser arrangementer
i regi av det norske og nordiske forbundet, så som UngVoksen-Seminaret på Helgeseter nå i mars, Maidagene i
Järna 6.-9. mai, Midsommerfestivalen på Island 13.-17.
juni, SFs høstmøte på Rotvoll 25. oktober og lederseminar med Even Lynne 26. oktober samme sted. I 2023
blir det nye Sosialpedagogiske Fagdager på Sundvolden.

Tekst og skjermdump: Sissel Jenseth

Generasjonsskifte på Fokhol gård
- EN GRUPPE PÅ SYV PERSONER HAR TATT OVER
Tekst og foto: Styret Stiftelsen Fokhol Gård
Fokhol Gård (www.fokhol.no) har vært drevet av fire
pionerer gjennom flere tiår: Sigune Ingvaldsen, Morten
Ingvaldsen, Inger
Ivarrud og Rune Myrseth. I 2015 gikk Sigune og Morten ut av Forpakterlaget og ble kårfolk på gården. Nå er
også Inger og Rune blitt pensjonister.

Den gamle og den nye generasjonen i skjønn forening under markeringen for overtakelsen av driften 5.
februar 2022.
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Nå har en gruppe på syv personer, som tidligere har
arbeidet på Fokhol Gård i kortere eller lengre tid, funnet sammen og tar over ansvaret for videreutvikling av
gårdsdriften. Disse syv er Lea-Marike Hansen, Heiner
Dirk Hansen; Anne Dirsch, Jesse O’Brien, Rike Papen-

hagen, Luise Malur, Klara Johanna Linde. Til sammen
har de omfattende utdanning og erfaring innen biodynamisk og økologisk jordbruk, pedagogikk, kommunikasjon, eurytmi og mekanikk, for å nevne noe. De har også
med seg fire barn som vil skape liv og røre på tunet.

Helgeseter gård
er nå biodynamisk
Tekst: Lisa Reisig. Foto: Helgeseter
Våren 2018 gikk vi i gang med prosessen mot demetersertifisering av gården på Helgeseter. Utgangspunktet
var godt og vi har allsidig drift. Det er mange dyreslag
på gården med både kyr, sauer, hester, gris og høner.
Gjødselen som blir lagret, er skilt i land- og fastgjødsel
som gir et godt grunnlag for kompostering. Vi produserer grovfôr til dyrene, og det er lang tradisjon for
økologisk drift uten sprøytemidler og kunstgjødsel.
Det har også vært interesse for de biodynamiske preparatene tidligere.
Prosessen ble i hovedsak preget av nye administrative
rutiner som er knyttet til årlig debio-revisjon og dokumentasjon av den allerede økologiske driften. Praktisk
har preparatarbeidet fått større plass. Kompostpreparatene innarbeides jevnlig, og når feltpreparatene skal
spres, er nå mange engasjert. Det kommer flere til, både
fra verkstedene på tunet og seniorene som er blitt våre
nye naboer, og bidrar disse dagene. Vi har også hatt en
lang periode med studiearbeid knyttet til preparatene
og betraktning av ulike dyreslag ut fra et goetheanistisk
syn.
Godkjenningsprosessen begynte med karens i 2018.
Karenstiden for arealene våre kunne kortes ned på

grunn av økologisk drift i mange år. Fra 2019 ble arealet
godkjent økologisk. Når dyrene da spiste vårt økologisk
godkjente fôr, kunne dyrene kalles økologiske året etter.
Høsten 2021 fikk vi så demeter-godkjenningen og er
dermed i mål med sertifiseringsprosessen. Nå gjenstår
bare å fortsette det gode arbeidet for en fruktbar jord
langt inn i framtiden, for lykkelige dyr i et naturlig miljø
og en gård tilpasset landskapet og klimaet.
LandsByLiv nr 52 • VÅREN 2022
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Ferie i Hogganvik Landsby
Tekst og foto: Valdemar Husebø
I Rožkalni landsby i Latvia er det mange beboere som
ikke har noen familie å reise til på ferie. Og trygden rekker heller ikke til noen dyre ferier. Men i desember fikk
tre beboere; Ruta, Dzintars og Andrejs, muligheten å
komme til Hogganvik Landsby på ferie. Jeg var ledsager
på turen, og min sønn Parzival ble også med.
På grunn av snø fungerte ikke flyforbindelsene helt,
og vi fikk derfor en natts opphold på hotell i Bergen på
flyselskapets regning. Det var en uvant luksus!
I Hogganvik fikk vi et hus for oss selv, der vi laget mat
og spiste i «ferierytme». Dagen etter at vi kom dit, var
det julebord som vi fikk være med på, og på torsdagen så beboerne på julespilløvelsen og var så med på
orkester.
Ellers gikk vi på turer og besøkte de forskjellige arbeidsplassene. Ruta og Dzintars, som jobber i fjøset i
Rožkalni, bemerket hvor rent og velorganisert fjøset på
Hogganvik var. De var også imponert over vedproduk-
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sjonen på Hogganvik. Spesielt det oppvarmede pauserommet ble de begeistret for. Dette var stas! Et sånt
pauserom med peis trenger vi på Rozkalni også.
Museumsdirektøren i Vikedal, som også er orkesterleder
i Hogganvik, ga oss en spesialomvisning på museet.
På spørsmål om hva de hadde likt best på Hogganvik,
svarte Ruta «kuene og sauene», Dzintars sa «fjøset
og saunaen» og Andrejs «fjorden og fjellene». Og da
Kristin spurte dem ved kiosken om de hadde lyst å reise
tilbake til Latvia, måtte alle tenke en stund, men ble
enige om at de helst ville bli på Hogganvik.
Vi takker Hogganvik Landsby for en fin ferie! Og tusen
takk til de trivelige praktikantene, som selv om de hadde
en fridag, fyrte i saunaen og inviterte
Dzintars og Andrejs til å være med
og svette. Dette satte de
stor pris på.
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Nordisk Allkunst

DET SKAPENDE MENNESKET; SE – HØRE – GJØRE
Island 13.-17. juni. Arrangementet er fulltegnet.
«Giljagaul» (uttales Giljagöjl) kan være susing av
vinden i fjellet eller vannets risling og bevegelse. Vi
vandrer gjennom ravinen (gil) eller ”kaljon” (gljúvur) på
Tingvellir som heter Almannagjá. Vi jobber på forskjellige verksteder og møter de fire elementene i løpet av
uken.
Festivalen starter mandag 13. juni med ankomst og felles kveldsmat. Deretter møtes vi i salen og presenterer
programmet for festivalen og oss selv. Asgardur (www.
asgardur.is) viser et skuespill om elementene.
Hver morgen samles vi med opptakt og gjennomgang av
dagsprogrammet. Vi synger sammen, enkeltord, toner
og lyder som illustrerer de fire elementene: ild, vann,
luft, jord. Så deler vi oss i ulike arbeidsgrupper, før alle
møtes igjen til kveldsmat. På kvelden er det mulig å
fremføre dikt, språk, sang, dans med mer. Onsdag er det
utflukt til Geysir og Gullfoss. Torsdag starter vandringen
gjennom Almannagjá. Festivalen avsluttes fredag 17. juni.

Åtte arbeidsgrupper
1) Mediegruppe. Vi filmer og
tar bilder av alle aktivitetene
under festivalen. 2) Landet og
jorden. Vi lager et blomsterbed
rundt flaggstangen på Heradsskolin, der vi holder hus. 3)
Hester. Sykkeltur. Vi koser med
hesten, børster og klapper den.
4) Jern. Vi smir over ild og
banker på en ambolt. 5) Ull. Vi
spinner, tover og lager flagg i
alle størrelser og farger. 6) Bake
og fiske. Vi graver en gryte med
brøddeig i bakken ved varmekilden som er ferdig etter 12 timer, lager fiskefluer og fisker i Laugarvatn. 7) Fargerike
steiner som «synger». Vi laget et klangspill. 8) Trær. Vi
hogger, barker og kløyver og lager xylofoner.
Les mer: www.allkunst.dk og www.nfls.nu. Les om antroposofi på Island: www.nordenantroposofi.com/island

MAIDAGER 6.-9. MAI

KAMPEN OM TIDEN, HJERTET OG JORDEN
Betydningen av indre skolering; kunnskap, glede og mye håp!
Medvirkende er Ursula Flatters, Göran Krantz, Bart Vanmechelen, Bob Hansson,
Are Thoresen og Cornelius Evensen. Korkonsert med studenter og lærere fra Steinerhøyskolen i Oslo. Eurytmi-forestilling «Nordiske stemninger i tale og tone»
med Järna eurytmi-ensemble.
Informasjon og påmelding www.nfls.nu
Illustrasjon: Liane Collot d’Herbois.
https://nfls.nu/wp-content/uploads/2022/01/Majdagar-2022-Program.pdf
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Når trær inspirerer til
å tre fastere inn i verden
Tekst: Helga Brekke. Foto: Signe Winsents,
Lene Lyngby og Maria Bilberg.
Gjennom hele høsten har ungdommene i 8-9 klasse på
Ljabruskolen gått på oppdagelsestur i nærskogen, for å
bli bedre kjent med noen av trærne. Vi har luktet på trær,
plukket blader fra trær, kjent på trær og klemt på trær.
Trær trer dypt inn i verden. Vi har sett hvordan de borer
sine røtter dypt ned i bakken og strekker sine grener
målrettet gjennom luften, stødig, men allikevel bevegelig. Trær berører menneskene når vi berører trær.
Vi fant et stort mangfold av trær rundt skolen. Ved
amfiet i skolegården står en lubben høyreist furu. Langs
Ljanselven står klynger av oretrær til knes i vannkanten, og seljen vokser også villig der det er fuktig. I den
varme sørhellingen rett bak skolen står enkelte gamle og
majestetiske asketrær, en krokete stor eik, her og der en
liten flokk med grantrær, et kratt med hasselbusker, noen
gylne og elegante lønnetrær, og en og annen strålende
bjørk som lyser fra stammen sin.
Vi bestemte oss for å lære om syv ulike slags trær, og
vi valgte eik, ask, alm, hassel, gran, bjørk og lønn. Nå
var oppgaven å male og tegne, betrakte og beskrive,
og elevene fikk velge seg ett tre hver som de skulle bli
bedre kjent med.
Først så vi på formen på treet; har det en stor stamme
med en krone, eller er det mer buskete med flere stammer? Er stammen og barken glatt eller ruglete? Har det
rette eller krokete grener? Har det en tett krone eller er
den mer gjennomlyst? Hvordan ser frøene ut, kanskje
har treet nøtter eller kongler?
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Så betraktet vi de ulike bladene. Hvilken form har de?
Er det et løvtre eller nåletre? Vi kjente på overflaten,
og vi så på fargene. Etter hvert la vi bladene fra de syv
ulike trærne i press.
Så kom utfordringen; å lære navnene på bladene til de
ulike tresortene, og kunne skille dem fra hverandre.
Hver morgen la vi bladene utover gulvet i klasserommet, og elevene måtte legge navnelappene slik at de
passet med bladene.
Utover høsten kom ideen om å bruke de pressede
bladene på lanternene, som vi skulle lage til den årlige
lanternefesten. Og i håndarbeidstimene, der elvene tovet
sine egne tøfler, fikk de nålefilte sitt eget motiv, hentet
fra sitt tre, som pynt på tøflene sine.
Slik inspirerte trærne oss til både lysvandring og å holde
føttene varme i vintermørket…
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Å ha sløyd sammen,
og å vaske sin kopp
TO KLASSER I SAMARBEID STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN
Tekst og foto: Peter Pots og Barbara Negri
Både Peter Pots og kona Barbara jobber på helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken, Peter i yrkesfaglig
base med de eldste elevene, og Barbara i base 4 med
elever i alderen mellom 9 og 11 år. Høsten 2021 startet
de et samarbeid der elevene møttes på yrkesfaglig base,
blant annet for at de yngre elevene kunne lære av de eldre. Det viste seg å bety mye for begge parter. De eldste
fikk se seg selv i et større perspektiv og oppdaget hvor
mye de allerede har lært, og de yngste fikk noen nye
idoler å se opp til, og de kunne glede seg til sin framtid
på yrkesfaglig base. Vi lærere opplevde en stor grad av
innsikt i andres metoder og ressurser.
«Jeg. Vil. Ikke. Vaske. Min. Kopp.» Dette har Hermann
ofte sagt til meg etter kaffepausen. Han er en av mine
elever på yrkesfaglige base, og han er også en av de
eldste elevene på skolen. Han har Downs syndrom og
snakker ikke mye, men når han gjør det, mener han det
han sier. Motstanden mot å vaske koppen sin er en av de
få oppgavene han ikke vil når jeg er sammen med ham.
Han liker ikke at hendene blir våte; noe jeg har forståelse for. Samtidig er det viktig at alle bidrar likt, for å
skape en bedre balanse innad i klassen.
I faget håndverk på yrkesfaglig base har vi to store prosjekter på gang; vi lager høvelbenker til skolens sløydsal, og vi lager skinnpennaler til andreklasseelevene på
skolen. Hermans grovmotoriske evner er ganske godt
utviklet, så han foretrekker å arbeide med høvelbenkene.
Men pennalene må prioriteres og fullføres før vi kan
starte med benkene. Pennalene er ganske komplekse,
med separate lommer til 25 fettstifter og 13 fargeklosser,
alt er håndsydd, og det hele skal gjentas 25 ganger, slik
at alle de 25 pennalene blir klare.
Det er en utmerket øvelse der man virkelig kan stå i
Skinnpennalene sys for hånd.
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yrket og fordype seg i hver handling. I dette semesteret har Herman lært å sy for hånd; først noe
nølende og med behov for ekstra
oppmuntring og støtte, etter hvert
mer selvstendig, og til slutt med
begeistring. Herman er stolt over
å ha oppnådd en utmerket finmotorisk evne. Han er også spesielt
engasjert i prosjektet fordi han er
veldig glad i de miste barna og har
allerede vært med to ganger når
pennalene skal overleveres i andre
klasse. Så han er veldig bevisst hva
formålet med arbeidet er.
Min kone Barbara som jobber med
base 4 ville gjerne utvide håndarbeidstilbudet til sin klasse, og vi
snakket om hvordan det kunne skje
i høst. Jeg foreslo at hennes klasse
kunne komme til sløydsalen, til
min klasse, siden min timeplan var
full. Allerede det første møtet var
en suksess, og vi planlegger å gjøre
dette som en permanent ordning.
Pennalene
Under det første møtet arbeidet
klassen min fremdeles med pennalene. Vi startet dagen sammen,
og Barbaras klasse var med på vår
morgensamling, noe som bidro til
god stemning. Siden sløydsalen
ligger en liten gåtur unna, begynte
elevene å interagere allerede på
veien dit. I den første perioden
arbeidet Barbaras elever på sitt eget
Spisepinner skjæres til og høvles.
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prosjekt. Hver av elevene skulle lage et armbånd i lær.
Mine elever drev på med pennalene. Da armbåndene ble
ferdig, var det tid for at mine elever skulle lære Barbaras elever å sy pennalene for hånd. Matilde underviste
Ronja, Safaa underviste Laura og Herman underviste
Lucas. De gjorde det med stor begeistring og fremstod
som unge, tålmodige lærere overfor de yngre, beundrende elevene.
Spisepinner
Neste møte skjedde to uker senere. Da hadde mine
elever gått over til å arbeide med høvelbenkene. Men
siden dette arbeidet nettopp var startet opp, kunne ikke
mine elever arbeide selvstendig enda. Vi bestemte derfor at alle elevene skulle gjøre det samme prosjektet;
nemlig å lage et sett med spisepinner til seg selv. På
skolen har det blitt en fast vane å spise med spisepinner
på torsdager. Pinnene lager vi av en 50 centimeter lang
bjørkestokk som vi hadde saget fra treet vi felte selv for
noen år siden. Disse pinnene høvles fra hånden slik at
endene blir tynne nok. Så deles de i midten til to pinner.
Det er ingen enkel sak å både kontrollere pinnen og
høvelen samtidig, særlig første gangen. Alle elevene
og vi voksene satt rundt samme høvelbenk for å lære
samtidig. Matilde og Safaa, som har brukt høvelen mye
tidligere, var veldig engasjerte og klarte å lage et vakkert par spisepinner hver. Mestringsfølelsen som lyste ut
av dem og suksessen var så smittsom at Lucas og Laura
fra Barbaras klasse, ikke ga seg før de hadde klarte å
fullføre sine spisepinner.
Så var det kaffepause. Matilde lagde kaffe. Mens vi satt
rundt bordet i sløydsalen og kunne prate sammen, sa
Lucas, han som Herman hadde lært å sy i den forrige
timen, at han også ville ha kaffe, akkurat som Herman.
Barbara spurte da hvor gammel Herman er? Herman
svarte: «18 år.» Barbara sa da at Lucas også skulle få
kaffe når han blir 18. Det er nemlig slik at Herman heller ikke drakk kaffe før han kom på yrkesfaglig base. Vi
var alle enige om at kaffe er noe for de som er nesten
voksne, for ellers smaker det ikke godt! Etter kaffepausen var Herman den første som vasket koppen sin!

Spisepinnene pusses med sandpapir og gjøres ferdige.
Spisepinnene i bruk i kantinen på skolen.
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Prosjekt: Verdier og
forbindelse på Skjoldskolen

Over: Felles maleri av elever ved Skjold VGT.
Tekst og foto: Karina Skilbrei
Steinerskolen på Skjold videregående trinn i Bergen
arbeider med et prosjekt denne våren som handler om
forbindelse. Vi prøver å undersøke hva som gjør at vi
mennesker ofte kan føle avstand til verden, og hva som
kan bidra til at vi forbinder oss med verden og hverandre. I hvilke situasjoner er vi avskåret fra omgivelsene
og andre mennesker, og når føler vi oss forbundet med
dem?

Prosjektet skal ende opp i en scenisk forestilling som
skal vises ved felleslærerstevnet for Steinerskolene i
Bergen i april. Vi undersøker tematikken gjennom samtaler, tegning, maling og skriving.
Det som skaper forbindelse, har å gjøre med hva vi finner verdifullt. Hva vi finner verdifullt danner etter hvert
grunnlaget for våre verdier. Når vi tenker over hvilke
verdier vi har, styrker vi oppmerksomheten om egen
tilstedeværelse. Vi vekker sjelen, som blir oppmerksom
på egne intensjoner og handlinger i livet.
Her er noen tankeskisser og bilder fra dette arbeidet.
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Tekst og bilde av Hulda Reinton McKibbin:
Hva er verdifullt?
Det verdifulle for meg er venner, tegning, musikk,
avslapning, aktivitet, være med de jeg er glad i, dyr
og kjæresten min.
Dyrene er deilige å ta på, på grunn av pelsen. Venner
er bra for å få variasjon med folk man er sammen
med. Det er viktig å være sammen med dem man er
glad i. Det viktigste for meg er å være med kjæresten
min.
Å slappe av er å ha tid til å hvile ut etter man har
trent. Aktivitet er å få ut energi etter man har hvilt.
Musikk er gøy å høre på. Tegning er å få ut den kreative siden sin og få tiden til å gå. Jeg liker å skrive
historier i tillegg til å tegne. Det er gøy. Da kan jeg
eksperimentere og fantasere.

Maleri av Even Kristoffer
Buljo Klemetsen:
Livsgleden ved forbindelse.
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Tekst og maleri av Sigrun Aarbø:
Det som er verdifullt for meg er venner og kjærlighet.
Det er verdifullt, fordi jeg kan våge å være meg selv og jeg har
noen som er og kan være glad
i meg.
Det verdifulle er at man kan få lov til å kjenne på kjærligheten.
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Maleri og tekst av
Benjamin Mikael Vedå:
What unites them:
What unites them is the same that separates them,
From the abstractions to the concrete, From the wants to
the needs,
From the curious to the wise and
knowledgeable.

Maleri og tekst av Benjamin Mikael Vedå:
Look past the fake white:
Look past the fake white,
You may see reality itself:
Yellow – connecting balls, any shape or form
Green – blocks and degenerates
Pink – fake balls
Red – empty space
Red/pink – death liquid
Purple – wanderers/escapers – you cannot see the full number
The purple becomes the yellow,
And yellow die into green,
When the green eats the purple,
It becomes everything else
or die into death liquid.
Out of death liquid
The purple comes out.

Tekst og bilde av Vitoria Katinka Ness:
Hva er verdifullt for meg? Dyrene.
Jeg elsker hunder, men jeg liker andre dyr også, som
katter, kaniner, hamster, mus, hester, pandaer og mange
andre dyr. Noen ganger liker jeg å tegne dyr, spesielt
hunder og pandaer. De gir meg mye kjærlighet.
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Jeg jobber ved
Steinerskolen på Skjold
masse ukjente mennesker, blikk-kontakt og overfølsomhet for sterkt lys og inntrykk. Jeg føler ikke at autismen
er et stort hinder i livet mitt fordi jeg har klart å oppnå
mye.
Jeg hadde en fin oppvekst med foreldre som forstod
mine utfordringer. Typisk for barn med autisme er å ha
orden i sakene, for eksempel leker. Mine leker måtte stå
pent oppstilt og ingen måtte røre dem. Jeg har gått på
noen forskjellige skoler i oppveksten og ikke alle har
forstått meg like godt.

Tekst og foto: Øyvind Søreide
Mitt navn er Øyvind Søreide, jeg er 24 år gammel og
musikk er min største lidenskap. Jeg liker å spille trommer og alt som har med rytmer å gjøre.
Jeg har autisme som gir meg noen utfordringer i hverdagen. Utfordringer som gjør at jeg har litt problemer med
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Da jeg begynte på Steinerskolen på Skjold videregående
trinn, etter å ha gått på Tveiterås skole, var mye ukjent.
Jeg knyttet meg til noen få lærere, noe som også er
typisk for autisme. Når jeg tenker tilbake på tiden som
elev, husker jeg at ikke alle fag var like interessante og
at fokuset var på andre steder. Men musikk, da var jeg i
mitt ess! Jeg fikk ikke de mest enkle oppgaver i musikk som i de andre fagene, fordi lærerne skjønte at jeg
kunne beherske det å spille musikk. Da jeg var ferdig på
steinerskolen gikk jeg lenge uten jobb, før jeg begynte
å stå i butikken på 7-Eleven. Da jeg var der, fikk jeg
en invitasjon fra skolen om å delta i undervisningen på
Skjold, som jeg selvfølgelig sa ja til. Min rolle ble å
være assistent i musikktimene.
Det å være assistent på skolen som jeg har gått på i fem
år, er litt ufattelig og fjernt å tenke på. Jeg må ha en helt
annen rolle enn da jeg var elev, noe som gjør at jeg må
utfordre meg selv litt. Det gir meg en boost å få jobbe
med noe jeg føler at jeg mestrer, som musikk. Å jobbe
med folk jeg kjenner fra før er veldig greit, for jeg kan
yte bedre i trygge omgivelser.
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Intervju med David Kellner
Samtale Nina Maria Brun og David Kellner.
Foto: Wenche Monsen

NMB: Ønsker du noen gang å stifte familie?
DK: Nei.

Nina Maria Brun (NMB): Hva heter du?
David Kellner (DK): David Johannes Kellner.

NMB: Lykke til videre! Og stor takk til dine bidrag her
på Solborg!
DK: Takk, så fint!

NMB: Hvor er du fra?
DK: Salzburg i Østerrike.

Artikkelen er hentet fra Solborgavisen.

NMB: Når er du født?
DK: 5. november 1984.
NMB: Hvorfor kom du til Solborg, og hvordan fikk du
vite om Solborg og Camphill?
DK: Jeg kom for å besøke gamle venner, Melanie, bare
på besøk.
NMB: Du skal til Hogganvik. For hvor lenge?
DK: Ja, for en ukes prøvebesøk.
NMB: Hva vil du ellers gjøre etter det hvis du ikke vil
bli på Hogganvik heller?
DK: Jeg vet ikke.
NMB: Hvilken utdanning har du?
DK: Automasjon, ingeniør, og geografi.
NMB: Ønsker du å bli bofast i Norge? Hvor hen da?
DK: Ja. Vestlandet.
NMB: Du var i Aten og Korint bare 10 år gammel.
Hvorfor valgte dine foreldre å ta deg og dine søsken til
Sentral-Hellas så unge? Ikke til en øy som folk flest?
Hvilken måned var dere der? Hvilket år?
DK: Vanskelig spørsmål, jeg vet ikke. Det var sommeren 1998.
NMB: Hva er din største drøm og ditt største ønske i
livet og fremover?
DK: Å leve i ro og fred.

David snekret to fine benker mens han var på Solborg,
hvor folk kan hvile seg. Stor takk til David for dette!
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Rotvoll Nedre fra kirkegods, lystgård og asyl til Camphillfellesskap

renessansehagen kunne man spasere om sommeren og
det var festligheter, musikk og selskapelighet. Mange
husmenn sørget for at gården leverte landbruksprodukter til sin eier i paleet inne i byen.

Rotvoll Nedre 1822. Bildet er hentet fra Årbok 2013
– Strinda historielag.

Tekst: Anne Langeland
De som hadde idéen til å anlegge Camphill her var Kjell
Helge Johansen, Ingar Heggli og Chris Baum.
Navnet Rotvoll betyr rydningsland. Gården nevnes
ved skatteinnkreving fra 1521. Da var Rotvoll Nedre
et klostergods under Domkirken. Gården skulle sørge
for underhold av to kanniker ved kirken. I 1537 måtte
Erkebiskop Olav Engelbrektsson forlate Steinvikholmen
slott, etter forgjeves å ha forsøkt å sikre Olavsskrinet og
riksregaliene fra Luther og den danske kongen. En Arnt
Rotvoll nevnes som en av de utkalte menn som skulle
bli værende og beskytte slottet.
150 år senere begynner Rotvolls tid som lystgård for
kondisjonerte Trondhjemsfamilier. Jens Hansen Collin
var den første. Samtidig ser Petter Wessel Tordenskjold
dagens lys på Ringve gård, men heller ikke han kunne
hindre at Arnfeldts soldater i 1718 brant ned Rotvoll
gård, hus, avling og alt. Gården ble raskt bygget opp
igjen, påkostet og utstyrt etter tidens smak med blomstrende dekor, forgylling og silketrukne møbler. I
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Storhetstid
Rotvolls storhetstid kom med oberst Carl Jacob Waldemar riksgreve von Schmettow. Han fikk gården da han
giftet seg med den skjønne Stine Anna Mølmann fra
Trondheim. Til tross for at han var militær var greven
en mann med stor interesse for landbruk og interesserte i nye metoder og forbedring av alle slag. Store
arealer ble ryddet og drenert og gjødslet for dyrking
av gras og korn. Kornet var renset før såing, poteter
kom i jorda, kanskje som de første i landet. Alleer ble
anlagt, edle treslag plantet og prydhagen hvor det til
tider var åtte gartnere i arbeid, må ha vært et syn. Da
kongens utsending fra København kom for å inspisere
landbruk-et i Norge, ble det meldt tilbake til majesteten
at det mest fremragende og framskrittsorienterte var å
finne på greve von Schmettows gård, Nedre Rotvoll.
Rotvoll var uovertruffen når det gjaldt å forene «Fordele
og Bequemmeligheder». Det var den store låven som
gjorde mye arbeid lettere. Det var låvebru for innkjøring, vannrenner og gjødselkjeller, og folkene måtte
ikke springe fra hus til hus for å hente fôr eller stelle for
dyr i separate bygninger. Den dag i dag står vindfløyen
på låvetaket med årstallet 1794.
Rotvoll Asyl
I 1867 var det slutt på kanefart med lykter i alleen,
selskapslivet, og spaserturer i prydhagen for de kondisjonerte. Rotvoll Nedre ble kjøpt opp av staten, og i
1872 sto Rotvoll Asyl tegnet av arkitekt Ebbell, klar til
å ta imot pasienter fra hele det nordenfjeldske. Overlege
Dahl hadde nye tanker om behandling av sinnslidende.
Her skulle pasientene behandles med respekt og verdighet, ingen vrede eller håndgripelig mishandling fra
personalets side.
Under 2. verdenskrig blir Rotvoll viktig for okkupasjonsmakten, men også påført skammens merke. En
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arbeidsleir for russiske og serbiske krigsfanger ble
opprettet på jordet sør for jernbanelinja. Under umenneskelige forhold måtte de arbeide på ulike steder i
byen, kanskje også på husene i Sjøvegen hvor Kristoffertunet ligger i dag. Mange av fangene kom ikke fra det
med livet i behold.
Etter over 100 år er asylet på veg til å bli historie, og
noen pasienter ble etter hvert flyttet til husene i Sjøvegen. Et merkelig sammentreff inntreffer: Lege Ulf
Håkansson som var stipendiat på Rotvoll sykehus i slutten av 1980-årene, kom senere som antroposofisk lege
til Vidaråsen.
Ny tid for Rotvoll nedre
I 1989 flyttet de første landsbypionerene inn i Hans Collins veg 5, det som senere ble Olav Stokland hus. I 2001
kjøpte Landsbystiftelsen sammen med Steinerskolen
på Rotvoll gårdsbygningene og det som var igjen av
landbruksarealene til Rotvoll Nedre.
I Årbok 2013 – Strinda historielag skrev Jan P. Breida:
«… i tilknytning til den gamle låvebygningen har
Camphill Rotvoll utviklet et bo- og arbeidsfellesskap for
voksne omsorgstrengende. De ca. 25 menneskene som
bor sammen på Kristoffertunet, driver en mangslun-

Gartneriet i 1995.

gen virksomhet i gartneriet, grønnsaks- og urtehagen,
safteriet og bakeriet, snekkeriet og vevstua. Fra egen
landhandel selger de blant annet egne økologiske dagligvarer og miljøvennlige rengjøringsmidler. Man kan
få inntrykk av at dette er en banebrytende nyvinning i
grev Schmettows ånd.».

LANDSBYPIONERNE I HANS COLLINS VEG 5
Rigmor Skålholts tekst er skrevet i 1995 og handler om de første årene på Kristoffertunet.
Hvor Kristoffertunet ble unnfanget er vanskelig å si.
Den ytre historie begynte på Vallersund Gård: Det ble et
sterkere behov for ettervern av stoffmisbrukere. Overgangen fra et beskyttet landsbyliv til det åpne samfunn
ble for stor og mange klarte ikke å etablere seg. Da jeg
kom for å hjelpe til på Vallersund i 1987, var tanken
om ettervern i bevegelse, men det ble med tankene.
Dette levde spesielt hos Ole Vestergaard og Bjørn
Erik Thorsen, men det ble med tankene også for dem.
Rundt 1988 ble det dannet et initiativ i Trondheim hvor
antroposofiske virksomheter forsøkte å forene kreftene
og det ble avholdt et par møter. Jeg var med på ett slikt
møte. Høsten 1988 ble det første initiativ tatt i forhold
til Sør-Trøndelag fylkeskommune med forespørsel om å
stille et egnet lokale til rådighet for et ettervernstilbud.
Det var liten respons å få.

Spørsmålet om ettervern
dukket opp i flere møtesammenhenger innenfor
Landsbystiftelsen. På vårmøtet for Representantskapet i 1989 sa Margit
Engel: «Slutt å snakke om
det, gjør noe!» Jeg var på
det tidspunktet klar over
at Vallersund var for lite
og isolert for meg, og jeg
så en mulighet for å flytte.
Jeg tilbød meg derfor å
hjelpe til med å bygge
opp et ettervern i Trondheim. I utgangspunktet
Jan Tommy Kirkholt og
Rigmor Skålholt.
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var det klart at jeg ikke ville/skulle bli boende i Trøndelag, men at min pionererfaring kunne brukes noen år.
Ole Vestergaard, som hadde vært pådriver med ettervernsprosjektet så langt, reiste med familien til Hogganvik i slutten av mai 1989. Fra da av gikk jeg fullt og helt
inn for oppgaven. I løpet av noen få uker, med hjelp av
sykehussjef Sjur Børve (bak kulissene) og fylkesordfører Ivar Ytreland, kom vi i samtale med fylkets
Bygge- og eiendomskontor v/Bredtun. Bredtun kontaktet direktør Solbu ved Rotvoll psykiatriske sykehus, og
vi ble lovet et halvt hus (to leiligheter) i Hans Collins
veg 5. Fylket lot oss få leie gratis det første året.
De første månedene
Veronika Schmid og jeg gjorde et første innflytningsforsøk, jeg tror det var 9. august 1989, men ble møtt av
et forferdelig rot. Ingenting var forberedt. Vaktmester
Andersen ble kontaktet og han lovet å tømme leilighetene i løpet av uka. Så returnerte Veronika og jeg til
Vallersund, men stilte opp igjen etter noen dager for å
begynne fra ‘scratch’. 23. august flyttet Chris Baum hit,
etter at Margit Engel hadde spurt ham tidligere på sommeren om å hjelpe til i Trondheim, og det ble hilst velkommen. To dager etter reiste Veronika med flyttelass til
Tyskland for å studere språkforming. Hun kom tilbake i
alle ferier og høytider og hjalp til med stor innsats både
i det praktiske og med feiring av høytidene.
Chris ble begeistret for stedet fra første dag. Ja, i den
grad at han var takknemlig for sin livskrise som hadde
gitt ham dette stedet. Da jeg kom tilbake fra ferien,
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hadde han ikke hatt tid til å pakke ut kofferten, men
hadde tatt mange initiativ allerede. Chris så de store
perspektivene, og jeg bekymret meg for de små tingene.
Vi levde av penger som vi fikk fra medarbeiderne på
Vallersund og Jøssåsen. De bidro med 10 000 kroner
hver per måned det første halvåret. Vi fikk en bruktbil
fra Hogganvik, og vi fikk låne et hybelkjøkken fra
Gunnar Sand. Med få midler skaffet vi til veie det
nødvendige for å kunne leve med noen mennesker under
svært enkle forhold.
Vi begynte med å ta inn ungdommer på dagtid, det vil
si de kom til oss. Karl Hammer flyttet inn høsten 1989.
Jan Tommy begynte å snekre under ordningen «Arbeid
for trygd». Gjennom dette fikk vi dekket materialomkostninger. Chris samlet epler i hagene rundt Rotvoll og
laget eplemos, han kjørte tidlig på morgenen til Ravnkloa for å kjøpe billig fisk fra fiskebåtene.
De første 9 månedene delte vi hus med en sikringsfange
(psykisk utviklingshemmet) som hadde 10 ansatte som
passet på ham. Betjeningen spilte høy musikk både dag
og natt. Flere ganger gikk jeg over gangen i nattøyet
for å be dem dempe musikken. I midten av mars 1990
fikk vi overta hele huset, og først da kunne vi begynne
å etablere rom for felleskapsformer. Torbjørn Ullereng
kom fra Vidaråsen 15. januar.
Resten av historien og flere andre beretninger kan leses
på www.rotvoll.camphill.no under «Kristoffertunets
30-årsjubileum».
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Olsokturen til Bønsnes kirke
Tekst: Angela Khadka og Wenche Monsen
Foto: Angela Khadka
Vi reiste fra Solborg til Bønsnes kirke med to biler og
den grå bussen. Karoline, Maria, Angela, Lone, Torill,
Wenche, Anna Rosa, Carolin, Max (Carolins bror),
Nikolas, Line, Kira, Cecille, Olaug, Ruth og Gustavo.
David kjørte sin egen bil.
Vi ble tatt imot av Torun Eskevik Ruud som jobber i
Hole menighet. Hun åpnet kirken for oss og fortalte
litt om kirkens historie. Vi fikk lov til å se det fine

glassvinduet som er gjemt bak alteret.
Organisten var også der og spilte ett stykke for oss. Vi
sang «Solen sender sine stråler inn i vår sjel» og fikk
høre om den Hellige Olavs liv og hans rolle i Norges
historie.
Så reiste vi tilbake og alle spiste nistene sine på Moe
Hus. Vi skulle ha hatt piknik ved kirken, men det var
for mye regn. Vi syns det var en fin utflukt, til tross for
regnet.
Bønsnes kirke ligger ytterst på Røysehalvøya i Hole
kommune.
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Nils Erik Bondeson
13.01.1969 - 26.12.2021
I forbindelse med Nils
Eriks død, kom Solborg Avisen ut med en
minneutgave.

skribent siden. Da vi gikk gjennom arkivet vårt, fant vi
nesten 100 innlegg som han har skrevet. De har stått i
Solborg Avisen, LandsByLiv, tidsskriftet Psykisk Helse
og Aftenposten.

Det var med stor sorg
vi fikk vite at Nils
Erik gikk bort andre
juledag. Særlig for
oss i skrivegruppen
er dette et stort savn.
Nils Erik var med å
stifte skrivegruppen
på Solborg i 2010, og
han har vært en trofast

I minneutgaven har vi plukket ut noen av disse innleggene, sammen med en biografi. Nils Erik satt sine spor i
landsbyen, og ikke minst, hos de han levde og arbeidet
sammen med. Vi håper dette er et verdig minne for ham.
Skrivegruppen bestående av Wenche Monsen, Nina Maria Brun, Aase Kari Sandbu, Emilie Tollefsen, Marthe
Mære og Jan Bang.
Minneutgaven kan fås tilsendt som pdf-fil ved å kontakte
Jan Bang, e-post: jnbng49@gmail.com.

Mitt Liv
Tekst: Nils Erik Bondeson
sammensatt av innlegg fra de siste 10 år
Jeg er bare snille gode Nils Erik som vil noe i livet, men
som er i en tilstand. Jeg skriver dette her fordi jeg vil
få ut mitt sinne og frustrasjon som denne tilstanden gir
meg. Som jeg nevnte tidligere i en avisartikkel til Simon
Flem Devold i Aftenposten, er Nils Erik ikke farlig, bare
en snill, trivelig kar.
Jeg ble født 13. januar 1969 på Lørenskog sentralsykehus, en ualminnelig søt og snill baby etter min mors
ønske. Oppveksten min var fin, men etter hvert så man
at der var noe var galt med meg. Jeg lærte langsomt, for
eksempel var jeg treg til å knytte skolisser.
Da jeg gikk i barnehagen, var jeg sen i utviklingen med
å leke med andre barn. Jeg var en stille gutt som var
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forsiktig. Etter hvert begynte jeg å isolere meg, sluttet
å leke med de andre barna i barnehagen. Jeg begynte å
fantasere og leke for meg selv. De ansatte så at det var
noen utfordringer med meg.
Under oppveksten var jeg plaget av hodepine og var
mer og mer borte fra skolen. Når jeg var der, satt jeg og
snakket med meg selv. Jeg fantaserte om at det levde en
gutt i hodet mitt, som snakket til meg og ga meg ordre
om å gjøre grusomme ting. En skolepsykolog ble tilkalt.
Jeg lekte med leker mens de så på, og de merket også at
jeg hadde vanskeligheter. Sånn gikk årene.
En dag traff jeg en gutt; jeg vil ikke nevne hans navn.
Da skjedde det mye vondt. Jeg følte at han var en
psykopatisk gutt, han tvang meg til å stjele i butikker,
klatre i små fjell. Han tvang meg til å skulke skolen og
å være oppe om natten. En dag forsvant han plutselig.
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Jeg fant ham ikke igjen og siden har jeg ikke sett ham.
Mens jeg gikk på skolen, ble jeg sendt til Nic Waals
Institutt og undersøkt av psykoterapeut, lege og psykiater. På skolen slo de andre barna meg, jeg hadde ingen
venner, til slutt tenkte jeg på selvmord. Da jeg ble 15 år
kom det aller vondeste etter mange undersøkelser, jeg
fikk diagnosen paranoid schizofreni.
Jeg gikk i min egen verden og tenkte på livet. Jeg ble
plutselig redd for mørket og skyggene mine og følte
meg forfulgt. Mine nærmeste lurte på mange ting.
Under tidligere barneår hadde jeg store lærevanskeligheter på skolen, man mente jeg var funksjonshemmet.
Jeg hadde en egen lærer og ble tatt ut av klassen, og da
ungdomstiden kom, ble det spesialskole i 7. til 9. klasse
og jeg fikk noen venner.

skole og lærte data med Kjell Helge Johannesen. Jeg
husker ikke alle detaljer med verksteder, men jeg hadde
mange fine år der. I denne tiden ble jeg kjent med Torbjørn Ullereng som har samme sykdom som meg. Vi ble
gode venner.
I år 2000 flyttet jeg til Solborg. Jeg likte stedet og har
jobbet i butikk, bakeri, gartneri, skog, gård og snekkerverksted. Om sommeren jobbet jeg i utegruppen og
klippet gresset.

Så kom militærtjenesten. Legen der så på noen papirer
og jeg ble fritatt. Så kom mange år på psykiatriske sykehus. Jeg forandret meg etter diagnosen som jeg fikk. Jeg
var alvorlig syk og lidende. Jeg var innlagt totalt 5 år
på psykiatriske sykehus, blant annet Ullevål, Dikemark,
Gaustad og Oslo. Jeg syntes livet var slitsomt. Jeg orket
ikke leve med denne grusomme sykdommen. Jeg hadde
flere rømningsforsøk fra sykehuset.
Etter mange år ble jeg for frisk for psykiatrien. Det ble
snakket om Camphill. Etter Dikemark kom jeg til Vidaråsen. Jeg var først skeptisk, likte ikke stedet, men etter
hvert ble jeg vant til livet der. Jeg bodde i mange hus,
jobbet på mange verksteder; i gullsmia, betongverkstedet, butikken, snekkerverkstedet, gartneri og gård. Jeg
likte meg etter hvert godt. Menneskene var strenge men
snille. Jeg bodde der fra 1989 til 1994.
Sommeren 1994 flyttet jeg til Rotvoll, Kristoffertunet,
hvor jeg jobbet i gartneri, butikk, bakeri og gikk på

Søstera mi har en hund. Buddy er verdens beste og
snilleste, og jeg har fulgt ham siden han var valp.
Han er en Golden Retriever.
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Svein Berglund
8.04.1936 – 26.12.2021

store engasjement for sosiale initiativ. Antroposofen,
siviløkonomen og bankmannen Svein var dypt interessert og engasjert i mennesker og menneskelige forhold.
På hjemmebane var familien beredskapshjem for barn
som hadde det vanskelig, og det sosialpedagogiske og
-terapeutiske som landsbyene forsøkte å virkeliggjøre,
førte både han og Borgny til nære forbindelser med
Landsbystiftelsen.
Selv om Borgny var den som først ble medlem av
Landsbystiftelsens representantskap, deltok Svein alltid
på møtene, og gjennom årene utviklet det seg gode
vennskap med mange landsbyfolk. Da han gikk av som
banksjef, ble han styreleder av forvaltningsfondet som
Landsbystiftelsen hadde opprettet. Senere var han også
formann i landsbyenes representantskap. Møtene som
Svein ledet, var alltid godt strukturert og forberedt. Hans
dype engasjement kom til uttrykk gjennom en sindig
og omtenksom væremåte, som skapte et trygt og godt
rom for tankeutveksling hvor alle kom til orde. Sveins
oppsummering ved møtets slutt var alltid varm, objektiv
og framtidsrettet. I en periode med store utfordringer
på Vidaråsen bidro Svein og hans kjære Borgny med all
sin erfaring og menneskekunnskap, med rådgivning og
konflikthåndtering.

Svein Berglund døde 26. desember 2021. En varm
venn og god hjelper i landsbyene som vi minnes i dyp
takknemlighet.
Hvordan kom samarbeidet med Svein i stand? Trolig
begynte det med noen pinsestevner i Antroposofisk
selskap i 1980-årene hvor det ble arbeidet med Rudolf
Steiners tregreningstanker. Der ble flere medarbeidere i
Landsbystiftelsen kjent med Svein Berglund. Det oppsto
et felles mål om å kunne opprette en etisk bank som
skulle kunne tjene økologiske, bærekraftige og sosiale
initiativ. Da Cultura bank endelig så dagens lys, ble
Svein dens første banksjef, og folk fra landsbyene kom
med i bankens Forstanderskap.
Men forbindelsen med landsbyene ble ikke avgrenset
til samarbeidet i banken, den viste seg gjennom Sveins
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Da bladet «Landsbyliv» startet opp, var Svein og Borgny utrettelig med som bidragsytere og hjelpere, Svein
med regnskapet og Borgny med tekster og foto. Deres
gjestfrihet var også formidabel. Mange har blitt invitert
hjem til de to. Svein den rolige, tenksomme, og Borgny
den livlige, fargerike, hun som han kalte klippen i sitt
liv. De gjorde alltid besøket til noe helt spesielt. Men
den sindige Svein hadde også mye humor og livlighet
i seg. Han var en dyktig jazzpianist og hadde sitt eget
band. På søndager spilte han orgel i Kristensamfunnet.
Svein og Borgny engasjerte seg både i enkeltmennesker
og i verden. I landsbyene fikk vi ofte gleden av å møte
dem sammen som et par. Begge fullt til stede med sitt
felles engasjement som fikk ytre seg på en forbilledlig måte gjennom to ulike temperament. De utfylte og
inkluderte hverandre. De siste årene har de sammen
utgitt to bøker ut fra sin lange livserfaring med menneskemøter. I «Livsveien - om personlig utvikling inspirert
av Carl Gustav Jung og Rudolf Steiner», beskriver de
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hvordan vi kan
finne en vei og
mot til å se og
finne oss selv.
Svein sovnet
stille på morgenen 2. juledag.
Da familien var
samlet julaften,
spilte Svein til
julesangene, og
på oppfordring
spilte han et spesielt arrangement
som de alle var
glad i. Borgny
forteller at dette var det aller siste han gjorde.
Svein fikk følge over terskelen sammen med en annen
stor menneskevenn og -kjenner, Desmond Tutu. Deres
varme og menneskelighet har betydd mye for mange
mennesker. Vi i landsbyene minnes med stor takknemlighet og glede Svein Berglund.

kvelder hjemme hos dem på Vik, der de klarte å fylle
stuen med venner og mye god musikk.
Svein hadde også en annen viktig side, og det var hans
arbeid med det som er i dag Cultura Bank. Dette er den
første etiske bank i Norge, og er fortsatt den bankvirksomhet som topper alle de andre når man vurderer hvor
etiske de er. Cultura satt målet, og de andre bankene
kommer hinkende etter. Med dette har han gjort et stort
samfunnsmessig bidrag. Vår moderne verden har så lett
for å glemme de virkelige viktige tingene, og Svein satte
dype verdier som hovedmål, og vinklet etterpå bedriften
slik at de kunne oppnå disse målene.
Etter Svein gikk bort, ga Borgny meg et lite trestikk av
noen bøker, et bilde av Jan Pahle som Svein hadde likt
veldig godt. Nå henger bildet på veggen over arbeidsbordet mitt. Sven er fortsatt her, jeg ser på bildet hver
dag og han er tilbake i min bevissthet.
Hans vennskap er en gave jeg bærer videre med meg.
Jan Bang

Anne Langeland og Nils Langeland

Svein Berglund til minne
Det er ikke ofte at jeg har opplevd banksjefer som forbilder. Første gang jeg traff Svein var da han ga et foredrag om pengebruk sett fra et antroposofisk perspektiv.
Jeg ble dypt imponert, tok flittig notater, og jeg bruker
dem fortsatt når jeg underviser, over 20 år senere.
Jeg var så heldig at våre veier krysset hverandre flere
ganger. Jeg ble kjent med Borgny gjennom Camphill
Landsbystiftelsens representantskapsmøter, der Svein
etter hvert ble leder. I flere år skrev jeg referatene fra
møtene han ledet, så det ble et nokså tett samarbeid.
Senere ble både Svein og Borgny med i redaksjonen for
Landsbyliv. Borgny hadde ansvaret for bilder til bladet,
og Svein styrte oss vekk fra å snakke om økonomien,
slik at vi kunne konsentrere oss om det kulturelle og det
kreative.
Det var i disse to sammenhengene at Ruth og jeg ble
kjent med Borgny og Svein, og etter hvert gode venner.
Vi var ofte på besøk hos hverandre, av og til reiste vi på
tur sammen. Jeg husker flere fine jazz- og folkemusikk-

Alle foto: Nils Langeland.
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Grizel Blair Johansen
27.07.1931 - 11.11.2021
Grizel Blair
Johansen, et kjært,
imponerende og
inspirerende menneske, gikk bort 11.
november etter 90
år på denne kloden.
Hun var en viktig
pårørende, støttespiller og venn av
Vidaråsen landsby,
og hun stortrivdes
med å komme på
åpen dag, julemarked og julespill og
selvfølgelig for å
besøke sin sønn
David.
De senere årene så
hun med glede fram
til å delta på kulturuka og påskefeiringen i landsbyen,
og alltid hadde hun
noe oppbyggende å lyse opp dagen med, som hun raust
strødde rundt seg. Senest i høst kom hun på åpen dag
i strålende humør. Hun gikk da med rullator, men det
stoppet henne ikke fra å danse på grusveien til irske rytmer. Musikerne som spilte, roste hun opp i skyene, og
musikken fikk fart av å se denne flotte kvinnen svinge
seg og smile.
Jeg ble kjent med Grizel da jeg ble husansvarlig for
huset der hvor David, sønnen hennes, bodde. Det var
sommeren 2012, og det var kjærlighet med første blikk.
Hun møtte meg med tillit, nysgjerrighet og varme, og
vi fant tonen med det samme. Hun hadde nesten 100 år
med livserfaring, og en hel bukett med interesser som
hun plukket fra og delte ut der anledningen bød seg.
Hennes evne til å undre og glede seg, åpnet for mange
gode samtaler. Hun husket alltid hvor vi slapp forrige
gange, og vi kunne ta opp tråden og flette videre på
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vennskapsbåndet når vi møttes igjen.
Etter hvert fikk hun tittelen «husbestemor», fordi hun
tenkte på alle, husket bursdager, sendte postkort og tok
seg tid til å snakke med hver og en av oss. Og det ble en
slags omsorgsfull sport i huset å minne om gåstokken,
mobilen og brillene, når hun skulle ut og gå. Det gjaldt å
finne dem først.
Hun elsket å fortelle om reiser til forskjellige land,
utstillinger og fester, somrene på hytta og sykkelturer
under krigen, om kjærlighet til musikk og natur. Hun
fortalte om oppstarten av Ljabruskolen, om vennskap
og barnebarn, og de vakreste eventyrene om David sin
barndom og oppvekst.
Grizel fikk fem barn hvorav David er den yngste. De
to hadde et helt unikt og vakkert forhold som feiret alle
mulighetene framfor begrensninger, – og det kunne bli
nok så eventyrlig … Men enden på visa ble alltid god.
Hun var en dame med bein i nesa, hjertet på rett sted,
egne løsninger på alminnelige problemer og alltid et
varmt smil på lur for dem som ville ta imot.
En gang for noen år siden snublet Grizel med en full
tekanne da hun skulle servere kveldsmat til noen av sine
barnebarn. Hun brakk armen … mens tekannen forble i
god behold. Det verste med at hun hadde brukket armen,
var ifølge henne selv at hun ikke kunne kjøre bil. Av
legen sin ble hun forespeilet at «den tid nå var forbi».
Det fant hun seg ikke i; hun skulle bevise at legen tok
feil. Bare vente og se! Og sannelig, noen måneder
senere – eller var det ett år – kom hun kjørende som
tidligere inn i landsbyen. «Jeg hadde rett!», kom det fra
den seiersbeviste bestemoren med hendene på rattet.
I minnesamværet 19. november lyste mangt et minne
opp der både humor, sterk vilje, varme og eventyrlighet
var grunnleggende ingredienser – en krydderblanding
som hun har etterlatt seg blant sine kjære.
Jeg lyser fred over hennes minne.
Runa Evensen Gafni
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Anne Kari Espeland
6.05.1949 – 6.11.2021

Anne Kari var et etterlengtet barn, den førstefødte for
mor Inger Marie og far Erik. Bror Lars Erik kom tre
år senere. De bodde i Larvik. Anne Kari var liten og
spinkel og en gledesspreder og utrolig glad i sang og
musikk. Hun hadde en vanlig skolegang, familien flyttet
til Oslo. Da hun nærmet seg voksen alder, var hun noen
perioder på Grimebakken ved Randsfjorden. Der likte
hun seg ikke. Anne Kari sa: «Her er det bare barn, store
barn og voksne barn».
Hellige tre kongers dag 1971 ankom Anne Kari Vidaråsen, og hun skulle bo i Henrik Steffens hus. Den dagen
ble Helligetrekongers-spillet fremført i stuen der. Anne
Kari hadde funnet sitt hjem. Når hun ble spurt hva hun
likte best på Vidaråsen, var svaret: Spillene! Hun kunne
alle Karl Königs spill utenat. Det spillet hun likte best,
var Langfredagsspillet. Rollen som den blinde spilte hun
mange ganger. Hun sa: «Det den blinde sier, er viktig,
det husker jeg godt: «Brødre, nå vet jeg. Jeg er ikke
blind. Mitt hjerte var det som ikke skuet lyset. Ikke jeg,
men mitt hjerte var blindt.»
På Vidaråsen var det godt å bo. «Jeg vil ikke være noe
annet sted», sa hun, men like viktig var familien. Hun
var med på alle feiringer, om det var dåp, bryllup og
bursdager. Og hun holdt alltid tale, med godt innhold og
humor. Anne Kari var også en begavet skuespiller, glad
i sang og musikk, ja, hun var et kulturmenneske. Det var
også broren, Lars Erik. Når familien var sammen i ferier
og på høytidsdager, satt Lars Erik ved pianoet og Anne
Kari sang.
Mor Inger Marie og Anne Kari hadde sterke bånd til
hverandre. Etter at far og mor flyttet til Spania og ble
vertskap på Solgården i Benidorm, reiste Anne Kari dit
ofte og kunne bli i flere måneder i strekk. Gjerne tok
hun med seg gode venner fra Vidaråsen. Else Reidun,
Terje Thoresen og Henry Falkenstein var blant dem.
Alle koste seg i og rundt badebassenget, og de hygget
seg i sol og varme og den hjertelige omsorg fra Anne
Karis foreldre.
Terje og Henry var Anne Karis kjærester i perioder. Else
Reidun var hennes beste venninne, og de to bodde flere

år på samme rom. Anne Kari var meget begavet på noen
områder. Alle bursdagsdatoer husket hun, inkludert ukedagen de var født. Hun var en dyktig syerske med veldig
god finmotorikk. Det var Anne Kari som sydde ansiktene til dukkene på dukkeverkstedet med stor nøyaktighet
og finfølelse. Hun var også mange år på veveriet.
Anne Kari hadde et lett temperament, hun trippet lett på
tå, småhoppet nesten, men var samtidig veldig bestemt
og nøye. Hun var våkent til stede i fellesskapet. Men
hun sa ifra når hun var misfornøyd med noe. Hennes
trang til orden og kontroll var til tider utfordrende,
og hun kunne være sjalu. Da ble hun sint og snakket
høylytt, noe Anne Kari angret etterpå, ble ydmyk og
unnskyldte seg.
De siste årene bodde Anne Kari på Ita Wegman hus,
omsorgshuset på Vidaråsen. Hun ble ufør og avhengig
av hjelp og stell. Etter at broren Lars Erik døde for tre
år siden, mistet hun noe av livsgleden. Men hun hadde
gode hjelpere rundt seg, og det oppsto tette og fortrolige bånd mellom Anne Kari og medarbeiderne, særlig
med Lilja. Svigerinnen Randi var ofte innom. Tante
Else (Lillemor) ringte hver søndag. Det var fine, korte
samtaler. Anne Kari spurte alltid interessert om alle og
hvordan det gikk med barn og barnebarn. Hun viste
stor omsorg for alle rundt seg. Randi var hos Anne Kari
dagen før hun døde.
Det siste Anne Kari sa til Britt Annie, som var hos
henne på sykehuset, var «Nå må jeg få hvile». Et mangfoldig og rikt liv var over. Med sine utfordringer, men
også alltid utvikling. Rundt henne, der hun lå på båren,
var det en lett stemning. Kjærligheten til dem som Anne
Kari møtte, lever videre. Gode tanker lever videre. Det
står respekt av et levd liv. Hun var en av de markante
og kongelige pionersjeler, som har båret Vidaråsen
Landsby frem. Anne Kari ankom Vidaråsen på Hellige
tre kongersdagen og forlot Vidaråsen på Sankt Martinsdagen. Sankt Martin delte kappen sin uselvisk. Anne
Kari levde sitt liv uselvisk, ga omsorg! Hennes biografi
tegnes sammen med høytidene!
Daan Ente
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minneord

Magne Andreas Dale
7. oktober 1965 – 5. januar 2022

Inntrykket som sitter sterkest i meg, er denne dobbeltheten som var det karakteristiske ved Magne. Det vanskelige, kompliserte, og det glade, kreative og spøkefulle. Jeg tror det fulgte ham gjennom hele livet. Disse
motsetningene, som to søyler i ham; den mørke og
den lyse, begge like markante. Og det vanskelige kom
mer fram i voksen alder. Han trengte hjelp til å finne et
balansepunkt der han kunne mestre disse ytterlighetene.
Men med mye humor gikk det ofte fint å få den lyse
søylen til å styre, framfor den mørke.
Da jeg kom til Granly fikk jeg møte den store spøkefuglen og kunstneren, en sprek og dyktig ungdom som
deltok i alle skuespilloppsetninger, folkedans, eurytmi,
danset på tjukkleggen, sangtimer, Granly-orkesteret,
vevstua, på turer og i mye aktivitet. Han var en kunstner, han tegnet, han lærte å strikke, malte.
Jeg kom tilbake til Granly i fast stilling fire år senere,
våren 1986, og fikk ansvaret for bogruppen i Styrerboligen. Magne ble en av de syv som bodde der i seks
år. Det er en periode jeg forbinder med mye glede og
en entusiastisk gruppe som gledet seg over å få bo i en
mindre boenhet og et mer tilnærmet hjem.

Magne ble 56 år gammel. Han har bodd og levd på
Granly siden han var 6 år gammel. 50 år på Granly.
Magne var sønn av Sigurd Andreas Dale og Magnhild
Helena Førde Dale. Han levde sine 6 første år i Blomvåg i Øygarden. Magne sa ofte at han ikke var født på
Toten. Med det mente han nok at han opprinnelig var
vestlending. Det var viktig. Han glemte aldri hvor han
kom fra: «Det er utenfor Bergen, det!»
Mitt første møte med Magne var i 1982, da vi var to
studenter ved Vernepleierhøgskolen i Bergen som kom
til Granly for tre måneders valgfri praksis. Det var 29.
september på Mikkelsmess. Jeg møtte en ung og sprek
Magne Dale som var 16 år. En kvikk ung gutt med glimt
i øyet og mye humor, spøk og leven. Men også med et
komplisert sinn.
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Hver Sankthans-uke reiste beboerne på Granly til
Haraldvigen leirsted utenfor Lillesand. Jeg husker
Magne øverst på stupebrettet i damebadedrakt, som
stupte ut i vannet uten å nøle. Mye glede og mye utforskertrang. Glimtet i øyet.
Magne fikk arbeide på Kampen på Gjøvik. Han fikk
trene på å ta buss til og fra jobb. Lærevillig og flink.
Han satte spor etter seg med all sin spøk og latter og til
tider også rampete og skøyeraktige vesen. Men alltid
med glimtet i øyet. Mange i denne arbeidsgjengen husker nok Magne godt.
Han gikk på kurs. En gang i uken tok de bussen om
kvelden til Lena og gikk på tresløydkurs hos Tom
Sandmo som også jobbet på Granly og kjente dem godt.
Kom hjem stolte og glade med flotte tiner i nypusset
treverk.
Undring er et stikkord som har festnet seg sterkt for meg
i forbindelse med Magne. Hver kveld avsluttet vi dagen
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med å sitte i sofakroken og lese eventyr og legender.
Magne satt alltid nært inntil meg i den blå nattdressen
og fulgte med, med stor innlevelsesevne. Jeg måtte lære
meg å stanse ved ordene som fascinerte ham og som ga
ham store bilder å undre seg over og leve med. Da måtte
han alltid hviske disse magiske ordene: PRINSESSA,
PRINSEN, GULLSLOTTET, KVITEBJØRN KONG
VALEMON, ASKELADDEN og SORIA MORIASLOTTET før vi kunne lese videre. Det ble så tydelig
at dette betydde mye for ham og ga ham næring og
indre bilder.
Ferieturene på Sjusjøen. Der leide vi hytte en uke, og
Magne var med på fjellturer der vi overnattet i telt ved
et vann. Han ble uendelig fascinert av soloppgangen og
solnedgangen. Det var Soria Moria-slottet. Jeg kjøpte
dette bildet av Kittelsen til ham, og det har fulgt ham
hele veien. En gang hadde vi med en turleder, en sterk
ung mann som bar guttene og damene over vanskelige
steiner og bekker. Han fikk en stor beundrer i Magne,
som kalte ham froskemann, friskemann, sterkemann.
Magne fant på mange påskudd for å bli båret av denne
flotte unge mannen. Han husket dette hele livet.
Den første støttekontakten var Ivar Paulsen, sønn av
presten i bygda som var russ, og Magne fikk lov å delta
i dette morsomme miljøet. Jeg glemmer aldri da de kom
hjem i russedrakter begge to og ropte og skrek og blåste
i horn. Masse glede. Så mye glede at Magnes romkamerat også ville ha en støttekontakt. Han hadde tidligere
vært skeptisk til dette. Men nå turte også han og ble
med i denne ungdomsgjengen.
Mamma og tantene kom på besøk. Stor glede. Magne
har alltid vært sterkt knyttet til sin familie. Han elsket
alle brev, kort og pakker som kom. Og vi skrev også
ofte og fortalte om livet på Granly. Da mamma døde,
ble Mona det store holdepunktet for Magne. Mona,
Bengt, Tina og Kristian.
Magne og jeg fikk reise til Irland for å besøke bror
Øyvind i Waterford. Magne fikk oppleve irsk Camphill
og følte seg hjemme med alt som var likt som på Granly.
Han fikk være et stort midtpunkt for sine onkelbarn, sin
bror, naboer og bekjente. En kveldstur på pub, å svinge
begeret hørte også med.
I 1992 flyttet Magne til huset Bjørkebakken. Der bodde
han i 20 år. Den voksne livsfasen utspant seg sammen
med gode venner. Det ble mange gode år med arbeid,
fritid, reiser til Syden og sportslige aktiviteter med støttekontakt Torger. Men også en del utfordringer som ofte
kommer med årene. En liten stund bodde han på Birkely

og i Gamlehuset, før det ble trygt og godt å komme i
skjermede omgivelser i Solveigs Hus.
Magne døde på Gjøvik sykehus med Mona og Bengt
trygt ved sin side. Han fikk komme tilbake til Granly
for en siste avskjed og minnestund i salen med mange
til stede som ga sine bidrag. Den siste tiden i Solveigs
Hus hadde Magne sagt at han skulle «reise», han skulle
til Øygarden utenfor Bergen. Og slik ble det. Vi vinket
farvel til begravelsesbilen som kjørte ham vestover. Jeg
hørte en medarbeider si til sjåføren at han måtte kjøre
forsiktig: Du har dyrebar last i bilen! Så ble det begravelse i Blomvåg kirke i Øygarden 19. januar 2022 med
familie, naboer og bekjente til stede. Magne ble gravlagt
sammen med mor og far på Blomvåg gravlund. Vi minnes en stor personlighet.
Rakel Norrøne

Jeg kjenner deg ikke igjen
huden er hvit som liljene på
det runde bordet ved siden av båren
hendene er foldet over brystet
og håret ditt gredd
på en så unaturlig måte
Jeg betrakter de fremmøtte,
Den unge mannen med tårevåte
øyne som stirrer ut på snøværet.
Den røslige karen på nabobordet
som ler hjertelig og slår seg på låret
De to kvinnene med korte smil
og hodene lent mot hverandre
og den gamle med sølvgrå krans
som bøyer seg mot sidemannen
mens han former hånden
som en trakt mot øret
Og det går langsomt opp for meg,
Du lyser varmt
gjennom de tilstedeværendes øyne
Vidar Kolås
LandsByLiv nr 52 • VÅREN 2022
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Hellige steder, hellige
handlinger, hellige øyeblikk
Tekst: Sigrun Balavoine
Jeg har hatt et langt liv, sett mange kirker og opplevd
mange hellige øyeblikk. Hellige øyeblikk er for meg,
når det oppstår en forbindelse mellom det gudommelige og det innerste i meg, det evige, det jeg er født med
og som skal guide meg, men som ofte er vanskelig å
legge merke til og å holde på i det daglige liv. Noe kan
settes i bevegelse og åpne opp for denne forbindelsen.
Det kan være en vakker solnedgang, et menneskemøte,
en gudstjeneste, en tilgivelse, et kjært menneske som
dør, en bønn, en krise som viser vei og gir håp. Hellige
øyeblikk. Disse hellige stundene har gjort noe med meg.
Det har gitt meg større kontakt med det guddommelige
og en bevissthet om et stort fellesskap som ærer Gud på
forskjellige måter. Noe av dette, kirker jeg har vært i,
mennesker jeg har blitt kjent med, vil jeg dele med dere.
Min første kirke
Min første kirke var et revyteater som ble brukt til et
foreløpig Gudshus, mens man samlet inn penger for å
bygge Lilleborg kirke. For oss som gikk på søndagsskolen og hadde juletrefester der, var det absolutt en flott
kirke. En hellig kirke. Sagene skole som lå nesten vegg
i vegg med kirken, ble rekvirert av tyskerne i 1940.
Under krigen hadde vi noen gode prester. Vi elsket Dagfinn Hauge. Han skrev «Slik dør menn» om dødsdømte
fanger. Disse mennene hadde han hatt kontakt med og
hjulpet. Hans arbeide inspirerte oss. Han var en god
prest for vår lille kirke.
Kirker i grus etter krigen
Like etter krigen fikk jeg anledning til å haike gjennom
Europa. I Tyskland fikk jeg se byer der mesteparten av
bygningene, hus og kirker var bombet. Pipene sto igjen
og folk samlet murstein og bygget seg provisoriske
hjem i ruinene. Deres pågangsmot rørte meg. Var deres
mot hellig?
Peterskirken første gang i 1949
Julaften 2015 fulgte jeg messen fra St. Peterskirken. Da
ble opplevelsene fra første gang jeg var der, igjen levende. Den gang kom jeg fra Napoli. Der hadde jeg hørt
sang som kun gutter i 11-12-årsalderen kunne synge.
De sto på høye stiger på små plasser med masse folk og
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sang nydelig og fremmedartet at jeg ble helt bergtatt,
og ble derfor i Napoli i
flere dager for å høre og
oppleve dette unike. Dette
ble hellig for meg. Så
reiste jeg til Roma, til St.
Peterskirken. For å komme
inn i kirken, kunne jeg
ikke gå med de klærne jeg
gikk i. Derfor sydde jeg en
kjole av et stoff jeg kjøpte på
markedet. Jeg satte meg på en steintrapp foran kirken
og sydde. Det som møtte meg inni kirken, var som i et
eventyr. Himmelhøye vegger, nydelig dekorert med gull
og vakre farger. Orgelbrus og mennesker og prester som
sang, røkelse, som tok pusten fra meg, en himmelsk
skjønnhet og andakt. Taket var så uendelig høyt at jeg
kunne se skyer under det. Overalt så jeg kunst, vakre
engler og statuer av hellige menn og kvinner. En vanvittig glede var det for meg å komme inn i denne katedralen, som er en av de vakreste i hele verden.
Moderne kirke på fjellet i Syd-Frankrike
Det var en superenkel lav kirke, vakker med en rad
vinduer litt høyt oppe, rundt hele kirkebygget. Ut av
vinduene kunne vi se trær med grener og blader som
vaiet sakte i vinden. Senere har jeg jo sett mange slike
kirkebygg. Det som gjorde inntrykk på meg, var denne
kombinasjonen av Guds skaperverk ute og Guds ord
inne. Alteret var enkelt formet som en stor trygg fast
stein uten noe pynt. Det var godt å være der, enkelheten
var berørende. Jeg fornemmet en hellig tilstedeværelse.
Kirken i Senegal
Vi var 9 kvinner, derav 8 danske og meg selv, som var
blitt bedt om å komme for å undervise barfot-jordmødre
i hygiene, spebarnssykdommer, legende massasje og Qi
gong. I gruppen hadde vi en lege, sykepleiere, omsorgsarbeidere og terapeuter. Vi bodde i den lille byen Faune
med vakre små kritthvite runde og firkantede hus. Disse
var bygget tradisjonelt av egenprodusert murstein som
tørket i solen etter at noen hadde laget en blanding av
leire, sand og kumøkk, og formet det til murstein. Vakre
tak av siv.
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Kirken hadde de bygget utenfor selve landsbyen. Den
var spikret opp, taket var av bølgeblikk. Hvorfor hadde
de ikke bygget denne kirken på tradisjonelt vis? Benkene var også spikret ganske røft sammen. Alteret var
en hylle på veggen. Sparsommelig og enkelt, et trekors
over alteret. Ellers ingen pynt. Presten leste fra bibelen
og sa frem bønner. Det som berørte meg, var folks deltagelse i bønner og sangen som lød så sterk og flott.
Dette var hellige øyeblikk for meg. Jeg får tårer i øynene når jeg tenker på de gudstjenestene jeg var med på.
Tilgivelsesdag
I Faune bodde både muslimer og kristne. Mens vi var
der hadde muslimene sin tilgivelsesdag, Id. Alle i landsbyen hadde sine beste eller nye klær på seg, og alle
deltok i muslimenes bønner og ritualer. Vi satt på bakken og alt foregikk på en liten plass i landsbyen. Etterpå
gikk alle rundt i sine vide, fargerike og vakre klær, ga
gaver, tok hverandre i hendene og ba om tilgivelse.
Det var alvor, men de pratet og lo og det tok lang tid.
Vakkert og berørende og hellig.
Kirkegang på Western Samoa
Midt ute i Stillehavet ble vi invitert på gudstjeneste. Her
var det liv og røre. Menn, kvinner og barn var kledd i
hvitt. Kvinnene hadde store vide kjoler med legg og rysjer og enorme hvite hatter. Frodige og flotte mennesker.
Alle smilte og lo og danset til fengende rytmer. Gudstjenesten var en hellig fest. Alle sang hver sin stemme, et
mangestemmig kor. Presten sang og menigheten svarte.
Vi hørte at på øya, med utrolig mange kirker, var alle
med i kirkene. Det vi var med på, var en høylytt og vakker lovprising av Gud.
Hellige steder i Søndre Land
Våre fem kirker er veldig forskjellige. I alle har jeg
fornemmet hellige øyeblikk. Utegudstjenestene både på
Kirkelandet nedenfor Fluberg kirke, oppe ved Odnesbakken, i Kråkvika ved Randsfjorden og på Brennodden
ved Landåsvannet, har jeg opplevd som hellige og hatt
mange fine stunder.
Et nærvær er til stede når gudstjenestene holdes. Det har
vært sterke hellige øyeblikk.

Kristi lidelsesvei,
via Dolorosa
I mange år har jeg lengtet etter å gå den igjen,
lidelsesveien, der vi minnes den veien Kristus
gikk etter nattverden, fra han ble dømt til han
ble tatt ned av korset etter sin lidelsesfulle død
og hans oppstandelse.
I mange katolske kirker har jeg sett disse 14
stasjonene, antallet varierer, representert av
bilder, relieffer og symboler, som er festet på
veggen til kirkens to langsider. Jeg har fulgt
disse bildene med stillhet og bønner og fått føle
litt på dette som Kristus gjennomlevet før han
ble korsfestet.
De 14 stasjonene er, som i
St. Domenikus-kirken i Oslo:
Nattverden
Dommen
Jesus tar omkring korsets bjelke
Jesus segner under byrden
Jesus møter Maria
Simon av Kyrene hjelper Jesus
Veronika rekker Jesus svetteduken
Jesus taler til Sions kvinner og formaner dem
Jesus blir kledd av
Jesus blir naglet til korset
Jesus dør på korset
Jesus blir tatt ned av korset
Gravens taushet
Jesu oppstandelse
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Herrnhut:
Kirke og by feirer 300 år
Tekst og foto: www.300yearherrnhut.de/
Sissel Jenseth
I år er det 300-årsjubileum for byen og det evangeliske
brorskapet Herrnhut i Tyskland. Det legges opp til et
omfattende program med gudstjenester, utstillinger,
konserter, og 12.-19. juni er det festivaluke.
Herrnhut ble grunnlagt av moraviske religiøse flyktninger som fikk tilhold på presten og greven Nikolaus
Ludwig von Zinzendorfs (1700–1760) eiendom i Berthelsdorf i Øst-Sachsen, i dagens Tyskland. Byen
ble grunnlagt 17. juni 1722 med bygging av et lite hus.
Fem år senere ble den evangeliske brødremenigheten
innstiftet og Zinzendorf valgt som deres første biskop.
Herrnhut utviklet seg raskt til et viktig sted for håndverk
og handel, men brødremenigheten ble også sentrum for
en verdensomfattende kirkebevegelse.
En utstilling i Völkerkunde Herrnhut, byens etnografiske Museum, vises fra 9. april til 27. november. Klesplagg og gjenstander synliggjør og dokumenterer den
komplekse arven, både regionalt og globalt.
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De to første misjonærene forlot Herrnhut allerede i
1732. I dag tilhører mer enn 1,2 millioner i mennesker
i verden Moravian Church, som er en protestantisk
frikirke. Kirkesalen i Herrnhut stod ferdig i 1757 og den
er fortsatt i bruk og nyoppusset til jubileet. Det samme
gjelder orgelet. Brødremenigheten er også kjente for
siden geometriske advents- og julestjerner.
Karl König og herrnhuterne
I sin bok Kulturøyer. Antroposofiske tiltak for mennesker
med spesielle behov. 1924 – 1990 skriver Bente Edlund
om Karl König og den inspirasjon og retningslinjer
som han fant for utvikling av den sosiale strukturen i
Camphill. Disse presenterte König i 1960 og viser til tre
tidligere reformbevegelser som han mente førte frem
mot Steiners ideer og hans eget prosjekt.
Den første av Camphills tre ledestjerner var den tsjekkiske 1600-tallsfilosofen, teologen og pedagogen Amos
Comenius. Hans lære, Pansofien, kan beskrives som en
opplyst, kristen-humanistisk universaltenkning.
Den andre ledestjernen for Camphill fant König i
pietisten og misjonæren grev Ludwig Zinzendorf,
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som grunnla herrnhuterbevegelsen i Tyskland i første
halvdel av 1700-tallet. En rest av den forfulgte brødreuniteten etter Comenius ble tatt under Zinzendorfs
beskyttelse og ble utgangspunktet for etablering av
landsbyen Herrnhut på Zinzendorfs gods i Sachsen.
Herrnhuterne, eller den fornyede brødremenighet, var
økumenisk innstilt og drev en utstrakt misjonsvirksomhet på andre kontinenter. 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 arbeidsfellesskapet i en rekke fremragende håndverksbedrifter
inngikk som en viktig del av tjenesten. Herrnhuterne ble
etter hvert også 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. Blant Herrnhuternes tradisjoner som han møtte

i sin svigerfamilie,
hentet König praksisen med en ukentlig
bibel-aften, som ble
et viktig element
i det religiøse og
kulturelle livet i
Camphill. Den omsorgsfulle og enkle
stilen som preget
husholdningene i
Camphill kan sees
som en videreføring
av herrnhutertradisjonen gjennom Tilla
König.
En tredje forløper for
Camphill fant König
i sosialreformatoren,
Det første treet ble hugget 17. juni 1722.
agitatoren, entreprenøren og utopisten Robert Owen, eieren av veverikomplekset og landsbyen New Lanark i Skottland.

Menneskets tilblivelse
og barnets urtillit
Her gjengir vi deler av det andre foredraget til Karl
König: «Barnet og dets omverden» som han holdt 17.
oktober 1964. Foredraget er oversatt av Verena Aalders
i samarbeid med Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.
Hele foredraget kan fås ved henvendelse til redaksjonen.
Kjære tilstedeværende, kjære venner! I går kveld prøvde
vi å få innsikt i det å være barn, i barndommens vesen
i det hele tatt (se LandsByLiv 51). Vi snakket som en
første begynnelse om en mulig antropologi av barndommen. Slik har vi begynt på veien til å begripe menneskets urbilde i barnets tilværelse. Og da har noe kommet
oss i møte, som kunne bli anskueliggjort for oss alle,

selv om vi allerede har visst dette; at det å være barn er
identisk med forvandling og metamorfose.
Man sier så lettvint at barna vokser, at de utvikler seg.
Men det som i virkeligheten er innholdet av dette, er
at barndommen viser frem en uavbrutt tilblivelse og
forvandling. Og det er mer og mer nødvendig at vi ikke
bare sier og vet dette, men at vi også har en indre anskuelse og medopplevelse av det. Å se det i samme lyset
som f.eks. insektenes metamorfose, hvor larven blir
til en puppe og puppen blir en sommerfugl. I barnets
tilværelse skjer det noe lignende, det pågår en uavbrutt
«vorden» og utfoldelse av barnet.
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høytid

Derved viser vi hen på noe som er veldig viktig etter
min mening. Tenk bare på et barn som er tilbakestående. Det er jo akkurat derfor det kalles det, fordi det
ikke fullfører denne «vorden», denne utfoldelse; fordi
metamorfosen av den uavbrutte tilblivelsen ikke fullbyrdes eller at det skjer for langsomt. Derfor forblir barnet
statisk, blir noe «stillestående». Når man ser en slik
kjensgjerning i øynene, så kan man lære å begripe hva
barndommen virkelig er.
I tillegg kommer det enda noe annet, og det er følgende:
Det finnes en litt dum uttalelse som jeg allikevel vil sitere, fordi den bringer oss frem til et viktig punkt. Dette
ordspråket sier: «Det lille Hans ikke lærer, lærer den
voksne Hans heller aldri.» Hvis man nå bruker «å lære»
tilsvarende «å utvikle» og «å utfolde seg», så stemmer
dette. Nemlig, hvis lille Hans ikke kan utfolde seg på et
bestemt tidspunkt (i livet sitt), så kan den voksne Hans
bare gjøre det i en viss grad. Med dette vil jeg si at selve
tilblivelsen, metamorfosen, forvandlingen gjennom
barndommen skjer til helt bestemte tider (tidsrom), og
hvis de ikke kan skje da, så er det ofte – om enn ikke
alltid – for sent.
Dette er en av de utallige tragedier som kan skje i
barnets tilværelse, at denne naturlige utfoldelsen enten
skjer for sent, eller for tidlig, eller for lite. Det må man
være oppmerksom på! Barnet lærer for eksempel å gå
ved det første leveåret. Hvis dette blir mye forsinket,
er det ikke bare en enkel utviklingsstans. Det kan også
medføre store skader senere. Og videre, hvis språket
ikke begynner å utvikle seg i det andre og tredje året, etter at barnet har lært å gå, blir det komplisert og vanskelig å hente inn denne utviklingen senere. Eller hvis ikke
den første forvandlingen av skikkelsen (gestaltforvandlingen) som jeg har snakket om, skjer ved tannskiftet,
eller hvis ikke tannskiftet skjer på dette tidspunktet, så
kan noe gå feil i barnets psykosomatiske utvikling.
Vi erkjenner noe; vi ser et vesen, mennesket, som tilsynelatende ble født så ufullkomment og helt avhengig
av hjelp fra andre. Og allikevel utfolder barnet seg
etter helt spesifikke naturlige lover, som følges dag for
dag, uke for uke, og måned for måned. Dette vesenet
presenterer seg selv i stadig nye former, men er samtidig
alltid ett fullendt verk. Et barn på seks måneder er et
fullendt vesen i seg selv, som et barn på to år eller syv
år gammelt. Slik er bildet av «fullkommenheten» alltid
ny og annerledes. Det er fordi forvandlingen fullbyrdes
uavbrutt, og metamorfosen skjer kontinuerlig – vi kunne
også si barnet går fra fullstendighet til fullstendighet.
Men det tar slutt en gang. Omtrent rundt det 21./22.
året, når mennesket ikke bare har fullendt sin vekst, men
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også det som hittil har utfoldet seg fysisk og sjelelig. Nå
vender mennesket seg innover (eller skulle gjøre det),
mot det som skal bli til en åndelig utfoldelse. [...]
Vi er også blitt oppmerksom på noe annet, som er av
største betydning for innsikten i det å være barn og
menneske. Det gjelder at all forvandling, all tilblivelse
kun fullbyrdes hvis barnet er omgitt av en menneskelig omverden, en menneskelig omverden som er positiv
overfor det. [...] Friedrich II. satte i det 13. århundre et
barn alene på en øy, fordi han var interessert i å finne ut
om det var mulig at et barn lærte å snakke av seg selv.
Dette barnet forble stumt. Det utviklet seg heller ikke,
fordi barnets tilværelse og menneskets tilblivelse bare
er mulig i fellesskap med mennesker. Mennesket er et
«zoon politikon», et fellesskapsvesen. Det betyr ikke at
det er et flokkdyr, men at barnet trenger den menneskelige omverdenen, at det blir tatt imot når det kommer hit
etter fødselen.
Bare tenk på hvilken uhyre stor innflytelse verden har på
et barn! Tenk på hvordan vi alle formes av vårt morsmål. Om vi snakker som i Wien eller engelsk, høytysk
eller fransk, det har jo ikke bare en ytre innflytelse på
oss, men virker inn på hele vår «gestalt», vårt sjelevesen, vår tenkemåte, ja, vi blir delvis bestemt av det. Vi
som er fra Wien, har andre sympatier og antipatier enn
noen som er fra Paris. Vi har andre gester, gjør andre
bevegelser, har andre reaksjoner på livshendelsene. Tro
bare ikke at vi kan være uavhengige av disse innflytelsene! Tvert imot, jo mer uavhengig vi tror at vi er,
desto mer er vi et bytte, formet og blitt til av alt vi har
opplevd.
La oss lese i Rudolf Steiners Min livsvei. Han var en
stor personlighet. Men hva forteller han i sin selvbiografi? Jo, han forteller veldig lite om seg selv, men mye
om de forskjellige møtene han hadde med verden og
mennesker. Fordi det er det som utgjør vår tilværelse!
Fordi det er livet! Jo mer åpne vi er, jo sterkere holder
vi levende den evige barndommen i oss, jo sterkere
opplever vi.
Læreren, vennen, moren, faren, alle bøkene som vi har
lest, alt vi har sett, arkitekturen vi har vokst opp med,
landskapet som har omgitt oss – alt det har preget og
formet oss. Jeg mener ikke med dette å si at vi er et
speilbilde av disse tingene. Hvert menneske reagerer
forskjellig på sin omverden. Men omverden former
mennesket i forhold til dets temperament, anlegg og
muligheter. Vi må være klar over dette, at vi preges av
det som verden bringer til oss. [...]
Barnet kommer inn i verden. Og hvert barn bringer med
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seg sine anlegg og muligheter.
Men disse anleggene og mulighetene kan bare vekkes hvis
verden henvender seg til barnet:
Når denne «Prinsen», verden, på
mangfoldig vis kommer og vekker sjelen, «Tornerose». Moren,
faren, dagen, natten, årstider,
familie-medlemmer, søsken,
naboer, landskapet og språket
– ja, alt det som fyller jorden –
vekker opp dette vesenet som er
kommet til jorden. Forvandlingene og metamorfosene opptrer
bare hvis det skjer et kontinuerlig samspill og et uopphørlig
vekselspill mellom barnet og
verden. Uten den menneskelige
omverdenen kan ikke et barn
bli til, og bli til alt det som det
har brakt med seg, som venter
på å bli vekket. Slik det i egget
som blir til larven og puppen,
allerede finnes i hemmeligheten
sommerfugl, – slikt tenner solen
i verden menneskesjelens oppvåknende vesen.
Barnet fullbyrder seg fra fødselens øyeblikk. Fra da av er dette
Barnets vei fra himmelen til jorden. Henrik Sørensen 1920. Holmsbu Billedgalleri.
«å bli vekket» nødvendig og til
stede. Det er et av de største fremskrittene i barndomgår, som den vide allmenne bevisstheten hos spebarnet.
mens antropologi, at vi har begynt å forstå at det lille
Denne urtilliten er ikke noe annet enn selve sjelevesespebarnet – som ser ut å være en egen enhet, helt lukket
net som vet anende at det ble født ut av guddommens
i seg selv – reagerer umiddelbart på tilstandene i sin
armer. At det nå har kommet ned fra en høyere verden
omverden. [...]
og har senket seg ned i noe nytt. Og at det ved denne
nedsenkningen i noe nytt trinnvis fullføres ved at andre
Rundt førti dager etter fødselen åpner ansiktet til spemennesker kjærlighetsfylt kommer det i møte. At menbarnet seg for første gang til sitt første smil. Og i
nesker mottar det og omgir det, at de varmer, nærer og
det øyeblikket – når den første mellommenneskelige
beskytter det. Et slikt barn, med alt det som det bringer
relasjonen oppstår – dette øyeblikket, når barnet tar
med seg, våkner trinnvis opp for verden. Men det er en
imot og utstråler «jeg er trygg»-gleden i hele ansiktet,
verden som er en annen enn der hvor urtilliten oppsto.
er en uforglemmelig opplevelse. Eller når det oppstår
redsel i synet av et fremmed ansikt. I dette smilet – og i
Det er denne store gaven som ethvert spedbarn bringer
denne redselen – kan vi umiddelbart fornemme hvordan
med seg til jorden, slik at tillitssubstansen i vår egen
barnet – i denne åpningen og i denne lukkingen – sjeleeksistens igjen og igjen kan fornyes gjennom dette unlig begynner «å ånde». Et utpust og innpust med verden.
der; at de tomme krukkene fylles på nytt gjennom hvert
Sjelen åpner seg i smilet eller lukker seg og blir trang
nyfødte barn. [...]
i redselen. (Ordet angst kommer fra tranghet, fra det å
lukke seg og å minske.) [...]
Det er dette det handler om i dag: Å oppfatte barnet som
et sosialt vesen, betyr å bli sosial selv, nemlig å vekke
Denne urtilliten – man kunne også si denne umiddelbare
den evige barndommen i seg, å forvandle seg selv for å
fornemmelsen av Gud, som er blitt gitt som en gave
bære på hendene tillitens krukke som hvert barn fyller
til hvert spedbarn –, er den tilværelsen jeg beskrev i
på nytt.
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tema: verdigrunnlaget og verden rundt oss

Erfaringer fra Rostadheimen
og prosessen vi står oppe i
kladdebøker, og det var ingen krav til utdannelse for
andre enn daglig leder. De første årene var det Åslaug
og Edvin som sto for all opplæringen, og mye ble erfart
gjennom det praktiske arbeidet. I tillegg var det studie
om kvelden, gjerne en gang i uken. Rostadheimen hadde
også gode hjelpere som innimellom var med og holdt
foredrag om ulike fagområder. Frem til 1980, -90-tallet
var de fleste medarbeiderne i tyveårene, og flere av dem
bodde på Rostadheimen. Jeg opplevde at miljøet var
mer intimt den gangen, og det var lettere å oppleve at vi
dro i samme retning.
Beboersammensetningen har også endret seg i løpet av
denne tiden. I dag trenger beboerne mer hjelp og støtte i
hverdagen, og aldersspennet er større.

Tekst: Mette Brun. Foto: Berit Borge
For noen år siden befant Rostadheimen seg i en
smertefull situasjon. Vi opplevde at verdigrunnlaget
vårt var i ferd med å bli visket ut. Vi hadde mange gode
kvaliteter, men ikke opplevelsen av at alle hadde det
samme bildet av hva vi ville. Etter mange forsøk på
å bedre situasjonen, kom vi frem til at vi ønsket hjelp
utenfra. Vi er nå kommet i gang med prosessen, og jeg
tror at vi er på rett vei.
Historisk om endringer
Rostadheimen er snart 60 år, og forskjellene er store fra
den gang og nå. Først var det ekteparet Åslaug og Edvin
Nysæther som hadde ansvaret alene for tre gutter i tenårene. Så kom det etter hvert til en lærer, en sivilarbeider, en kokk og enda flere. I dag har Rostadheimen cirka
29 årsverk som er fordelt på 50 ansatte, og 8 beboere.
Den gang for 60 år siden ble journaler skrevet i små
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Endringer i verden rundt oss
Kladdebøkene er i dag byttet ut med PC, og det er krav
om daglig journalføring som skal skrives i «Profil». Alle
medarbeidere skal ha opplæring i lover som omhandler
medisiner, taushetsplikt, hvordan en unngår bruk av
tvang og mye mer. Det er stadig nye ting å sette seg inn
og mye som må dokumenteres. En opplever at dette tar
både energien og noe av den tiden vi tidligere hadde til å
være der for beboerne.
Kommunen har tilgang og følger med på det vi skriver.
Det er derfor viktig at alt vi gjør og særlig utfordringene
blirdokumentert. Da oppfyller vi kommunens
forventninger og vi kan ved behov søke om økte
bevilgninger. Tidligere, i kladdebøkene, skrev vi også
om det som hadde vært vanskelig, men helst om det vi
hadde fått til, noe som var mye mer givende.
Da Rostadheimen startet, var det vanskelig å snakke
om antroposofi utad. Derfor holdt Åslaug og Edvin
det hemmelig de første årene at Rostadheimen var en
antroposofisk virksomhet. Dette endret seg med New
Age-bølgen, for da ble det vanligere å snakke om
religiøsitet og åndelige realiteter. Noe annet som også
har endret seg med tiden er aksepten av grønne verdier.
I dag er «alle» opptatt av at vi må ta vare på jorden, og
mange ønsker økologiske matvarer og naturvennlige
vaskemidler og lignende.
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Verdiene har bleknet
Det er vanskelig å si når det begynte, men det er noen
år siden at vi følte at verdigrunnlaget var blitt mer og
mer utvisket. I flere år har vi forsøkt å styrke dette, en
oppgave som naturlig nok har ligget på sosialterapigruppen som har bestått av 5-8 personer.
Vi har i skrift synliggjort hva som er det antroposofiske
menneskebildet. Vi har skrevet om høytidene,
om å skape god stemning, for eksempel ved
søndagssamlingen og måltider. Sammen med flere har vi
jobbet for å få til gode verksteder for beboerne.

Kollstrøm og Helle Rosenvinge, vekslet på å legge frem
det faglige, og Mary Barratt-Due var ansvarlig for det
kunstneriske, sang og eurytmi. Det ble to spennende
dager med fin veksling mellom fremleggelse av teori,
gruppearbeid, plenumssamtaler og kunstneriske øvelser.
Vi fikk teoretisk stoff angående det å ha et overordnet
mål og hvilke kvaliteter som må utvikles for å komme

Alle nye medarbeidere har fått en kort introduksjon
om verdiene våre og litt historikk. På initiativ fra en
av medarbeiderne, laget vi sammen med henne en
introduksjonsfolder som gis alle nyansatte. Videre har
vi formidlet fagtema på fellesmøtene. Men allikevel
opplevde vi at vi sto i stampe.
Vi så også på organisasjonsstrukturen. Vi har dyktige
ledere, men de har ikke en antroposofisk bakgrunn. De
hadde sine møter og vi våre. Riktignok deltok en fra
sosialterapigruppen innimellom på ledermøtene og en
av lederne på sosialterapimøtene. Men var det godt nok?
Og hvilket mandat hadde egentlig sosialterapigruppen?
Spørsmålene var mange, og vi følte at vi ikke kom noen
vei.
Erkjennelse av å trenge hjelp
For vel et år siden kom vi frem til at vi ønsket hjelp
utenfra. Flere av oss hadde kjennskap til SEA (Social
Ecologi Associates), og da vi undersøkte fant vi at
Finn-Einar Kollstrøm, en av medarbeiderne i SEA
Quinta, hadde vært på Rostadheimen og holdt kurs
for mange år siden. Vi kontaktet ham og la frem
situasjonen, og de var villige til å hjelpe. Det ble avtalt
å ha seminar i to dager i september 2021. I forkant fikk
vi noen spørsmålsstillinger som vi arbeidet med, både i
sosialterapigruppen og på et fellesmøte.
På seminaret ville vi ha med flest mulig medarbeidere,
og vi klarte å frigjøre 22-24 personer. SEA Quinta
kom med tre representanter. To av dem, Finn-Einar
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Som første delmål landet vi på økologi. Økologi kan
favne det meste, men vi har begynt med økologi i
forhold til kosthold og hagebruk. Vi har hatt innlegg om
temaet og gruppearbeid. I flere år har det i liten grad
vært kjøpt inn økologiske matvarer fordi økonomien har
vært trang. Nå ser vi på hva som må til for å kunne leve
mest mulig økologisk, slik at vi faktisk gjør det.
En utfordring i prosessen er fellesmøtene. De foregår
bare hver fjerde uke, og det har vært få som deltar.
Dette har også med økonomi å gjøre, og lettere har
det heller ikke vært i korona-tiden med sykefravær og
restriksjoner.
Jeg opplever at vi i denne prosessen har kommet
nærmere hverandre, og samarbeidet mellom
sosialterapigruppen og ledergruppen er blitt mye bedre,
og vi deltar på hverandres møter.
Noen personlige refleksjoner
Til slutt noen personlige tanker om situasjonen. Vi
kan nok bli faglig dyktige ut fra det antroposofiske
menneskebildet, og vi kan ta vare på jorden og feire
høytidene på «antroposofisk» vis, men hvordan kan
dette bli til livgivende krefter hvis ingen arbeider med
antroposofien, med det som ligger som forutsetninger
bak arbeidet vårt?
I naturen, og faktisk gjennom hele universet,
er alle ting i samvirkende forbindelse med alt annet.
Rudolf Steiner

dit, om prosedyrer i saksspørsmål, og om den åttefoldige
veien, – en skoleringsvei som er like aktuell for sosial
utvikling som for åndelig skolering. I de kunstneriske
innslagene fikk vi oppleve hvor vanskelig det kan være
å samarbeide, men også gleden over å få det til.
Seminaret ga mye god kunnskap og erfaring, men
også innblikk i at det er mye vi må ta tak i. De ga oss
redskapene, så blir det vår oppgave å bruke dem.
Etterarbeidet
Sosialterapigruppen har i samarbeid med ledergruppen
fått ansvaret for å drive prosessen videre. Vi jobbet først
med å finne Rostadheimens overordnete mål. Resultatet
ble at vi vil være en antroposofisk virksomhet som gir
bo-, arbeids- og kulturtilbud til psykisk utviklingshemmede. På fellesmøter har vi sett på hvilke verdier vi
har, og hva vi vil ta vare på, før vi tar det neste steget,
som er å finne hvilke delmål vi vil sette inn for å kunne
oppfylle det overordnete målet.
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For meg er noe av det grunnleggende med antroposofien
vissheten om at det finnes en åndelig verden og åndelige
vesener, at det finnes virksomme krefter som gjerne vil
hjelpe oss hvis vi ønsker å samarbeid med dem.
Jeg tror at skal en antroposofisk virksomhet fortsette
å være antroposofisk, må noen ha denne tilliten til
den åndelige verden for at verdiene skal kunne forbli
levende. Jeg avslutter med det verset vi i alle år har sagt
på Rostadheimen før fellesmøtene:
Helende er det bare
når samfunnet danner seg
i menneskesjelens speilbilde
og den enkelte sjels kraft
virker i samfunnet
Når mennesker sammen søker det åndelige
i indre ærlighet
da finner de også veiene til hverandre
fra sjel til sjel.
Rudolf Steiner
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Verdigrunnlaget og verden rundt oss
– KAN VI BLI HVERANDRES HJELPERE?
Tekst: Dag Blakkisrud
For meg har antroposofien ett hovedmål; å skape frie
og selvstendige mennesker som er villige til å påta seg
ansvaret for verdensutviklingen. Det opplever jeg at alle
Rudolf Steiners foredrag, bøker, vers og drama handler
om: Hvis mennesket ikke tar ansvar for seg selv, sin
egen utvikling og oppdragelse, vil vi som menneskehet
heller ikke bli i stand til å løfte oss selv og verden inn i
en ny kulturepoke.
Men det handler ikke om selvutvikling i egoistisk
forstand, slik det står i de ulike selvutviklingsbøkene.
Nei, det handler om å bli et «sant menneske»; og å bidra
med en nødvendig handling for verden og fremtiden.
Rudolf Steiner og hans elever skapte en rekke praktiske
arbeidsfelt hvor en slik selvutvikling kan finne sted.
Sosialterapi og helsepedagogikk er et slikt område,
tilsvarende biodynamisk landbruk, steinerskole,
medisin, eurytmi og språkforming, de frie kunstner og
flere andre områder. I dette arbeidet kan vi sammen
hjelpe hverandre med å bli til «sanne mennesker». Det
oppfatter jeg som både verdigrunnlaget og hovedmålet.
Jegets under
Når en gruppe mennesker arbeider sammen med et
felles, uselvisk mål, kan det vakreste under skje. Jegets
under. Der det ene mennesket blir synlig for det andre.
Mennesket er usynlig, har Jens Bjørneboe sagt, og for
det meste er det sant. Men jeg har opplevd mennesker
hvor jeget deres stråler fram og blir synlig. Det er
mennesker som er i stand til å tåle smerten ved å gi
avkall på sin lavere identitet. Mennesker som har sluttet
å forsvare sine feil, som klarer å leve som «den de er»,
og dermed kan rettet blikket utad og bli lyttende overfor
den andre. De har «avsatt» den lille terskelens vokter,
den som hjelper oss til å skjule alle våre svakheter for
hverandre.
Kraften fra et slikt «rent jeg» virker direkte inn på det
andre mennesket. Det oppstår «et rom» rundt det som
dette mennesket sier, hvor vi fritt kan ta imot det som

gis – uavhengig om vi kommer fra samme kultur, har
samme meninger eller synspunkt. Får man oppleve et
slikt menneske, kjennes en sterk følelse av hengivenhet
og fremtidstro. Og av dyp mening.
Verden rundt oss
Verden og menneskene rundt oss er vår
utviklingsmulighet. De er både rammen, men også
speilbildet vårt. Slik er vi alle deltakere i et stort drama,
og vi inngår i tiden med dens endringer. Men med alle
våre mange fine tradisjoner og faste forestillinger, kan
det hende at vi møter disse forandringene med skrekk og
avsky. At vi skyver bort nye oppfinnelser og merkelige
adferdsendringer og stiller oss negative og kritiske til alt
som skjer.
Slik jeg ser det, er det ikke antroposofiens oppgave å
mene og synes noe om det meste, eller sette negative
merkelapper på det som skjer. Oppgaven er å lytte,
oppfatte og romme. Gjør vi det, vil verden rundt oss
etter hvert kanskje begynne å «snakke» til oss. Det er
dette jeg tror Rudolf Steiner mente da han forsøkte å
skape et nytt ord som beskriver denne opplevelsen:
«Verdensordet» («Weltenwort») – det som kan bli
hørbart for den som lytter.
Vi kan bli hverandres hjelpere
Den som knytter an til antroposofien og ser dens store
mål, vil ofte føle seg liten og ubetydelig. «Hva kan jeg
bidra med – med alle mine feil og skavanker?» Det fine
er, at det først er når du tar din litenhet innover deg –
når du tåler skammen over egen utilstrekkelighet og
udugelighet, – at du kan komme videre. Da dukker det
gjerne opp en hjelper. En av mine hjelpere var Frøydis
Lutnes Mast. Hun var «eurytmifadder» den gang jeg
utdannet meg som eurytmist. En av de viktigste tingene
hun sa, var: «Det finnes ikke bare klarsyn – det finnes
også klarhørsel.»
Så når verden rundt oss bråker og er høylytt, skal vi ikke
rope enda høyere tilbake, men heller vende det lyttende
øre utover. For ved å lytte, kan vi sette den andre fri og
bli hverandres hjelpere.
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Solborg og Camphill
som verdigrunnlag
Konsert med Knut Ariel – et av de mange kulturtilbudene på Solborg.

gen kultur eller noe felles. Både i koronatiden og årene
nede på Jevnakerhuset har også jeg selv fått en smakebit
av ensomhet og depresjon. Skjønt selv koronaen her i
felleskapet, her oppe på Solborg, var ingenting så fjernt
og trist, som der nede på Jevnaker. Med Sagen Huset
som nabo, hvor ensomme, uengasjerte beboere ikke
hadde jobb, kultur eller tilbud og var mye overlatt til
seg selv. Deres høydepunkt var besøk av de ansatte eller
eventuelt familie!
Her på Solborg, i Camphill, med ikke minst antroposofien og all kulturen og selveste verdigrunnlaget! Det er
livsgleden vårt samfunn er tuftet på. Det som har ført
oss sammen i antroposofiens navn, skuespill, konserter,
foredrag, høytider, dans og kor for å nevne noe. Selv
midt i koronapandemien har jeg hatt det mye bedre her
på Solborg, vel innenfor landsbyens lune grenser, enn
der nede hvor jeg ble psykisk syk, slapp og appetittløs.
Tekst: Nina Maria Brun
Hva skulle vi gjøre hvis Solborg måtte stenges, legges
ned? Hvordan skulle vi klare oss uten? Hvordan skulle
vi vel kunne overleve? Hva betyr vårt Camphillsamfunnet og vårt fargerike, sosiale felleskap for oss?
Kunne det finnes noen alternativ? Ensomhet på en hybel, ikke noen jobb å gå til? Ingen å gi eller motta trøst?
Bekreftende trygghet for helse og tilværelse? Uten alle
våre kulturtilbud og møter?
Hva kunne erstatte, holde vår sjel skapende, kreativ og
levende? I disse koronatider har vi vel kunnet ane det,
særlig de som har testet positivt og måtte i karantene –
isolasjon – ? Men allikevel ikke så forlatt som resten av
livet på en hybel, ensom i samfunnet. Ingen tilbud, in-
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Korona eller ikke korona, et antroposofisk, fargerikt felleskap her på Solborg, ja, i Camphill for øvrig, er selve
verdigrunnlaget som vår lykke, livsglede og takknemlighet er tuftet på, selve alfa og omega! I hvert fall for
meg.
Vi har antroposofien både hjemme og på jobb. Parmann
Hus er det kjæreste hjem jeg har, foruten mitt barndomshjem.
Nesten alt vi lever av her, har vi produsert selv, med
altruistisk kjærlighet. Vårt sunne liv er også noe av det
aller viktigste verdigrunnlaget vi har. Og takk for det!
Så tar vi vare på Camphillbevegelsen, vil Camphill
Solborg ta vare på oss!
Artikkelen er hentet fra Solborgavisen.
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Perspektiver
– for i dag og fremtiden
Tekst og foto: Geir Legreid, Helgeseter
En av fordelene ved å jobbe i en virksomhet over lang
tid, er overblikket en får over de indre og ytre faktorene som påvirker kvaliteten i praksisfeltene våre. På
1990-tallet hevdet flere av mine kolleger at det var et
mye friere og mer levende engasjement på 80-tallet. På
2000-tallet mente noen at mye var bedre på 90-tallet, og
slik har diskusjonen fortsatt frem til i dag.
Kostnadsside
Selv er jeg av en annen oppfatning. Frihet har en kostnadsside som sjelden trekkes frem i disse samtalene.
Opplevelsen av frihet som en kvalitet for medarbeidere
som utfører miljøterapeutisk arbeid, er ikke nødvendigvis til det beste for hovedpersonene vi arbeider
for. Spørsmålet er om beboerne har det bedre i dag en
tidligere? Jeg mener ja. Totaliteten har stort sett blitt
bedre og bedre. Er det også et gode for oss som utfører
jobben? La oss se på noe av det som virker inn.
Økt kompetanse
Når jeg sammenligner det generelle kunnskapsnivået i
2022 med 2002, eller 1992, tør jeg påstå det har skjedd
en radikal endring. Metodiske og systematiske tilnærminger til spesielt aggresjonsatferd har eliminert det
meste av tvangsbruken som ble benyttet for å løse slike
situasjoner. Det slår meg at vi tidligere bagatelliserte det som i

dag defineres som åpenbar bruk av tvang, selv om den
ikke var fysisk. Her har samarbeidet med andre kompetansemiljøer vært viktig, samt økt kvalitet i offentlige
utdanninger, og etableringen av BA-programmet ved
Steinerhøyskolen.
Samtidig er det nødvendig å revidere utdanninger regelmessig. En gradvis akademisering av utdanninger som
er praksisbaserte, vil kunne endre verdioppfatningen.
Her har de antroposofiske virksomhetene et stort ansvar
for å synliggjøre hva som er god arbeidskultur. Nettopp
det kan støtte nyutdannede terapeuter/pedagoger i tiden
frem til de selv blir bærere av virksomhetens verdigrunnlag.
Økt rettsvern og selvbestemmelse
Personer med utviklingshemming har de siste 30 årene
fått økt rettsvernet. Fokuset på å unngå overgrep, både
seksuelle og miljømessige, har medført større bevissthet
og bidratt til egne kompetanseområder og tilbud som
tidligere ikke eksisterte. I vår hverdag er respekt for
beboernes selvbestemmelsesrett noe av det viktigste vi
kan bidra med.
I 1997 skjedde en revolusjon da lovregulering av
tvangsinngrep overfor utviklingshemmede
ble vedtatt. Loven
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Økonomi
Mange vil hevde at økonomi er den variabelen som er
mest avgjørende for en velfungerende drift. Likevel har
det i de siste 30 årene, med stadig bedre økonomi og
kompetanse, knapt oppstått nye initiativer i det sosialpedagogiske miljøet i Norge. Unntaket er Grobunn som
paradoksalt ble etablert nesten uten økonomiske midler
i startfasen. Og Främja var et tilbud som oppstod i Sverige og fikk en avlegger her for noen år siden.

presset frem en raskere utvikling av nye, gode rutiner,
holdninger og valgfrihet. Dette gjaldt også i de antroposofiske virksomhetene. Vi kan si at endringene har
vært et stort gode for beboerne våre, og vi må erkjenne
at beboernes selvbestemmelse har en verdi også for oss
selv, uavhengig om deres egne valg ikke alltid gir best
resultat. Utviklingshemmede har også lov å «tryne»,
og vi må tåle å se at de gjør sine egne erfaringer uten
formyndersk beskyttelse fra oss i enhver sammenheng.
Bedre boliger
HVPU-reformen sikret et gedigent bolig-løft for voksne
mennesker med utviklingshemming. På tross av en del
utprøving og feil underveis, har de fleste som er tilbudt
offentlig eller privat bolig, fått merkbart bedre kvalitet.
Flere stemmer utenfra har tatt til orde for en ny fellesskapstenkning slik vi kjenner fra Camphill-landsbyene,
Helgeseter og Granly. De opplever at vi har funnet en
bra resept på et godt liv der hovedpersonene er i sentrum.
Vi skal likevel være ydmyke i forhold til andre typer
boløsninger i fremtiden, som kan håndteres innenfor
et sosialpedagogisk verdisett. Personlig tror jeg at en
av årsakene til manglende initiativ for å etablere nye
antroposofiske virksomheter de siste 25 årene, har vært
forestillingen om at fellesskap krever en viss størrelse,
både i boligmasse, medarbeidergruppen og antall beboere. Kanskje har vi også vært for låst i at arbeidstilbudet
skal være en integrert del av driften? Främja (www.sosialterapi.no/fremja) er et godt eksempel på nytenking der
slike begrensninger er borte. De har en fleksibilitet som
i fremtiden kanskje mer vil være normen enn unntaket
i det sosialpedagogiske miljøet. Samtidig kan mindre
virksomheter være sårbare i forhold til å opprettholde et
antroposofisk verdigrunnlag, sikre rekruttering, og tåle
økonomiske svingninger.
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Selv med god økonomi kan det oppstå konflikter,
feilprioriteringer og manglende satsning på å utvikle
virksomheten. Målet for vår type virksomheter bør være
at bunnlinjen handler om hovedpersonenes og virksomhetens utvikling. Mentalt gjør vi oss da mindre avhengig
av midler og kan fokusere mer på innholdet. Her gjentar
jeg mitt mantra: Det hjelper ikke gå med økonomisk
overskudd hvis verdigrunnlaget går konk underveis. Har
vi en sterk verdiforankring, vil virksomheten også tåle
trangere budsjetter.
Ledelse og organisering
Noe som har vært vanskelig for mange av de norske og
for så vidt nordiske sosialpedagogiske virksomhetene,
har vært å internt rekruttere personer med interesse for
personalansvar, økonomi/administrasjon, og lovverk. De
fleste medarbeiderne ønsker ikke å påta seg lederansvar.
Vår historie med en forventning om flate strukturer og
medarbeiderstyrte initiativer, har trolig bidratt til lav
interesse og til dels manglende forståelse for nødvendigheten av slike oppgaver. Selv om vi har rekruttert mange
dyktige ledere opp igjennom årene, er det et paradoks at
dem som kjenner verdigrunnlaget best, lar være å søke
slike jobber. På sikt kan det medføre at det antroposofiske verdigrunnlag stagnerer. Virksomhetene bør derfor
ha en langsiktig plan for rekruttering av nøkkelpersoner,
og forsøke å gi utviklingsmuligheter til medarbeidere
som egner seg både til ledelse og ivaretakelse av virksomhetens verdier. Tilfeldigheter og kortsiktige prioriteringer bør og skal ikke styre rekrutteringspolitikken og
utviklingsarbeidet.
Offentlige krav og kontroll
I Bergen har det de to siste årene skjedd et markant
skifte der omorganisering av kommunens administrasjon har ført at alle gamle rådgivere, som vi hadde en
relasjon til, nå er byttet ut med nye. Dette har vært en
stor utfordring siden lange relasjoner ofte bygger på
gjensidig tillit. I tillegg har helse- og omsorgssektoren
etablert systemer som i utgangspunktet er basert på et
kontrollbehov. Slike systemer forutsetter at avvik kan
forventes. De er i utgangspunktet basert på mistillit.
Dette påvirker både motivasjon og rutiner.
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Samtidig er det viktig å ha noen sunne perspektiver.
Vårt interne mål er å gjøre disse kontrollfunksjonene
«overflødige». Det gjør vi best ved å gi gode tilbud og
følge lovverket slik det er ment. Så kan de irriterende
«avhakingsrutinene» sees på som det de er – rutiner, og
ikke skygge for de mulighetene som offentlige kvalitetskrav og lovverk faktisk bidrar til.
Tillit til dem som tar over
Utviklingstrekkene i de sosialpedagogiske virksomhetene viser at økt fokus på det faglig-metodiske arbeidet,
har gått på bekostning av fordypning i idégrunnlaget.
Utviklingen overrasker ikke, siden fagfeltet vårt er komplekst, og terapeutisk arbeid kan være like avansert som
høyteknologi. Men vi må fortsatt ta et ansvar for å holde
samtalene åpne, slik at vi ikke mister kontakten med

kilden – det åndsvitenskapelige området. Uten dette vil
både faget og metodene stivne.
Samtidig må vi våge å gi tillit til dem som skal bære
virksomhetene inn i fremtiden. Nye fagimpulser, endringer i offentlige rammeverk og et fremtidig arbeidsmarked med lavere tilgang på personalressurser, vil medføre
justeringer både i drift og innhold. Målet for virksomhetene blir ikke å opprettholde gårsdagens kvalitet,
men å utvikle seg i takt med de nye betingelsene. Og
samtidig ikke miste innholdet av syne.
Idegrunnlaget vårt er av universell kvalitet. Det har vært
slitesterkt i hundre år, og det gir oss et fortrinn. Er vi
dette bevisst inn i fremtiden, har vi mulighet til å ta ut
vårt fulle potensial.

Antroposofisk ledernettverk
i Bergen
Tekst: Geir Legreid
I Bergen har de tre virksomhetene innenfor Sosialterapeutisk Forbund, Helgeseter, Rostadheimen og Steinerskolen på Skjold, i en årrekke hatt et nettverk der de
daglige lederne har møtt hverandre noen ganger i året
for å dele erfaringer, støtte hverandre og ta initiativ til
felles arrangementer. Særlig har de faglige eller kulturelle aktivitetene vært berikende og gitt medarbeidere
mulighet til å møtes i et faglig fellesskap.
Utvidet nettverk
For cirka tre år siden tok Svenn Olav Kalvø, tidligere
styreleder i Bergens-gruppen av Antroposofisk selskap
og nå prest i Kristensamfunnet, initiativ til en tettere
dialog mellom virksomhetene og selskapet. Det innebar
at den antroposofiske kretsen i Bergen ble utvidet til
også å omfatte styreleder for Bergens-gruppen, Kristensamfunnets prest, leder for Steinerskolen på Para-

dis, og styreleder i
Falk (Foreningen
for antroposofisk
legekunst). Vi møtes
4-5 ganger i året for å
drøfte aktuelle tema
og samarbeide om
ulike prosjekter.
Kan etableres
flere steder
Slik regionale nettverk har en
egenverdi og kan anbefales også i
andre regioner, for eksempel Trondheim/Trøndelag,
Hedemarken, Vestfold og Oslo-området. Selv om
initiativer og rammene for virksomhetene er ulike, kan
vi støtte hverandre og skape felles aktiviteter. Nettverksarbeid er et positivt bidrag om vi gir relasjonene tid til å
utvikle seg.
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Landsbyenes kultur-bidrag
på SOR-konferansen 2021
Tekst: Dag Balavoine. Foto: Harel Gafni
Det ligger en lang og kronglete historie bak Landsbystiftelsens store bidrag på SOR-konferansen høsten
2021. Etter gjentatte forsøk på å formidle Camphilllandsbyenes etos i det offentlige rom, oppstod en økende
frustrasjon over ikke å nå fram med det som landsbyene
er og står for. Vi trenger å komme ut av dette utenforskapet.
Det førte til at jeg spurte Jarle Eknes, lederen for SOR
(Samordningsrådet for arbeid for mennesker med
utviklingshemning, www.stiftelsensor.no), om ikke
Camphill-landsbyene kunne få stå for kulturbidragene
på den neste SOR-konferansen. Å formidle landsbyenes
integrerte kultur-uttrykk er jo en kvalitet som ellers ikke
kommer frem i foredrag og andre muntlige orienteringer. Å vise våre kunst- og kulturbidrag, er en måte å
synliggjøre landsbyene.
I 2021 feiret SOR sitt 70-årsjubileum, og vi var så heldige å få ha kulturinnslag hver dag under jubileumskonferansen på Folkets Hus i Oslo i høst. Det var Vidaråsen
Landsby og FRAMskolen som stod på scenen. Innslaget
startet med at to fra landsbyene kom inn på scenen spilte
og danset til «Jerusalema». Musikken og dansen har
Vidaråsen laget som en video, se «Jerusalema Dance
Challenge Vidaråsen» på YouTube. De to første oppfordret flere om å bli med, og etter hvert fylte folkene
fra Vidaråsen og FRAMskolen hele scenen med dans.
Og bak på storskjermen ble det vist film fra landsbyene
og verkstedene. Publikum tok begeistret imot. Deretter
viste vi en koreografert dans til Auroras musikkstykke
«The seed» som også ble godt mottatt.
Den andre dagen var det sang, bjeller, trommer og
trekkspill. Vi sang Anti-jantelov-sangen med tekst av
Grete-Karin Hovde og melodi Peter Bjaarstad. De aller
fleste i salen kjente også sangen, og Cornelius Evensen
dirigerte og fikk med publikum, – til stor applaus. En
riktig fin forestilling som også ble filmet av TV-BRA
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(se www.tvbra.no episode 4 2021, cirka 2 minutter inn
i sendingen). Etterpå fikk vi mange begeistrede tilbakemeldinger.
Denne hendelsen viser at det er mulig å formidle
Camphill-landsbyenes verdier og virksomhet gjennom
kunst i det offentlige rom. Forhåpentlig er det mulig å
videreføre dette også i andre fora. Hvem tar opp denne
stafettpinnen?
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Stangemodellen –
et prosjekt andre bør lære av
SINTEF-rapporten viser «Felles framtid»-modellen

Eierskap og medbestemmelse anses som
et viktig premiss for
likeverd. – Derfor
bør man tenke nytt
om hvordan utvikle
og tilby boliger til
utviklingshemmede,
sier SINTEF-forsker
Karin Høyland i en
ny SINTEF-rapport:
«Likestilt, normalisert
og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen
bolig for utviklingshemmede», hun har
skrevet sammen med
Morten Hatling og
Trond Halvorsen. Her
vises det til konkrete
Forside SINTEF-rapport.
løsninger i seks komTord serverer kaffe til sin
muner,
deriblant Stanfar i egen leilighet.
gemodellen: – Et prosjekt
andre bør lære av, sier Karin Høyland. Det er en løsning
som oppstod etter initiativ fra foreldre, og hvor Husbanken fikk en sentral rolle.

boligklynger. 2) Trondheim kommune legger til rette
for både leie og eie. 3) Bergen tilrettelegger for kjøp av
egen bolig, en del av en større satsing kalt boligløftet.
4) Stjørdal: et bredt og sammensatt boligtilbud til målgruppa. 5) Stangemodellen: et prosjekt andre bør lære
av. 6) Bærum prøver ut spennende pilotprosjekt.
Det forskerne ønsket å studere var følgende: Hvordan
kan kommunene støtte og bidra, og hva er erfaringene
med de ulike løsningene som er prøvd ut? Trenger vi
også andre tiltak? Kan det å eie egen bolig i seg selv
bidra til deltakelse i et nabolag?
Pilotprosjektet «Felles framtid»
«Felles framtid»-prosjektet består av 10 leiligheter og
fellesarealer. Alle leilighetene har egen inngang og egne
uteplasser.
Erik Ringnes som var en av initiativtakerne til
bofellesskapet, forteller om dette i SINTEF-rapporten,
og teksten under er hentet herfra:
– For min del startet denne historien med at vår sønn
fikk et tilbud på Grobunn, som er et utdanningstilbud

En av initiativtakerne til «Felles framtid» var Erik Ringnes, far til Tord Ringnes. I rapporten sier Erik Ringnes
at selv om ingen av foreldrene er antroposofer, viste det
seg at koblingen mot det antroposofiske miljøet hadde
stor betydningen for arbeidet med etableringen som
startet i 2013. De står for både et menneskesyn og et
fagmiljø som styrker tilbudet, og disse verdiene preger
tilbudet også i dag.
Seks konkrete løsninger
I SINTEF-rapporten presenteres fortellinger fra seks
kommuner: 1) Tromsø var tidlig ute med å etablere
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Boligene og uteområde.
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Åpning Felles Framtid 2016. Bildene er hentet fra rapporten. Foto: Henning Holter Christensen, Hamar Arbeiderblad.

bygd på Steinerfilosofi her i kommunen, sier Erik
Ringnes. Her var han sammen med mange andre, og det
utviklet seg raskt ganske sterke bånd.
– Det var i møte med de andre foreldrene at vi begynte
å tenke: Hva skal vi gjøre etter dette? Da kom drømmen
om å etablere et bofellesskap. En av driverne for
prosjektet var angsten for at han skulle bli sittende alene
i en leilighet. Vi tror ikke på målsettingen om at alle skal
bo for seg selv. Det er mye ensomhet i samfunnet, også
blant andre enn utviklingshemmede.
Mange års planlegging
Allerede i 2008 etablerte vi et arbeidsutvalg som skulle
se på hvilke muligheter som finnes. Vi kalte prosjektet
«Felles framtid», og i starten opplevde vi at vi stort sett
ble møtt med «nei» og «nei» og «nei». Men så løsnet det
plutselig da vi kom i kontakt med Husbanken. Etter det
ble det en ganske positiv prosess. En viktig milepæl var
da vi fant ut at Stange kommune kunne søke om midler,
bygge, og så selge videre til de ungdommene. Stange
kommune var derfor både utbygger og byggherre. I

februar 2013 hadde vi det første planleggingsmøtet med
arkitekt, kommunen og foreldre. Vi måtte så finne en
tomt og lage en egen reguleringsplan. Det å finne tomt
var ganske problematisk.
Vi hadde et ønske om at boligene måtte ligge i sentrum
da de færreste av beboerne vil få førerkort, og det betyr
at atkomst til offentlig transport er helt vesentlig. Vi
trodde vi var heldige da Steinerskolen hadde en tomt, og
de ønsket å medvirke til prosjektet. Men så var tomten
ikke stor nok. Vi kjøpte derfor et hus like i nærheten på
det åpne markedet. Det betalte vi ganske mye for. Huset
måtte rives for å gjøre plass til bofellesskapet.
Det ble gjennomført en arkitektkonkurranse, og vi
valgte en spennende, men litt utradisjonell løsning til
sivilarkitektene Anderssen + Fremming as. Tilskuddet
fra Husbanken var helt avgjørende. Selve byggingen
av huset gikk ganske raskt, og 1. april 2016 var det
innflytting. I bofellesskapet bor det nå 10 beboere, og
alle har sin egen leilighet. I tillegg er det fellesareal.
Stange kommune leier noe areal til ansatte. Vi har
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tema: verdigrunnlaget og verden rundt oss

inntaket, sånn de gjør i kommunens boliger. Så her er
det en god del juss i bunnen.
Hjelpebehovet til hver eneste beboer ble grundig
kartlagt. I tillegg måtte vi enes om hvorvidt noen av
ressursene skulle brukes som en slags fellesressurs og
blant annet ha ansvar for fellesaktiviteter. Å lage og
spise mat betyr mye for fellesskapet. Til tross for at
alle har kjøpt sin egen leilighet, har de måltider felles.
Men det er ingen tvang. Min sønn har for eksempel
mageforstyrrelser. Han spiser derfor en del i sin egen
leilighet.

etablert eget styre, eget brukerutvalg, og vi har til og
med en egen venneforening som bidrar med gaver, hjelp
og fritidsaktiviteter.
Filosofi fra steinerskolemiljøet
Det er faktisk blitt enda bedre enn vi trodde. Mye
kanskje på grunn av filosofien og tankegangen som
tilbudet er bygd opp rundt. Det er basert på filosofien
fra Grobunn og steinerskole-miljøet på Hedemarken.
Ingen av foreldrene er antroposofer, men dette ga oss
en tilnærming som vi virkelig tror på. Steinerskolen var
ikke med i selve prosessen, men verdiene deres preger
tilbudet også i dag.
På forhånd tenkte vi ikke at selve arkitekturen og den
fysiske løsningen skulle være så viktig, men vi ser det
er av stor betydning i hverdagen. Alle boligene er på ca.
50 kvadratmeter. For de av beboerne som fungerer best,
er det organisert egen inngang slik at de kan komme inn
utenfra. Foran boligene til de som trenger mer støtte,
er det en korridor i tilknytning til fellesarealene. Det
gir en slags skjerming mellom det private og det som
er felles. Dette med sosial regulering kan være ganske
problematisk for mange utviklingshemmede. Jeg tenker
at det nesten ikke går an å overvurdere betydningen av
utformingen av bygget. Det fungerer også godt at det er
tilgang til felles soner med plass til felles aktiviteter. At
de har en hage med grill, sportsaktiviteter og biljard er
fint. Det gir dem fritidsaktiviteter på stedet og gjør at de
ikke alltid må reise.
Borettslag med egne vedtekter
OBOS har hjulpet til med å organisere et borettslag.
Vi har egne vedtekter som kan regulere hvem som
kan kjøpe. Det er selvfølgelig viktig at boligene ikke
blir noe spekulasjonsobjekt. Så har kommunen en
representant, og vi var veldig redd for at de skulle styre
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Disponerer en bil som leases
Vi opplever at 10 beboere er et ok antall, for beboerne
får mye støtte i det sosiale. Vi tror vel det går en
grense her et sted. Vi ønsker jo ikke det skal bli for
institusjonsaktig. Vi har fått kritikk for at det er for
stort, av folk utenfra, men vi mener vi oppfyller
HVPU-reformen, som er opptatt av deltakelse. I
«Felles framtid» kan man velge å gjøre ting sammen i
fellesrommet, eller man kan gå til sin leilighet og være
for seg selv.
Så kom det en buss «fra himmelen». Det skjedde en feillevering til Stange kommune, og så spurte kommunen
om bofellesskapet ønsket denne, og de ordnet en
leasingavtale. Da kunne de dra på turer og delta på
ulike arrangementer også. Alle må selvfølgelig ikke
være med heller. De drar til Hamar og mange steder, på
kjøpesenter og kino og til bursdagsfeiringer osv. Ikke
lange turer, og jeg tror nesten ikke de har vært utenfor
fylket. Men det er fine avbrekk i hverdagen.
Kompetanse og relasjoner
Erik Ringnes mener at det er veldig viktig med
kompetanse og utdanning for de som jobber i
bofellesskapet. – Det har vært en del ufaglærte og litt
varierende bakgrunn på de som har jobbet i fellesskapet.
Vi opplever at vi har vært heldige med at det er veldig
populært å jobbe her. I begynnelsen var det ustabilt,
men så etter hvert har det blitt stabilt. Det har kommet
ganske mange yngre folk, som er på samme alder som
beboerne. Det synes jeg er positivt. Samtidig som det
er noen stabile, godt voksne som fungerer veldig godt,
og som synes det er fint å jobbe der. Samarbeid med
Grobunn tror jeg har vært viktig for utviklingen av et
sterkt fagmiljø.
Tilbud som dette er veldig relasjonsbasert. Det må
bygges relasjoner mellom beboere, mellom ansatte og
beboere, og mellom foreldre og ansatte. Tilbudet her
baserer seg på at folk kjenner hverandre, som gjør det

57

Situasjonsplan og utsnitt av planløsning for de ti boenhetene og fellesarealene og kontorer. Alle leilighetene har egen
inngang og egne uteplasser. Arkitekter: Anderssen + Fremming as.

litt vanskelig å bare kopiere konseptet. Ungdommene
her møttes jo gjennom ulike tilbud, og så ble det en
spire, og så utviklet det seg.
Hjelpeapparatet
Foreldre med barn som er utviklingshemmede, kan
bli bitre. Det er mye frustrasjon som går ut over
kommunens tjeneste. Jeg tror det kan være lurt å bruke
mer ressurser på å samarbeide med oss fordi vi har
erfaringer. Det burde være unødvendig at møte med
hjelpeapparatet skal oppleves som et problem for oss
med et funksjonshemmet barn. Jeg må for eksempel
fortsatt søke om støtte årlig eller halvårlig, og skrive at
sønnen min fortsatt har Downs syndrom. Alle vet jo at
det er noe som ikke går over. Det oppleves meningsløst
og irriterende med sånne ting.
Fornøyde
Vi opplever at det for vår sønn er et veldig godt tilbud.
Det viktigste er jo å få fram beboernes egne erfaringer,
men det er jo ikke så lett bestandig. Vi føler at vi som
foreldre har et slags ansvar for å tolke hvordan han har

det. Fordi vi kjenner ham – godt! Vi har snakket med
andre foreldre om at vi kan kjenne på følelsen at vi kan
bli litt såret for at ungdommene våre foretrekker å være
hjemme i bofellesskapet framfor å komme hjem til oss.
Men når vi tenker oss om, er det jo helt fantastisk at det
nettopp er sånn!
Kilder:
Karin Høyland, Morten Hatling og Trond Halvorsen:
Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp
av egen bolig for utviklingshemmede. Forskningsrapport
fra SINTEF, 2021. Rapporten er finansiert av Husbanken. Den kan lastes ned gratis under Sintefbok.no, se:
https://www.sintefbok.no/book/index/1300/likestilt_normalisert_og_inkludert_erfaringer_med_kjoep_av_egen_
bolig_for_utviklingshemmede
Intervju med far til beboer i bofellesskapet «Felles framtid». Artikkel i Stangeavisa, 15. juni 2016. Oppdatert 12.
november 2020.
https://www.stangeavisa.no/2016/nyheter/apnet-bofellesskapet-felles-framtid/
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Utvikling av personlig kompetanse
Tekst og illustrasjon: Christina Ingvill Folkvord
Christina studerer sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen på fjerde året. Dette er utdrag fra oppgaven
«Miljøarbeid — Personlig kompetanse og forskning i
eget arbeid».
Personlig kompetanse består av en rekke kvaliteter som
gjør at vi kan omgås våre medmennesker på en empatisk
og kjærlighetsfull måte. Det gjelder blant annet evnen til
å være nærværende og ydmyk, å vise oppriktig respekt
og interesse, samt viljen til å kjempe for de som faller
utenfor samfunnet. Det kan også handle om å kunne ta
beslutninger, være åpen for å tilegne seg ny kunnskap, å
tenke og handle på nye måter. Yrkesutøverens tidligere
erfaringer og etiske holdninger spiller også en avgjørende rolle for hvordan samspillet med omgivelsene
foregår.

at mennesker i våre dager lever mer utenpå seg selv enn
i nuet når liv, lemmer og nærværenhet ofres i kampen
for å rekke det ene og andre.
I boken Hvordan når man til erkjennelse av de høyere
verdener, sier Rudolf Steiner: «Hvert øyeblikk hvor man
setter seg ned for i sin bevissthet å bli oppmerksom på
hva som finnes i en av negative, fordømmende, kritiske
forestillinger om verden og livet: – hvert slikt øyeblikk
bringer oss nærmere den høyere erkjennelse.» Menneskets personlige egenskaper og høyere forståelse for
verdens underverker vekkes først til live når man velger
å se på omverdenen med et beundrende blikk, iblandet
ærefrykt og aktelse. Ved å være seg dette bevisst, kan
man se sine medmennesker i et nytt lys.
Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet, henviser til
Bergprekenens andre del, i Matteus-evangeliet kap. 6 og

Tankene og følelsene våre er ofte dømmende, fordomsfulle og kritiske, noe som kan skape uro og resultere i
overilte beslutninger. Når vi er oppmerksomt til stede,
skapes et frirom der vi kan oppleve balanse. En slik
mental tilstand kan åpne opp for vennlige og empatiske
holdninger overfor oss selv og våre medmennesker.
I boken Gode fagfolk vokser – personlig kompetanse
i arbeid med mennesker viser Greta Marie Skau til
psykiater Åsa Nilsonne, som peker på viktigheten av å
kunne observere og sette ord på følelser man opplever.
Samtidig må man være klar over at det nettopp er følelser det handler om, og at disse følelsene og tankene nødvendigvis ikke sammenfaller med hvordan tingene er i
virkeligheten. Evner man å se forbindelsene på en slik
måte, kan man regulere og dempe negative følelser før
de tar overhånd, samt styre disse i en riktig retning, slik
at man handler saklig og behersket ut ifra en oppmerksom og bevisst tilstand. Oppmerksomt nærvær (mindfulness) hjelper til med å skape en indre ro når negative
og destruktive tankespinn oppstår. Ikke-dømmende
nærvær bidrar til å ivareta gode relasjoner og fremme
nyskapende aktivitet.
Selv opplever jeg at det å være til stede, her og nå, kan
være krevende i en hektisk hverdag der gjøremålene
er mange og man føler at tiden ikke strekker til. Stadig
vender tankene tilbake til plikter, arbeidsoppgaver og
studier som jeg føler må prioriteres. Kanskje kan man si
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Portrett tegnet under sosialpedagogikkstudiet med
inspirasjon fra Leonardo da Vinci.
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7. Der kommer det frem at selverkjennelse blir til på den
smale vei. Hun omtaler den brede vei «som livet selv,
forstått som det livet vi lever med alt dets innhold av
gleder og sorger, medgang og motgang». Snublesteinene
som vi møter underveis, symboliserer «åndelige steder i
oss selv, der vi kan stoppe opp, få klarhet, ny innsikt og
selverkjennelse». Dersom man ønsker å tilegne seg økt
personlig kunnskap, er det viktig å stanse opp på disse
stedene.
Selverkjennelse handler blant annet om å bekrefte den
man er, på godt og vondt. Det handler om evnen til å
gjøre en ærlig evaluering slik at man kan utvikle seg
som menneske. I en slik prosess kan man stille seg selv

en rekke spørsmål. Hvem er jeg i samspill med andre
mennesker? Hvorfor reagerer jeg slik jeg gjør? Hvorfor
besitter jeg disse holdningene? Hvordan kan jeg bli
flinkere til å lytte? Hvilke endringer må jeg gjøre for å
bli et bedre menneske?
På Steinerhøyskolen arbeider vi mye med selverkjennelse og refleksjon. På studiesamlingen i september
hadde vi en øvelse der vi gikk igjennom dagen baklengs
gjennom et utenfra-perspektiv, og hvor vi stoppet opp
ved viktige hendelser som hadde skjedd. En slik daglig
øvelse kan bidra til at man evner å se på livet med nye
øyne og finne uoppdagede veier i arbeidet med mennesker.

«FIRE FINE FRUKTFAT» – Å IAKTTA SEG SELV OG SE MULIGHETER
I oppgaven har jeg valgt å se tilbake på arbeidet mitt i
vekstbedriften Asker Produkt AS, der jeg blant annet er
prosjektleder ved Den Glade Baker som den gang var
en ordinær virksomhet med bakeriutsalg og servering.
Asker Produkt kjøpte virksomheten fra Heggedal Bakeri
i 2008 med ønske om å skape en inkluderende arbeidsplass for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med
bakgrunn som faglært konditor og 13 års erfaring med
opplæring av ansatte, følte jeg meg både kompetent og
motivert for å gå i gang med et slikt unikt prosjekt.
Historien jeg nå skal fortelle starter en vanlig dag på
hovedkjøkkenet til Asker Produkt der matpakkeproduksjonen var i full gang. Gutten det dreier seg om
var i midten av 20-årene. Han har Downs syndrom og
utfordringer knyttet til å lese og til tallforståelse. Slik
jeg forsto det, hadde hans tidligere oppgaver stort sett
bestått i å utføre praktisk arbeid på kjøkkenet i samhandling med andre medarbeidere, med etterligning
og repeterende øvelser som tilretteleggingsmidler. Nå
var han tildelt et nytt ansvarsområde og fikk som hør
seg bør, ny tittel som fruktfatansvarlig. Arbeidet besto
i å legge opp et fastsatt antall frukt på fire ulike fat og
fordele de på husets to etasjer.
Dette burde være grei skuring for en erfaren arbeidstaker, kan man tenke, men det viste seg å være utfordrende til tross for at han viste enorm lyst og vilje til å
mestre oppgaven. På bordet foran ham lå en bunke med
sølvfargede fat klare for å bli fylt med diverse frukt.

Fatene hadde han
funnet innunder
benken og selve
frukten skulle han
hente på lageret.
Han hadde fått
tildelt et ark fra en
medarbeider der
det stod: Du skal
lage 4 fruktfat. På
hvert fat skal det
være 5 bananer, 3
pærer, 2 drueklaser, 4 appelsiner og 5 epler.
Uten å be om assistanse utførte gutten oppdraget etter
beste evne og løp etter hvert av sted med diverse fat bestående av ymse frukt. Det viste seg imidlertid at fatene
hverken oppfylte kravene til de ansattes ganer, forventet
standard i henhold til hva et fruktfat skulle bestå av, eller antall fat som var satt ut. Neste dag fikk jeg derfor i
oppdrag å bistå den unge herren med oppgaven. Gutten
så ut til å være fornøyd med å få litt støtte, og det kom
raskt frem at han hverken forsto hvor mange fat han
skulle finne frem, eller hvor stor mengde med frukt han
skulle legge på de ulike fatene ut fra beskrivelsen på
arket.
I første omgang iverksatte jeg de samme tiltakene som
ved andre oppgaver. Det vil si at vi jobbet sammen side
ved side der jeg demonstrerte og samtidig forklarte han
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muntlig hvordan han skulle legge opp det riktige antallet frukt på rett antall fat. Deretter laget vi et eksempel
sammen, før han la opp de neste to fatene alene ved å se
på de som allerede var ferdigstilt.
Men neste dag fremsto han like usikker på hva han
skulle gjøre. Etter å ha arbeidet sammen et par uker uten
at han klarte å utføre oppdraget på en selvstendig måte,
innså jeg at vi måtte tenke nytt. Når fire fat lå klare på
benken, og han hadde ett ferdigstilt eksempel å se på,
var det ikke noe problem å lage tilsvarende fat, men han
var avhengig av at vi laget det første sammen.
Plutselig slo det ned i meg: Hva om vi tar bilder av alle
ingrediensene og setter riktig tall ved siden av, samt et
oversiktlig bilde av et ferdig fruktfat. Han syntes det var
en god idé. Vi satte derfor i gang med prosjekt «Fire fine
fruktfat», og startet med å ta bilde av et tomt fruktfat.
Deretter fotograferte vi hver enkelt fruktsort i riktig
mengde og et oversiktlig bilde av et ferdig fruktfat. Bildene ble deretter ført over på et ark med en beskrivende
tekst, kopiert i fire eksemplarer og laminert. Neste dag
kunne han finne frem de fire fatene, og etter en liten
stund løp han stolt av sted med fire riktig så flotte fruktfat som han hadde dandert helt på egenhånd.
Siden han også skulle arbeide tre dager i uka på Den
Glade Baker, tok jeg med meg denne vellykkede erfaringen. Kameraet ble min faste følgesvenn når arbeidsoppgaver, produkter og prosedyrer skulle tilrettelegges.
De fast ansatte forsto først ikke hvorfor jeg absolutt
skulle lage bilder på alt som var av prosedyrer. Selv
hadde de jo lært seg oppgavene gjennom muntlig opplæring og aktiv deltakelse. Var det virkelig nødvendig å
ta bilder og lage en detaljert beskrivelse av hvordan man
skal smøre et rundstykke med egg og tomat, eller lage et
deilig wienerbrød med vaniljekrem og melisglasur? Og
bilder av kakedisken, og oppvaskbenkens rene og skitne
soner, samt hvordan utstillingsvinduet skulle se ut?
I min verden handler kunsten å hjelpe et annet menneske på en respektfull måte, om å flytte fokus fra seg selv
og tre fullt og helt inn i den andres sfære. Da kan man
finne løsninger som kan føre til mestring og utvikling.
Man er et medmenneske som deler av sin kunnskap med
tanke for den andres opplevelse av situasjonen og uttalte
hjelpebehov.
At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han
er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al
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Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i
en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en
Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden,
maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først
og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg
ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham
slet ikke (Kierkegaard, 1994, s. 96-97).
Da personalet selv fikk se hvilken virkning bilder og
tekst hadde å si for den enkeltes deltakelse og mestringsfølelse, tok det ikke lange tiden før de selv kom
med forslag til andre oppgaver som kunne billedgjøres.
Essensen av hva som gjorde dette vellykket, handlet om å:
være til stede i situasjonen, være tålmodig, lytte og
avdekke behov
• se muligheter fremfor hindringer
• tenke kreativt og finne nye løsninger
• motivere, engasjere og invitere til deltakelse
• tilrettelegge for mestring og trivsel
• planlegge og arbeide strukturert
• skape tillitt og samarbeide med andre mennesker

•

Å lage bilde- og tekstmateriale har jeg også benyttet
til arbeidsrettet kompetansekurs for innvandrerkvinner, samt i arbeidet med rutiner på Emma Sansehus for
opplæring av nyansatte og personer i ressursgruppa som
har ulike grader av utviklingshemming. Bildene skal
forsterke budskapet i teksten og skape en enklere forståelse av hvordan ting henger sammen.
Ingen situasjoner og personer er like, derfor er det viktig
at man trener opp evnen til å stoppe opp og lytte til
omgivelsene, samt setter av egentid til å undre seg over
øyeblikkene som oppstår i løpet av en dag. Da kan det
skapes et indre motivasjonsrom for hvordan hjelpekunsten kan og bør anvendes.
Litteratur
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61

Bachelorutdanningen
ved Steinerhøyskolen
Tekst: Josefin Winther
På Steinerhøyskolens bachelorgrad i sosialpedagogikk
er det nå to studentgrupper. En gruppe går sitt andre år
og er midt i studieløpet. Til denne studentgruppen har
det vært et jevnt tilsig av studenter, men også noen frafall, og den består nå av 14 studenter. Dette året har de
kommet inn i en god flyt som gruppe, og har gjennomført tre av årets fire moduler. I tillegg til undervisning
om steinerpedagogikk, kunst- og kulturhistorie, sanselære og spesialpedagogikk, har de vært på studiebesøk
på Ljabruskolen og Emma Hjorth.
I månedsskiftet mars-april reiser gruppen til Bergen og
skal ha en full moduluke der. I løpet av uken skal de
besøke Helgeseter, Rostadheimen og Helsepedagogisk
Steinerskole på Skjold, og få høre Mi Rieber og Odin
Døssland fortelle om pionértiden i virksomhetene.
Denne studentgruppen skal også til Järna til høsten for å
besøke virksomheter der og høre foredrag. På senhøsten
skal de tilbringe en uke på Vidaråsen og ha workshop
med Julia Wolfson.
Den andre studentgruppen er nå i innspurten av i studiet
etter fire år, og 17 studenter skal levere sin bacheloroppgave. I dette studieåret har denne gruppen hatt
undervisning om egenutvikling i yrket, samfunnsfag
og lovverk og kommunikasjon og veiledning, På siste
studiedag i mai setter vi oss i bilene og kjører direkte til
Maidagene i Järna (6.-9. mai) som en avslutningstur for
fire innholdsrike år som studenter. Der skal vi delta og
selv være en del av programmet under Maidagene og
fremføre en korkonsert. Det gleder vi oss til!
Nytt kull høsten 2022
Til høsten starter et nytt kull studenter i sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen (www.steinerhoyskolen.no/
studier). Fristen for å søke opptak er 20. april. Allerede
nå har det kommet 16 søkere fra flere av virksomhetene,
samt fra steinerskoler og steinerbarnehager og noen fra
privat og offentlig omsorg. Målsetningen er å ha 25
reelle søkere før sommeren, slik at det er en solid
gruppe ved oppstart i høst. Da tåler man litt frafall som
alltid forekommer på alle studiesteder.

Enkeltmoduler
Det er også et jevnt tilsig av studenter som tar enkeltstående moduler avhengig av interessefelt og hvilken kompetanse de ønsker å tilegne seg. Dette fungerer bra både
i seg selv og som en vei en inn til studiet. Vi ser det som
et godt tegn at studenter kun har endt opp med å ta én
modul. De fleste begynner med én og ønsker deretter å
fortsette med flere moduler.

Steinerhøyskolen best
på Studiebarometeret
Hvert år gjøres en undersøkelse blant studentene på
universiteter og høyskoler som er mest fornøyde. Rundt
30 000 studenter deltok i høstens undersøkelse til det
statlige organet Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og i år var det Steinerhøyskolen som gjorde
det aller best på Studiebarometeret.
Til Forskerforum.no uttaler rektor Dagny Ringheim:
– Det synes jeg er veldig hyggelig. Og det er ikke så
uventet, for vi har ligget godt an i undersøkelsen de fleste årene. I undersøkelsen ble studentene bedt om å oppgi
grad av enighet i utsagnet «jeg er, alt i alt, fornøyd med
studieprogrammet jeg går på», på en skala fra en til fem.
Steinerhøyskolen fikk da 4,7.
Steinerhøyskolen hadde i fjor 270 studenter. Som forklaring på den gode poengsummen, nevner rektor
Dagny Ringheim at de er en liten høyskole som er tett
på studentene. Og at de har dyktige lærere. Hun sier
også at de har en balanse mellom det teoretiske og
praktiske. De praktisk-kunstneriske fagene i Steinerhøyskolens utdanninger gir en større opplevelse av helhet
og sammenheng, mener hun.
Kilde: www.forskerforum.no
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Frode Barkved til studiet. Han er en erfaren Steinerpedagog, har erfaring fra sosialterapeutisk arbeid og har
arbeidet i stort omfang med både muntlig og skriftlig
formidling av antroposofisk menneskekunnskap.
«Merkevare»
Det jobbes nå aktivt med å få til en god «merkevarebygging» rundt hva en «sosialpedagog» er, og hvilke
oppgaver og stillinger denne kan ha. Det er viktig å
tydeliggjøre og klargjøre det juridiske grunnlaget for å
ansette sosialpedagoger i skolene – et arbeid som også
handler om å formidle dette til skolene.

Kompetanse
Josefin Winther har vært tilknyttet studiet i snart to år
som studieleder, med god veiledning fra Bente Edlund
som fremdeles er tilknyttet studiet som foreleser. Lars
Kolstad har også vært tilknyttet sosialpedagogikk i 1,5
år. Dette samarbeidet fungerer meget godt. Fra høsten
2022 knyttes også førstelektor ved Steinerhøyskolen

Video dekomp-undervisning
I vårsemesteret arrangerer sosialpedagogikk to dekompsamlinger (desentralisert kompetanseheving). Dette er
en ordning som er finansiert gjennom statlige midler.
Sosialpedagogikk-studiet arrangerer samlinger med
temaet spesialpedagogiske utfordringer og muligheter i
steinerpedagogikken.
Se opptak fra samlingen 16. februar med foredrag av
Jenny Steinnes og Josefin Winther:
https://vimeo.com/678580547/0f62e5d47d.
Neste samling foregår 9. mars med foredrag av Bente
Edlund og Lars Kolstad.

Om landsbyboer, medarbeider,
beboer og innbygger
Tekst: Nina Maria Brun
Alle som arbeider i en landsby er medarbeider, bare i
varierende kvantitet, doser. Og alle som bor i en landsby
er landsbyboere. Men et bedre ord for landsbyboer er
«innbygger». Det er mer respektfullt. Beboer klinger
mer nedlatende, nedverdigende. Bruker vi begrepene
landsbyboer og medarbeider blir det litt som å plassere
folk i bås. Sette merkelapper på «de sunne og friske,
evnerike, normale» og de som ikke kan være, for
eksempel, husansvarlige, verkstedsledere, koordinator,
ledergruppemedlem, osv.
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Men alle kan jobbe for eksempel i skogen, gården, gartneriet, vevstuen og sylteverkstedet, urtegruppen; rense
urter, plukke bjerkeblader, luke, spa møkk, osv. Også
bare i forskjellige mengder, doser.
Og i Guds øyne er vi alle like. Og alle burde føle seg på
øyenhøyde, uavhengig av legning og mengde arbeidsevner, arbeidsferdigheter, behov for hjelp og veiledning.
Alle kan bidra i forskjellige evneferdigheter, ut fra egen
forutsetning.
Artikkelen er hentet fra Solborgavisen.
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Mitt foredrag på Steinerhøyskolen
Tekst: Nina Maria Brun
Det var tirsdag 25. januar, det var altfor mye sol i bilen,
for klart vær. Det var Janos som kjørte og fulgte meg
inn til Steinerhøyskolen. Alle studentene kom på plass
etter hvert, og det var bare å sette i gang! Hovedtema
var «språket», men også andre unike opplevelser.
Underveis måtte Bente Edlund få meg på kjølen av og
til. For eksempel måtte jeg huske å fortelle om en alkoholiker som trengte seg på oss i høstmørket. Mamma
ble redd, alene med fire små barn, for pappa som var
fotograf, var ute på fotoreise. Men jeg, bare fem år,
tenkte jo ikke på det. Jeg stormet ivrig mot denne mannen med blodig øye og skitt og alkohollukt og smøg opp
på fanget hans, slo armene hjertelig omkring ham, da
han endelig hadde satt seg til rette. Han ble så rørt at han
begynte å gråte! De andre skjenket jeg ikke en tanke,
men nøt at vi fikk en gjest på besøk, som jeg syntes var
barnevennlig i forhold til de andre voksne som besøkte
oss!
Så fortalte jeg om alt fra språkløshet, mangel på blikkkontakt i mine første spede barneår, til et provisorisk
Ninaspråk, det vil si vanlige ord, samt alle erstatningsordene for navn og ord jeg ikke var på øyenhøyde med
og som ga meg panikkangst og språkkvalme helt frem
til jeg bodde i London, der jeg unnfanget normalspråket.
Men da ble jeg så glupsk på det, at jeg kunne snakke
normalt, at jeg slukte alle ord, sanger og vers – som jeg
ikke hadde vært sterk nok til i hele 27 år og 8 måneder –
og det tålte jeg ikke!
Jeg ble alvorlig psykotisk, svak og depressiv. Mamma
var bekymret. Dette kom som en flodbølge etter at jeg
flyttet tilbake til Oslo etter tre år i London, med denne
knusende forelskelsen i Uday fra Calcutta, India, oppvokst i Kent, London. Jeg hadde kjøpt et stort, omfattende Hindi Linguafon-kurs, og lærte meg Hindi, men
der oppdaget jeg noe! På Hindi fantes det ingen store og
farlige ord. Og så skulle det vise seg at nettopp Hindi

ble brobyggeren fra mitt klønete Ninaspråk, til også det
norske og engelske normalspråk!
Først jublende glede og seier, både for mamma og meg,
men så – opp som en løve, ned som en skinnfell – systemet mitt kollapset og jeg måtte begynne med å ta psykofarmaka, både mot panikkangst og depresjon! Jeg mistet
jo ikke språket igjen, men flyktet inn i en psykose!
Alle studentene satt lutter øre mens jeg snakket, og
Bente måtte minne meg på at nå var det tid for pause!
Etter pausen kom studentene tilbake, og jeg kunne
fortsette med foredraget. Og som før pausen, når jeg
snakket for detaljert om en ting, måtte Bente få meg på
rett kjøl igjen: «Du må fortelle om dine barn! Verktøyene!» Og jeg fortalte med glød.
Bente sa hun stadig måtte «leke Karen» når hun hjalp
meg, for Karen som pleier å være med, hadde følt seg
litt tuslete den morgenen og turte ikke kjøre, derfor ble
det Janos! Og jeg syntes det var fint å vise vår kjære
husfar en annen side av meg.
Applausen kom med torden og brak da mitt lange, herlige foredrag var fullendt. Og flere av studentene ville
stille spørsmål. Også dette ga vår kjære Bente meg et
hint om, også under foredraget, at det hendte at noen
ville stille spørsmål, og jeg svarte villig i vei!
Ja, foredraget fikk en skikkelig «Happy Ending» og stor
applaus, samt stor takk og blomster overrakt av Bente.
Jeg fikk også hilse på Josefin som har overtatt etter
Bente, som går av med pensjon. Alt gikk på skinner.
I forkant var jeg litt redd og engstelig, hva med korona?
Eventuelt avlysing?
Å neida! Alt gikk som det skulle, og Janos og jeg kom
hjem til kjære Parmann Hus på Solborg i god behold.
Artikkelen er hentet fra Solborgavisen.
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En beretning av Ivan Jacobsen
og utdrag fra hans krigsdagbok
Ivan må ha skrevet det av på skrivemaskin da han kom
hjem etter oppholdet i Norge. Den som ønsker å lese
hele krigsdagboka, eller også Ivans biografi, kan ta kontakt med Nils Langeland, nlangela@vidaraasen.no.
Besøker Langeland i Nordfjordeid i 1939
Ivan forteller: Vi seilte rundt de karibiske øyene og kom
endelig så til Rotterdam. Da jeg mønstret av der, fant jeg
til min overraskelse at jeg hadde mye mer tid enn jeg
hadde regnet med, og det var da det slo meg «hvorfor
ikke ta en tur opp til Norge, og besøke stedet der faren
min kom fra?» Så jeg sendte et telegram fra Rotterdam
til min onkel Ragnvald Langeland, den første norske
setningen jeg noensinne hadde skrevet: «Ankommer
Nordfjordeid på den og den dato», det var det hele, men
det var tydeligvis nok, for da jeg kom til Nordfjordeid,
sto onkel Ragnvald med hest og kjerre på kaia og ventet
på meg.
Tekst: Nils Langeland og Ivan Jacobsen
Foto og illustrasjoner: Ivan Jacobsen
Ivan Jacobsen (1918-2004) var en av pionerene for
Landsbystiftelsen i Norge og var med å starte Vidaråsen
i 1966. Han er far til Nils Langeland og Karen Nesheim.
Min far Ivan Abner Jacobsen ble født i Tacoma i Washington USA den 12. oktober 1918. I 1939, 20 år gammel, fikk han et stipend for å studere statsvitenskap ved
The American University i Beirut i Libanon. Etter å ha
«skrelt» seg over Atlanterhavet i byssa på et lite norsk
frakteskip, Berganger, fant Ivan ut at han hadde noen
uker ledige før han måtte være i Beirut, så han bestemte
seg for å ta en avstikker til Nordfjordeid, på vestkysten
av Norge. Hans far hadde emigrert fra familiegården
Langeland i 1907, og Ivan var den første som kom tilbake på besøk.
Ivan døde av kreft i 2004. I løpet av det siste året etter at
han hadde fått en terminal diagnose, tilbrakte han mye
tid med å snakke sin biografi inn på lydbånd, som jeg
senere har transkribert og publisert. Nå er også dagboka
hans fra tida i Norge 1939-1941 klar. Det håndskrevne
manuskriptet ble funnet i foreldrenes hjem i Morton.
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Når jeg ser tilbake, synes jeg det er veldig vanskelig å
beskrive hva min første reaksjon var, om gården der min
far og hans åtte brødre og søstre var født og oppvokst.
Jeg tror det som slo meg mest var størrelsen, eller rettere
sagt mangel på størrelse. Det var en liten plass. Jeg tror
ikke det kunne ha vært mer enn syv eller åtte dekar, på
det meste. Og så møtte jeg selvfølgelig bestemoren min,
Rakel, for første gang. Jeg var den første av familien
som kom hjem. Det hadde vært ni brødre og søstre, og
av disse hadde fire rett og slett måttet flytte ut av landet,
eller finne et annet sted å bo, gården var bare ikke stor
nok til å fø dem alle. Så de som flyttet fra Nordfjordeid
dro til Tacoma i delstaten Washington i USA. Min onkel
Ole var den første som dro, så min tante Johanna og
min onkel Hjalmar, som alle kalte Jim. De som bodde i
Norge var tantene mine Ragna, Ingeborg og Brita, mine
onkler Ragnvald og Andreas. Da jeg kom dit i 1939,
hadde Ragnvald overtatt gården, Andreas drev sin egen
gård på Østlandet, Ragna hadde giftet seg med en rik
enkemann og bodd på en gård litt lenger ute i fjorden,
mens Brita og Ingeborg sammen med Ragnvald drev
gården på Langeland.
Og nå et ord om Nordfjordeid, eller Eid som det ble
kalt. I 1939 var det en liten landsby med knapt mer enn
1000 mennesker, antar jeg, som ligger ved en arm av
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Nordfjorden på vestkysten av Norge. Nordfjordeid lå
60 - 70 km eller så innover i landet, og hvis vi ser på
verdenskartet finner vi at det er omtrent på 62 breddegrad, omtrent samme breddegrad som Anchorage
Alaska, men dette var i et klima og i et landskap som
var veldig likt det som jeg hadde vokst opp i på USAs
vestkyst. Nordfjordeid lå ved enden av fjorden, der
vannet tok slutt, og dalen fortsatte rett inn i fjellene, noe
som pekte på at denne delen en gang kan ha vært under
vann. Fjordene er faktisk oversvømte daler, og dette gir
en veldig interessant kombinasjon av fjell og saltvann,
der tunge havgående passasjerskip kan seile innover og
innover i landet til de er helt omgitt av høye fjell på alle
kanter. Man må besøke Geirangerfjorden for å virkelig
kunne sette pris på et slikt skue. Så dette var landskapet
der generasjonene før min far hadde vokst opp, og om
jeg skulle bli presentert for en av naboene og introdusert
som sønn av Iver Jacobsen, ville ingen ha visst hvem
de snakket om. Men hvis de skulle si at dette er sønn av
Iver Langeland, ville de plassere meg umiddelbart. For

det som hadde skjedd med min far, var det som skjedde
med svært mange norske innvandrere hvis etternavn ofte
var navnet på gården de kom fra. Disse norske navnene
var ofte vanskelige å uttale på amerikansk, så i stedet for
å kalle seg Iver Jacobsen Langeland, gjorde faren min
som mange andre. Han kuttet ut gårdsnavnet og kalte
seg Iver Jacobsen – Iver, sønn av Jakob.
Og nå skulle jeg altså treffe bestemoren min. Bestefar
hadde dødd for noen år siden, men denne bitte lille
kvinnen, som satt der i senga si, hun hadde båret hele
greia. Hun var veldig gammel, sannsynligvis nær de
90, men hun forsto hvem jeg var, og hun fortsatte å dra
hendene sine gjennom håret mitt og kalle meg Iver,
Iver!
Jeg kan forsikre om at det ikke var så mye snakk på
Langeland, fordi jeg snakket ikke norsk og ingen av
familien min snakket engelsk. Men det var en nabo,
en mann ved navn Ola Stokkenes, som kom inn nesten

Ivan sammen med bestemor og tanter og onkler på gården Langeland i Nordfjordeid i 1939.
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hver dag og fungerte som tolk, slik at jeg kunne forstå
de viktigste tingene, og han kunne oversette hva
familien hadde å si.
På Langeland bodde vi på kjøkkenet og i mellomstua.
De andre stuene ble nesten aldri brukt. Hver dag kom
vi sammen etter frokost på bestemors rom, og holdt en
liten andakt. Bibelen ble lest og et par gamle salmer
sunget. Dette var veldig viktig for alle i familien. Da
jeg kom, var alle midt i høyinga. Det var bare ett lite
sted hvor du kunne bruke en slåmaskin, ellers var det
en skråning, noen ganger en veldig bratt skråning.
Jeg ble fortalt at i gamle dager bar folk jord opp på
ryggen for å dekke til de eroderte stedene, og så sådde
de med gress. Alt var håndarbeid. Hver kvadratmeter
av gården ble holdt i hevd, og hvert et grasstrå ble
høstet med enten en ljå eller sigd. En annen ting som
var uvant, var seterbruket. I stedet for å drive kyrne

ned fra beitet hver kveld for å bli melket, var kyrne i
høybeitet, sannsynligvis tre eller fire kilometer opp i
fjellet. Der var det et lite hus man kunne overnatte, og
ungdommene fra gårdene gikk opp om ettermiddagen
for å melke kyrne, overnatte og kom tilbake neste
morgen med melkespannene.
Mitt første besøk på Langeland ble kort, bare rundt 10
dager, så måtte jeg tilbake til Bergen for å finne hyre
på et skip, så jeg kunne komme meg ned til Middelhavet og videre til Beirut. Jeg hadde veldig gode attester
fra Berganger og fikk jobb nesten umiddelbart på Fred
Olsens Balkis. Balkis var klar til å seile veldig snart,
noe som var bra for meg fordi jeg nå måtte komme meg
av gårde. Men dagen før avgang ringte kapteinen og
sa: «Jacobsen, jeg kan ikke ta deg med, fordi du reiser
med et amerikansk pass som ikke er gyldig for reiser i
krigssonen.»
Jeg innså snart at hele handlingsplanen min måtte
endres. I løpet av to timer hadde alt forandret seg. Helt!
Jeg måtte vurdere alternativene. Jeg ønsket ikke særlig
å reise hjem til Washington, det ville være et slags nederlag. Å få et gyldig pass ville kreve mye arbeid og tid.
Å gå sørover til kontinentet, til England, det var også
uaktuelt.
Med andre ord ble jeg på en måte fanget i Norge som
etterlot bare én ting å gjøre, å dra tilbake til gården på
Nordfjordeid, lære språket og deretter dra til Oslo om
våren og begynne ved universitetet. Jeg måtte droppe
Beirut. Det var selvsagt også et spørsmål om de ville ha
plass til meg på Nordfjordeid.

Spiller trombone i Oslo Swingklubb Band.
Professor Frank Nelson og Ivan i Oslo.
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Oslo
Da jeg i januar flyttet til Oslo, fant jeg det hele veldig
spennende. Oslo var stor. Det var ikke en bygd, det var
en by, og det var så mye å se og sette pris på der. Jeg
bodde på Blindern Studenterhjem, hvor Ida Sommefeldt
regjerte som dronning. Hun styrte, hun regisserte, hun
administrerte – en fantastisk person! Jeg hadde et rom
sammen med Brian Mason. Han, tror jeg, studerte for
sin mastergrad i geologi. Å bo på Blindern var ikke det
billigste stedet for en student, faktisk var det ganske
dyrt, men jeg hadde fått med litt penger hjemmefra,
og en dollar i Norge gikk ganske langt på den tida. Jeg
hadde også fått noen småjobber og tjente litt. En av jobbene var å veilede en elleve år gammel gutt. Faren var
en norsk skipsreder som hadde giftet seg med en jente
fra Taiwan, tror jeg, og sønnen deres fikk ikke starte på
den norske offentlige skolen på grunn av språket, så jeg
ble ansatt som veileder for å lære ham. Jeg kom til hans
luksuriøse familieleilighet i Colletts gate hver dag, og
satt der og jobbet med denne gutten. Veldig hyggelige
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mennesker. Det kastet ikke for mye av seg, men det
hjalp. En annen jobb, som var like så interessant, var da
jeg ble spurt av noen på universitetet om jeg ville sitte i
en eller halvannen time hver dag i baren på Grand Hotel
i Oslo og snakke engelsk med en person som var forfatter og dikter og som ønsket å forbedre språket sitt. Jeg
hadde ikke vært sammen med ham lenge, før jeg fikk
beskjed om at jeg satt og drakk øl med Herman Wildenvey, som i norsk litteratur er et stort navn. Jeg syntes
han var veldig interessant, veldig humoristisk, et godt
menneske. Jeg ble også gode venner med Frank Nelson,
en professor fra et lite College i Midtvesten i USA som
var kommet til universitetet i Oslo for å gjennomføre et
kort engelskkurs. Vi var sammen en god del.
Det som sto i sentrum de neste to og en halv månedene
– husk dette var i midten av januar 1940 – var trombonen min. Jeg hadde ikke vært i Oslo mer enn noen få
dager da jeg ble medlem av en gruppe kjent som Oslo
Swingklubb Band. Vi fant hverandre ganske raskt og vi
spilte veldig anstendig, helt fra begynnelsen. I påsken
ble vi bedt om å spille på Fefor Hotel, som ligger på
fjellet og som ble ansett for å være et av de fine stedene
å dra i påskeferien. Førti år senere møtte jeg mannen
som hadde spilt trommer i Oslo Swingklubb Band. Han
fortalte at det han husket mest var hvordan en som spilte
den beste amerikanske jazz-trombone i byen, snakket
Nordfjord-dialekt så tykk at du kunne kutte den med en
kniv.
Den amerikanske legasjonen
Da vi kom tilbake til byen, innså vi at moroa var over.
Krigen nærmet seg, og alt skjedde så fort at vi ikke
skjønte hva som foregikk. Avis- og radiorapporter fortalte oss hvordan vraket av et skip hadde drevet i land på
sørkysten av Norge, og at likene av en rekke hester også
var blant vrakrestene. Noen mente at et transportskip
hadde blitt senket av britene utenfor kysten vår, mens
andre mente at det kunne være en invasjon. Det var
umulig å få opplysninger. Ingen visste noe, og regjeringen hadde absolutt ingen anelse om hva som foregikk.
Slik virket det i alle fall.
Natta til den 9. april husker jeg at jeg ble vekket av
lyden av fly over oss, og så kom eksplosjoner, flere av
dem, den ene etter den andre, og vi kunne høre noen
luftvernkanoner. Det så ut til at vi ble angrepet, og plutselig ved frokosttid var det to eller tre store eksplosjoner
ganske nær Blindern. Jeg fikk klærne på meg så fort
som mulig, tok en pose med meg og satte av sted til den
amerikanske legasjonen. Jeg tenkte at jeg kanskje kunne
være til hjelp på en eller annen måte. Jeg passerte stedet
hvor eksplosjonene hadde vært. Det var et hus som
brant og en mann som sto med hageslange og prøvde å

Møllergata 19 i Oslo.

slukke brannen. Han spurte
meg hva som var skjedd?
Hvem hadde satt fyr på
huset hans? Han visste ikke
engang at det var bombet.
Nede ved legasjonen var det
tydelig at de trengte hjelp!
Det var kaos! Folk strømmet
til fra alle hold. Amerikanere som lurte på hva som
hadde skjedd, hva de kunne
gjøre, og hvordan de kunne
komme seg hjem? Jeg var i
stand til nesten umiddelbart å
hjelpe til med ordningen for
hjemsendelse av amerikanske borgere. De trengte folk
som kunne snakke begge
språk, og som hadde en idé
om transport. Før jeg visste
ordet av det, var jeg veldig
involvert i hele greia.

Ivan foran den amerikanske
legasjonen i Oslo.

Frank Nelson, professoren,
og jeg flyttet inn i en leilighet eid av Ragnar Kristoffersen, en britisk professor ved
universitetet som hadde forlatt byen umiddelbart, og
nøklene til leiligheten hadde blitt gitt til oss. Vi slo oss
ned og bodde der, ikke langt fra legasjonen, og jobbet
dag og natt. Jeg ble bedt om å reise til Sverige med en
gruppe flyktninger. Jeg hadde også med meg to kofferter fylt med kronprinsesse Märthas ting. Kongefamilien
hadde hatt det så travelt at de ikke hadde hatt tid til å
pakke. Jeg leverte disse til den norske ambassaden i
Stockholm. Det tok ikke lang tid før jeg tok en ny tur,
denne gangen til Petsamo med en gruppe amerikanske
evakuerte. Det fungerte bra, fordi jeg hadde begge språk
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Nå hadde Gestapo fått en premie: et medlem av den
amerikanske legasjonsstaben i Oslo, som var blitt tatt
med antityske papirer. Det ga dem en kandidat til en
eventuell framtidig fangeutveksling, og de fikk sjansen
til å rette en skitten pekefinger mot USA. Og for meg
betød det absolutt slutten på ethvert håp jeg hadde for
en framtid i USAs utenrikstjeneste. Ikke at jeg angret på
at jeg hadde gjort det jeg gjorde. Nei, det jeg angret på,
var den klønete måten jeg prøvde å få det til. Jeg var rett
og slett blitt for sikker på at det ville gå denne gangen,
som tidligere. Senere, etter krigen, ble jeg fortalt av flere
kilder, at den jenta jeg hadde gått med, også var blitt
sett, ikke bare en gang, men flere ganger, sammen med
Kriminalkommissar Fehmer, og Fehmer var sjefen for
Gestapo i Oslo.

Celle fra Møllergata 19 på Hjemmefrontmuseet.
Ivans tegning: Enkeltrom, 7b på Møllergaten hotell.

og et gyldig amerikansk pass, samt et brev som identifiserte meg som legasjonstilhørig.
Tok sjansen
I november ble sjefen min, Alan Leighton, overført til
den amerikanske ambassaden i Moskva, og jeg ble ganske fornøyd da jeg mottok et telegram fra ham, eller rettere sagt legasjonen mottok det, hvor han spurte om jeg
også kunne overføres til Moskva for å hjelpe ham i hans
nye jobb. Jeg tenkte det ville være veldig spennende,
interessant og i tråd med det jeg alltid hadde ønsket å
gjøre, så jeg gjorde meg klar til å reise de første dagene i
desember. Vi hadde en avskjedsfest med mye sprit, mye
god vilje og god moro. Et par av menneskene jeg hadde
begynt å samarbeide med, folk som jobbet med de første
undergrunnsavisene og den gryende motstandsbevegelsen, kom med en ganske stor konvolutt og spurte
om jeg ville ta den med meg på vei til Russland, for å
gi den videre i Stockholm. Jeg måtte ta en beslutning.
Hvis jeg sa ja, visste jeg at jeg ville gjøre noe som ikke
var riktig, jeg ville reise med amerikanske papirer og
samtidig bære med meg en form for kontrabande. Men
gjorde jeg det, ville jeg gjøre noe jeg med hell hadde
gjort flere ganger før. Så jeg tok sjansen. Men da toget
stoppet ved Magnor ved den svensk-norske grensa for
inspeksjon, i stedet for å bli vinket videre uten komplikasjoner, ble jeg gjennomsøkt fra innerst til ytterst, først
av en norsk offiser og deretter av en tysk offiser. Det var
ganske åpenbart at de hadde ventet på meg. De fant den
store konvolutten, og den kvelden ble jeg satt i isolat i
Møllergata nr. 19.
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Fra dagboka som Ivan skrev
under oppholdet på Møllergata 19
19. desember 1940: 13, 14, 15, yeah 15 dager nå! 15
streker på den femte mursteinen nedenfra. Det betyr
15+4, det vil si at i dag er det den 19. desember med
seks dager igjen til jul. Noen ganger våkner jeg midt på
natta når alle lysene er slukket og blendingsgardinen er
lukket tett, og det ikke er en lyd som skal høres, med
unntak av den kjente rytmen av min egen pust, og i
den tåkete halvbevisstheten mellom å sove og våkne,
forestiller jeg meg at jeg er hjemme igjen; ikke 18 tommer fra føttene mine sover Frank, og mellom oss står
radioen på veggskapet. Jeg beveger beina bare litt for å
pakke teppet tettere rundt meg, for jeg kan føle kulden
krype inn. Pokker ta Frank, han har gitt meg det korte
teppet igjen, og uansett hvordan jeg snur meg, er det
alltid en del av meg som er utenfor i kulden. Ingenting
annet å gjøre enn å rulle over på siden og krølle seg
sammen igjen. Jeg kan ikke forestille meg hva som gjør
denne senga så hard. Jøss, er det dørklokka som ringer
på denne tida av natta? Klikk, klikk, klikk, jernbeslåtte støvler mot betong som gir ekko i den rungende
stillheten, noen som snakker på tysk, en svak kile av
lys der Franks seng skulle stå, høyt over hodet mitt det
svake gråskjæret av et åpent vindu der ingen vinduer
skulle være. Det er ingen vits. Jeg har drømt igjen, og
nå er jeg våken, og jeg innser at jeg er i fengsel. Jeg ler
noen ganger av ironien i hele greia. Jeg, Ivan Jacobsen,
i fengsel. 15 dager nå, i celle nummer 7B i første etasje,
to dører til venstre når du kommer inn forbi vaktrommet. Celle 7B er et hjemmekoselig lite sted, malt i to
nyanser av grønt med gulv i en utvasket brunfarge. Står
jeg med ryggen til døra og hælene på terskelen, kan
jeg føle den lille hylla som presser seg mot korsryggen
min. De åpner en liten luke i døra, setter maten vår på
denne hylla, og lukker deretter luka igjen. Når jeg bøyer
hodet tilbake, dekker jeg det lille glasset som dekket
kikkhull som vi kan sees på gjennom uten å se det. Når
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jeg strekker ut min høyre hånd, kan jeg berøre et hjørneskap med to hyller som er formet som en fjerdedel av
en pai, og festet slik at jeg akkurat kan se hva som er på
øverste hylle uten å måtte stå på tærne. Det er ingenting
på øverste hylle nå bortsett fra den siste pakken med
sigaretter og to sigarer som jeg sparer for «dagen». På
den nederste hylla er mugga, koppen, bollen og tallerkenen min, hver tar opp akkurat så mye plass som er
tildelt den. Jeg vil aldri glemme den gangen da håndtaket på mugga sto vendt parallelt i stedet for vinkelrett
på veggen, og fengselsinspektøren la merke til det. Men
det var en uforsiktig feil, for malingen er slitt bort i små
mønstre som viser meg nøyaktig hvor mugga, koppen
og alt har blitt satt ned utallige ganger. Rett under hylla
er det som utvilsomt var ment å være en ventil for varmluftvarmesystemet. En ventil som jeg vedder på det bare

noensinne har kommet kald luft fra. Fra to treknagger
som sitter i hylla, henger et par håndklær, ett som jeg
bruker for å tørke hendene og ansiktet, den andre som
kan brukes til alt fra å pusse sko til å tørke dogga av
vinduet. Og på gulvet i det samme hjørnet står en bøtte
med filla til tørk, lagt over toppen og et vaskefat satt på
toppen av den. Jeg vet ikke hvorfor, men det er regelen.
Bak bøtta og ved siden av veggen er en skrubbebørste
som jeg benytter flittig hver morgen på gulvet i celle
nummer 7B. Når jeg strekker ut venstre hånd, kan jeg
kjenne en ringeknapp som den intetanende kan bruke
for å ringe etter vakta som måtte være på vakt. Under
denne knappen står det en liten notis som forteller dem
det måtte angå, at hvis klokka brukes under noen andre
enn de mest presserende omstendigheter (presserende
omstendigheter i dette tilfellet, betyr tydeligvis et
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i det og deretter måtte reddes av en vakt, som naturligvis
ikke ville være i tvil om mine intensjoner. Det beskriver
kort sagt dørsida og den mest interessante delen av mitt
palass. De tre gjenværende sidene er mindre mystiske,
og med unntak av vindussiden tjener de bare praktiske
formål. Og så, til sengs…
I tilbakeblikket
I 2003, 85 år gammel, forteller Ivan om oppholdet på nr.
19: ... i sementboksen i Møllergata ble jeg grepet av en
redsel av en ny type. Jeg var virkelig redd for Gestapo.
Hvor mye visste de? Hva ville de gjøre? Og plutselig
fant jeg at jeg ba, intenst! Jeg vet ikke hva jeg sa, jeg sa
bare «Kjære Gud, gi meg styrke, kjære Gud, hjelp meg
gjennom dette». Og dette var noe jeg ikke hadde hatt for
vane å gjøre på mange, mange år. Jeg begynte å oppdage at det bare er når du begynner å få problemer, at du
begynner å henvende deg til noen andre for å få hjelp.

Ivan tegnet flere tegninger i fengselet.

angrep av spedalskhet eller en trippelalarms brann) vil
alvorlige tiltak bli gjort gjeldende. På samme dørkarm,
litt lavere ned, henger en bunt med brunt papir på en
knagg. Denne merkverdigheten har en liten notis som
informerer leseren om at dette papiret og ikke nytt papir
må brukes i tilfelle naturen skulle overraske ham en dag.
Jeg kan ikke la være, litt ironisk å lure på hvem i helvete
som ville være så heldig som å få tak i et stykke nytt
papir og som ville være så ødsel som å tørke seg med
dét. Dette flotte brune papiret er fantastiske greier, de er
av akkurat riktig størrelse til å skrive på (når og hvis du
har en blyant) og det smaker ganske greit i en sigarett.
Og nå en mystisk liten dings. Om du bøyer deg ned og
åpner den lille døra i veggen så finner du der ei bøtte.
Som regel er det en halv tomme med desinfiseringsvæske i bunnen, noen ganger mindre, noen ganger mer, selv
om jeg foretrakk den med en halv tomme. I forrige uke
pleide bøtta å komme tilbake med halvannen tomme,
men det sprutet for jævlig mye. Det lille skapet som
denne nyttige bøtta passer inn i, er ikke mer enn et hull
gjennom veggen. Den ene enden åpner inn i 7B og den
andre, adskilt fra korridoren med en låst jerndør, åpnes
regelmessig hver morgen. Dette hullet er mest irriterende, ikke stort nok til å krype gjennom, men fortsatt
romslig nok til å gi meg en djevelsk innskytelse om å
prøve det. Jeg kan forestille meg at jeg blir sittende fast
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Generelt kan jeg si til alle som måtte ønske å bli bedre
kjent med seg selv, for dem vil jeg anbefale fire måneder
innesperret på en enecelle. Der er du helt alene, og hvis
du vil unngå å sprekke og bryte sammen, som Gestapo
håper at du vil gjøre, må du ta ansvar for tankene dine
og lære å kontrollere dem, og ikke la tankene ta kontroll
over deg. Jeg husker at jeg måtte lage et program for
dagen, skape en disiplin, og denne disiplinen kommer
ikke av seg selv. Du må finne hjelp et sted, og jeg fikk
hjelp, jeg vet ikke fra hvor, men det gjorde det mulig
for meg å holde orden, og orden var viktig!
Jeg vil understreke at ikke en gang i løpet av den tida
jeg satt i Gestapos fengsel, ble jeg noen gang mishandlet
av tyske offiserer eller soldater. Jeg ble behandlet veldig
hensynsfullt, fordi jeg var verdifull. Jeg kunne brukes
som en byttegjenstand en gang i framtida, og i mellomtida kunne jeg brukes som informasjonskilde.
……..
Ivan Abner Jacobsen ble anholdt den 4. desember 1940
og satt fengslet på Møllergata 19 i vel sju måneder.
De første 100 dagene var på enecelle. I denne tida
hadde han to opphold på Ullevål sykehus.
Dagboka til Ivan går fra 19. desember 1940 til 5. april
1941, der den så plutselig slutter.
I juni 1941 ble han og vennen Frank Nelson fløyet til
Berlin, eskortert av Wolfgang Fehmer, sjefen for Gestapo i Norge, og derfra videre til Lisboa i Portugal for
der mot slutten av juli, 1941, å bli utvekslet med flere
tyske diplomater som var blitt anholdt i USA.
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Flyktninghjelp på Nordre Sletner
gård under andre verdenskrig
Tekst: Arild Smeby
Under krigen skjedde mye på Norges første biodynamiske gård, Nordre Sletner1 på Slitu. Om dagen tok
gårdsarbeidet alle krefter. I nattens mulm og mørke
brukte gårdsfolkene krefter på andre ting.
Maleriet på Nordre Sletner gård
Maleriet av de tre som studerte Landbrukskurset2 av
Rudolf Steiner hang på Nordre Sletner gård i mange år
(se side 73). I midten sitter bonden Karl Døbelin, kjent
for mange som ‘Bjørn’. Han var den første som virkelig gikk inn for biodynamisk jordbruk i Norge, selv om
noen andre hadde prøvd tidligere. Karl Døbelin3 ble født
i Elsas, som den gang tilhørte Tyskland, i 1898. Hans
sveitsiske mor døde ung, og han ble plassert som legdegutt på en stor gård i Sveits. Som ungdom fulgte han
bondens sønn, forfatteren og kunstneren, Karl Friedrich
Kurz, som tjener til Sunnfjord. Da Kurz ble tilbudt
arbeid i Sveits, dro han hjem, men Karl ble igjen, uten
en plan om hva han skulle gjøre, uten penger, bosted og
arbeid. En småbrukerkone, Arnikke Eikenes, så ham.
Hun forsto hans situasjon og spurte om han ville komme
og bo hos dem og hjelpe til på gården da mannen var
bortreist i uken. Denne familien hjalp ham senere på
folkehøgskole og deretter på lærerskolen på Volda. 21
år gammel ble Karl norsk statsborger. I Volda møtte han
Conrad Englert som fortalte ham om antroposofi. Ved
Englerts hjelp ble Karl ansatt på den nystartede Steinerskolen i Oslo i 1927. Bylivet var ikke for Karl, og han
reiste til Tyskland i 1929 for å lære om biodynamisk
jordbruk, som Rudolf Steiner hadde gitt impulsen til ved
1 Den første biodynamiske gården i Norge var Nordre Sletner gård på
Slitu. Sletner gård er en større nabogård.
2 På en kopi av maleriet som Edvin Nysæter hadde, var det notert på
baksiden: De tre karene (f.v.) Egil Kristiansen, Karl Døbelin og Edvin
Nysæther sitter på Sletner gård og studerer Jordbrukskurset av Rudolf
Steiner. Waltraut Døbelin malte de tre under deres studier, Skrevet ned
etter samtale med Edvin i julen 1994 av Gerd Eva Valøen.
3 Terje Christensens artikkel Karl Døbelin (1898-1976), Wadltraut Døbelin (1888-1951) i Mot strømmen. Norske antroposofer i
biografiske skisser. Antropos forlag, Oslo 2011 av Terje Christensen
og Oddvar Granly. Karl Døbelin og Waldtraut Stockmeyer på Nordre
Sletner. En beretning om biodynamisk jordbruk i Eidsberg. Av Tord
Tutturen. Haakon: Historisk tidsskrift for Eidsberg Historielag høsten
2021.

Nordre Sletner gård sett fra vest. Foto: Walther Johansson.

Karl Døbelin.
Waldtraut og Karl på Nordre
Sletner gård. Foto: Kari
Eikenes Helle.

Landbrukskurset i 1924. Karl
møtte Waldtraut Stockmeyer og
sammen flyttet de og hennes to
barn til Norge, hvor de etter en
tids leting, med hjelp av bl.a.
lederen for folkehøgskolen på Mysen, Olaf Funderud,
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fikk kjøpt Nordre Sletner gård (heretter kalt
Nordre Sletner) på Slitu
ved årsskiftet 1930/31.
Karl og Waldtraut giftet
seg i 1936 og med giftemålet ble også Waldtraut
norsk. Waldtraut malte
de tre menn under krigen, mens de studerte.
Den unge mann til venstre på bildet øverst er
Egil Kristiansen. Hans
sønn, Bjørn Kristiansen,
har skrevet om hvordan
Egil kom til Sletner:
Egil ble født i Platous gate på Vaterland 22. juni 1919.
Egil Kristiansen.
Faren var bryggeFoto: Bjørn Kristiansen.
arbeider, mora var
syerske. Ekteskapet
ble oppløst da Egil var 5 år gammel. Han ble først
plassert på barnehjem, senere kom han i fosterhjem
hos en gartner i Røyken. Her vokste han opp. Fosterforeldrene hadde en datter som var lærer ved Lolly
Ræstads kokkeskole på Briskeby i Oslo. Lolly
Ræstad var antroposof og hadde hytte like ved gartneriet. Dette er nok koplingen til antroposofien. Etter
endt skolegang var det dermed naturlig at Egil kom i
lære nettopp hos Döbelin på Sletner.4
Den unge mannen som sitter til høyre på bilde, er Edvin
Nysæter. Mette Brun har skrevet om hvordan Edvin
kom til Sletner:
Edvin ble født 19. april 1920 og vokste opp i
Bergen, rett ved Brann stadion. Han var yngst av
en søskenflokk på 11. [...] Da Edvin var ferdig med
sine 7 år på folkeskolen, måtte han ut i arbeidslivet.
[...] Antroposofien møtte han gjennom sin 4 år eldre
bror Ingmann. Han var den av søsknene som Edvin
var mest forbundet med. Edvin fikk også innføring
i antroposofien av malerinnen Agnes Steinegger i
Bergen, og etter en stund førte dette til at han ville
arbeide med antroposofi i praksis. I 1942 søkte han
seg først til Småbrukarskulen, men den tok ikke
opp elever det året på grunn av krigen. Han søkte
4 Bjørn Kristiansen, e-post 1.12.2021.

LandsByLiv nr 52 • VÅREN 2022

seg derfor til Nordre Sletner for å ta den 2,5-årige
jordbruksutdannelsen som ble gitt der.5
Slitu var i 1930-årene og under krigen et lite hjørne av
Eidsberg kommune med rundt 1000 innbyggere med
stort og smått.6 Alle kjente alle. Selv om veien fra Oslo
til Stockholm gikk gjennom bygda, og Østfoldbanens
Østre linje går fra Oslo over Slitu stasjon til Sarpsborg,
var befolkningen i Slitu mest interessert i hva som
skjedde med naboene. For lokalbefolkningen på Slitu
var Karl og Waldtraut Døbelin fremmede, eksotiske, og
da krigen kom, ikke minst mistenkelige tyskere.
Karl og Waldtraut var våkne og interesserte og ville se
seg rundt på det stedet hvor de hadde landet. Døbelin
fikk etter hvert kjøpt en gammel bil som ble ombygd til
en lastebil, og med den kjørte de også rundt for å bese
seg i området; blant annet til de store kraftstasjonene
i Glomma: Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss. Da
krigen kom ‘ble det klart for naboene’ at de måtte være
spioner for Nazi-Tyskland.
Jeg vokste opp på Slitu som nabo til Nordre Sletner. Da
jeg som tenåring begynte å vanke på Sletner i 1950-årene, fikk jeg høre fra flere som ‘visste helt sikkert’ at de
hadde vært spioner. Jeg var mye der på den tiden, og
lærte å kjenne og verdsette både stedet og menneskene.
Edvin Nysæter forteller
I 1974/75 arbeidet min kone, Anna Rosa, og jeg ett år
hos Edvin og Åslaug Nysæter på Rostadheimen i Arna.
Det viste seg at Edvin hadde arbeidet på Nordre Sletner
under krigen i årene 1942/44, og ettersom jeg kom fra
Slitu og var godt kjent på Sletner, ble det til at vi snakket en god del om tiden hans der.
Edvin fortalte at Nordre Sletner var en mellomstasjon
for flyktninger, særlig jødiske, på flukt til Sverige, og
at han og Egil Kristiansen hjalp til med dette arbeidet.
Døbelin reiste noen ganger til Mysen. Han parkerte da
sykkelen på et bestemt sted. Når han kom hjem, tok han
av gummihåndtaket på sykkelstyret og trakk ofte ut en
papirstrimmel hvor det sto ‘Karlsen kommer med ½
4 toget’, pluss en dato. På angitt dato kjørte noen med
hest til Slitu stasjon, dit man kunne reise fra Oslo uten
grenseboerbevis. Toget kom og da det dro videre, sto
det en, to, eller tre litt forlorne personer på plattformen.
5 Mette Brun, Åslaug og Edvin Nysæter, to pionerer fra Vestlandet.
LandsByLiv nr 46, Våren 2019.
6 Ifølge Folketelling for Norge 3. desember 1946 var det 192 hjemmeboende på Slitu.
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Egil Christiansen,
Karl Døbelin og Edvin
Nysæter studerer
Landbrukskurset av
Rudolf Steiner på
Nordre Sletner gård,
Slitu, Østfold under
andre verdenskrig.
Malt på Nordre Sletner
gård av Waldtraut
Døbelin. Maleriet er i
Bjørn Kristiansens eie.

På spørsmål om det
var Karlsen, ble det
nikket. Det var alltid
Karlsen. De tok plass
i tohjulskjerra og ble
med til Sletner. Det
kom og gikk så mange
på Sletner, at det var
ingen som reagerte
på dette. Veien fra
stasjonen til Sletner
var en privat vei som
ingen andre benyttet. Flyktningene ble
gjemt i kjelleren. Det
var en dør på baksiden hvor de kunne komme seg ut og gjemme seg i en
grop hvis det skulle komme inspeksjon. Hundehuset
ble spikret igjen så den store Newfoundlandshunden
måtte sove ute og derved ville varsle tidligere hvis det
kom noen. I løpet av natten ble flyktningene ført langs
bekken gjennom skogen, fordi de ikke turte å stole på
naboene, og opp til riksveg 6 (nå E18 mellom Oslo og
Stockholm). Der måtte de vente, godt gjemt, til en bil
kom og stoppet. Flyktningene ble raskt dyttet inn bak i
varebilen hvor det ikke var vinduer, og ferden gikk så
videre i retning Rødenes7.
Edvin nevnte noen navn: Lissa Hartmann, senere gift
med Hans Glaser på Saltå ved Järna, samt Dr. Hilda
Hüneberg med sin mor og sønnen Gustav. Jeg bet meg
bare merke i de navnene som jeg kjente. Medlemmer av
familien Hüneberg hadde jeg truffet noen ganger da de
var på besøk på Sletner midt på 1950-tallet.
På Høytorp Fort ved Mysen var det stasjonert en tysk
7 1. januar 1964 ble Rødenes og Øymark kommuner slått sammen til
den nye Marker kommune.

soldat som var i slekt med fru Döbelin. Han kom av og
til på besøk med noen kammerater og fikk bevertning.
Det fikk, forståelig nok, naboene til å se rødt og de
husket det lenge etter krigen. Men –, man må jo si at det
var en utmerket kamuflasje for hva som foregikk med å
hjelpe flyktninger i all hemmelighet.
I 1957 arbeidet en tysk student, Holle Elke Harms, et år
på Sletner. Hun kom fra en familie som hadde hjulpet
og gjemt jøder på gården sin helt sør i Tyskland. Dette
fortalte hun til Døbelin, og han sa da at han også var
med i undergrunnsbevegelsen under krigen. Dette fikk
jeg bekreftet av Holle på telefon nylig. Det er den eneste
gangen jeg har hørt at Karl Døbelin fortalte noen om
disse aktivitetene under krigen.
Jeg har tenkt ofte på denne historien, men aldri kommet
på å fortelle den før i 2020 da jeg fortalte det til en venn.
Han sa jeg måtte skrive det ned. Det er viktig! Jeg var
usikker og følte at jeg måtte ha historien verifisert, og
kom da på Gustav Hüneberg som jeg hadde møtt et par
ganger i 1950-årene. Vi fant adressen hans. Han er nå 84
år og kunne bekrefte i store trekk det jeg hadde hørt.
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«Rotvoll»-bryllup i Bogota, Colombia
Tekst: Astrid Åkra
Foto: Bryllupet
Liliana Rojas Gonzalez,
som er regnskapsfører på
Camphill Rotvoll, giftet
seg den 16. februar 2022
i Bogota, Colombia. Hun
har bodd 13 år i Norge og
har jobbet på Camphill
Rotvoll i snart 2 år. I
Trondheim traff hun en
trønder som heter Ragnar,
og de valgte å legge bryllupet til hennes hjemby
i Colombia. Flere av oss
medarbeidere på Rotvoll
ble invitert, og fire av oss
reiste til bryllupet.

Gulrotkake bakt på Rotvoll.

Vi ankom noen dager før
selve vielsesdatoen, for
å oppleve Bogota. Bryllupet fant sted på en flott plass som heter Cota, en liten
kjøretur utenfor Bogota. Det var en katolsk vielse som
foregikk utendørs. Fader Holguin viet brudeparet. Det
ble en flott og romantisk opplevelse!
Det ble også noen norske innslag i bryllupet. Markus
Hammer spilte fele til inn- og utmarsjen under vielsen;
Brudemarsj fra Trøndelag til innmarsj og Brudemarsj
fra Telemark til utmarsj. Etterpå var det underholdning
med Colombiansk folkedans utendørs, før vi gikk inn
og fikk en veldig god colombiansk, tradisjonsrik middag.
Til forrett ble det servert en fisk kalt Corvina, panert
med peruansk pancamel og tørket kokosnøtt på en
ceviche av pasjonsfrukt. Til hovedrett var det indrefilet
av okse over kreolske poteter, typisk for Latin-Amerika,
med spinat i balsamicoreduksjon, dekorert med chocloarepa og purreløk. Markus spilte norsk folkemusikk
også under middagen.
Etter måltidet var det mer underholdning. Vi på Rotvoll
hadde skrevet en sang til brudeparet som gikk på melodien «Jeg vil takke livet». Vi sang på norsk, og de colombianske gjestene fikk sangen i spansk oversettelse.
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Underholdning etter vielsen. Markus Hammer spilte.
Cota, der den katolske vielsen fant sted utendørs.

Før vielse i Colombia, giftet Liliana og Ragnar seg på
tinghuset i Trondheim. Da bakte bakeriet på Rotvoll en
kake til dem, en laktose- og glutenfri gulerotkake.
Det var en ære og veldig artig å få delta på Lilianas og
Ragnars bryllup i Colombia. Et minne for livet!
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Bakeriet på Gabriellasenteret
med inspirasjon fra Vidaråsen
Tekst og foto: Ellen Graff Jenssen
Pioneren Brenda Shuma fra Kilimanjaro-regionen i Tanzania besøkte oss her nord for første gang i 2012. Hun
hadde startet Gabriellasenteret sammen med sin mann
tre år tidligere. Til tross for deres visjoner om bedre
levekår for utviklingshemmede barn, hadde hun på det
tidspunktet til gode å se voksne utviklingshemmede leve
gode liv i aktivt arbeid.
Brenda ble tatt hjertelig imot av beboerne på Vidaråsen,
og de viste stolt fram bakeriet sitt. Der og da ble drømmen om et eget bakeri på Gabriellasenteret født. Brenda
reiste inspirert tilbake til Tanzania med en utvidet visjon. Hun skulle ikke bare endre barns liv, også voksne
utviklingshemmede skulle få verdige liv gjennom en
yrkesopplæring.
Tredelt målsetning
Bakeriet på Gabriellasenteret har en tredelt målsetting:
• Yrkesopplæring for utviklingshemmede elever
• Produksjon for salg som vil gi driftsinntekter til
Gabriellasenteret
• Spre kunnskap om sunn ernæring i
lokalbefolkningen
Det er stiftelsen «YES Kilimanjaro»s mange venner
som har skaffet midler til bygging og inventar av bake-

Elevene sanker urter til baksten i sin egen hage på
Gabriellasenteret. Bakeriet i bakgrunnen.

Elever i lære på Gabriellasenteret.

riet. Skritt for skritt har Gabriellasenteret også etablert
lokale salgskanaler, og i dag er varene deres etterspurte.
De selger brød bakt i den store ovnen og rundstykker
av ulike slag. I tillegg
omsettes daglig rundt 5
000 mandazi i deres egen
variant.
Ny film –
«A place for Dignity»
Ti års samarbeid med
YES Kilimanjaro markeres nå med lansering av
en ny film. Før pandemien brøt ut, besøkte vi
Gabriellasenteret for en
uke med intens filming.
Tanken bak var å kunne
presentere deres om-

Brenda Shuma og Kirsti
Hills Johnes i Vidaråsens
bakeri.
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glimt fra verden

fattende virksomhet, og sammen med filmskaperne
Lise Martine Halle og Kim Bach er nå filmmaterialet
utarbeidet. Ole Jørgen Halle har komponert ny musikk
til filmen.
YES Kilimanjaro markerer ti år med dypt meningsfylt
samarbeid med Gabriellasenteret ved å lansere filmen
«Gabriella Centre – A place for Dignity». Filmen er på
22 minutter, og du kan se den her:
https://yeskilimanjaro.no/gabriellasenteret/
Ellen Graff Jenssen er daglig leder i YES
KILIMANJARO se www.yeskilimanjaro.no

Filmskaperne Lise Martine Halle og Kim Bach intervjuer
Brenda Shuma, Gabriellasenterets pioner.

Støtte til Blagoe Delo i Russland
Tekst og foto: Petter Holm
Institutt for Sosialterapi i Bergen og Blagoe Delo har
siden januar 2022 arbeidet med en søknad til DIKU –
om utdanningssamarbeid mellom Norge og Russland
(Utforsk-programmet). Vi har hatt samtaler og møter
med Høgskolen i Innlandet og Steinerhøyskolen i Oslo,
og vi planla et samarbeid med et universitet i Ekaterinburg, med blant annet Blagoe Delo og Sosialterapeutisk
Forbund som partnere.
Nå har Kunnskapsdepartementet på grunn av krigen i
Ukraina avlyst alt samarbeid med Russland som partner
i utdanningsprosjekter inntil videre. Vi må derfor legge
dette planlagte prosjektet til side foreløpig.
Hva denne krigen vil bety for Blagoe Delos virksomhet,
er det for tidlig å si noe om. Men sanksjonene virker
umiddelbart inn i økonomien til de mest sårbare gruppene. Matvarer og andre basisprodukter har allerede
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Øvelser i maling i Blagoe Delo.
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Blagoe Delo ligger i landsbyen Verch-Niejvinski ved Uralfjellene.

økt 25%, grunnleggende lege- og tannhelsetjenester er
markedsbasert og utenfor rekkevidde for majoriteten av
befolkningen i mindre byer og i distriktene.
I løpet av 15 år har Blagoe Delo bygget opp et stort nettverk, med gode kontakter til sentrale aktører i Russland
– universiteter og sosiale organisasjoner, samt politikere
på alle nivåer. Gjennom sitt signalprosjekt ‘Sociopolis’
er organisasjonen nå en av de mest kjente i Russland,
se https://nfls.nu/blagoe-delo-russland. Blagoe Delo må
likevel fremdeles overleve ved hjelp av ulike utviklingsprosjekter, hvor også de funksjonshemmede deltar aktivt. Dette blir vanskeligere nå som Russland utestenges.

Sosialterapi har en samarbeidsavtale med Blagoe Delo
og kan formidle økonomiske bidrag. Støtte til Blagoe
Delo kan gis til Institutt for Sosialterapi, Fosswinckelsgate 12 A, Bergen. Instituttet har konto i Cultura bank,
kontonummer 12540550741, mrk. «Blagoe Delo».
Petter Holm er prosjektleder for Stiftelsen Institutt for
Sosialterapi.

59 personer med nedsatt funksjonsevne er virksomme
i verksteder, i driften av det nyetablerte kultursenteret
i landsbyen, i prosjekter og kunstneriske aktiviteter; 8
personer lever i 3 mindre bofellesskap. Medarbeidergruppen er stabil, ledergruppen har mange kompetente
medarbeidere – de fleste har en mastergrad i pedagogikk/økonomi/sosialfag, 2 medarbeidere har doktorgrad.
Blagoe Delos årsbudsjett er i dag på ca. 150 000 Euro
(1.5 million NOK). Av dette går halvparten til lønn av
de 25 ansatte og til bonuspenger for de funksjonshemmede (de er ansatte, men beholder sine små pensjoner).
Blagoe Delos egne aktiviteter bidrar til 30 % av budsjettet. 20 % dekkes av staten (siden 2017). Institutt for

Blagoe Delo besøkte Ural Pedagogical University.
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legende

En gang var Buddha
en bitteliten papegøye
– ETTER EN FORTELLING AV TOR ÅGE BRINGSVÆRD
Tilrettelagt og gjenfortalt av Karin Keller
I en liten landsby i India sitter det en gammel mann i
skyggen av et fikentre. Ingen vet hva han heter, ingen
vet hvor han kommer fra eller hvor han skal.
Den gamle er en tiggermunk og nettopp denne
munken har en egen evne å fortelle slik at alle som hører
ham, må stanse opp og lytte.
Først samler barna seg rundt ham, men etter hvert
kommer også de voksne. Han skal til å fortelle eventyr,
vel, ikke vanlige eventyr. Det er fortellingen om en som
ble født som prins, men som forlot alt og dro ut i verden
for å forsøke å forstå den. Nå kalles han Buddha, og han
har gjestet denne verden mange ganger, i mange slags
skikkelser.
«En gang», begynner tiggermunken, «ja, en gang var
Buddha en bitteliten papegøye!»
I skogen hvor denne papegøyen bodde, slo lynet
en dag ned i et gammelt tre. De tørre grenene tok fyr,
og ilden spredte seg til busk og kratt, – og snart hadde
den vokst til en fresende brann. Vettskremte dyr løp
for livet – virret til alle kanter – på vill flukt fra de hete
flammene – men uten tanke for hvor føttene bar dem.
«Løp til elven!» ropte den lille papegøyen. «Der er
vi trygge!»
Han flakset av sted så fort de små vingene kunne
bære ham. Men mens han fløy – høyt der oppe over den
brennende skogen – så han hvor mange dyr som allerede
var blitt hjelpeløst fanget. Vegger av ild slo ring rundt
dem – og de var uten sjanse til å slippe bort.
Den lille papegøyen kjente at han ble helt ør i hodet.
«Vi må redde dem!» tenkte han. «Vi kan ikke la dem bli
stekt levende!»
Så da han nådde frem til elven, stupte han fort ned i
vannet – men løftet seg straks opp i luften igjen, snudde
og fløy tilbake – rett inn i den brennende skogen!
Varmen slo opp mot ham, og røyken gjorde det

LandsByLiv nr 52 • VÅREN 2022

vanskelig å puste. Men den lille papegøyen fortsatte
trassig videre. Helt inn til hjertet av skogen fløy han.
Her ristet han av seg de få vanndråpene som ennå hang
fast i fjærene. Så vendte han om – fløy tilbake til elven.
Enda en gang dukket han ned i det kalde vannet. Og
dryppende våt fløy han inn i brannen igjen!
Og slik fortsatte den lille papegøyen. Om og om
igjen hentet han dråper fra elven – og ristet dem av seg
over de frådende flammene. Fjær og føtter ble svidd, og
lungene verket. Den lille papegøyen klarte nesten ikke å
se, så vondt gjorde det. Likevel hadde han bare én tanke
i hodet og utrettelig fortsatte han.
Nettopp da var det at den en flokk guder drev dovent
forbi, høyt over verden og på sine vogner av hvite skyer.
De fikk øye på den vesle papegøyen – og brøt straks ut
i latter. «Se på den dumme fuglen!» ropte de til hverandre. «Den tror den kan slukke en brann med noen skarve
vanndråper!»
Men en av gudene fikk seg ikke til å dele latteren
med de andre. I stedet ble han
underlig rørt over det han så. Han skapte seg straks
om til en diger ørn og stupte ned mot den brennende
skogen. Den lille papegøyen var akkurat i ferd med å
riste av seg noen dråper over flammene, da den store
ørnen plutselig dukket opp ved siden av ham.
«Lille fugl», sa ørnen alvorlig. «Det du prøver på
er håpløst! Ingen kan slukke en skogbrann på denne
måten! Du bør heller redde deg selv, før det er for sent!»
Men den lille papegøyen lot som om han ikke
hørte. Han drev på som før og fortsatte trassig å sprute
vanndråper på det veldige bålet.
Ørnen fløy sammen med ham nå. Og etter som
varmen ble mer og mer uutholdelig, ropte ørnen høyere
og høyere: «Stans, du tåpelige vingefjols! Redd deg
selv!»
Og endelig fant den lille papegøyen tid til å svare.
«Jeg trenger ikke en stor gylden ørn til å gi meg gode
råd!» hostet han. «Jeg trenger ikke råd i det hele tatt!
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Det jeg trenger er at noen flere
hjelper meg!»
Da ørnen hørte disse ord ble
han skamfull. Han og de andre gudene svevde sorgløst omkring høyt
der oppe og tenkte bare på seg selv
– mens skogen her nede var full av
skapninger som kjempet for livet.
Han så på den lille papegøyen som
gjorde alt den kunne for å redde
dem. Og fordi ørnen hadde makt
til å gjøre slikt, kalte han nå til seg
skyer fulle av regn. Og snart var
ilden slukket.
Dyrene så forundret og glade
på hverandre. Da alt håp var ute,
hadde likevel den vesle vennen deres ikke gitt opp og – på uforklarlig vis – greid å redde dem.
Hele skogen hilste den lille
fuglen i takknemlighet.
Og han?
Vel, han kvitret tilbake og slo
glade kollbøtter i luften over dem.
Tiggermunken ser på alle som
sitter rundt ham, og sier: «Gi aldri
opp!»
«Gi aldri opp!» gjentar han.
«Kanskje vil det ikke bestandig
gå like bra som for den lille papegøyen. Men fornuften må aldri få
sette grenser for vår kjærlighet til
andre levende vesener!»
Tor Åge Bringsværd. En gang var
Buddha apenes konge, Gyldendal,
2003.
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bokomtale

To dikt til ettertanke
Tekst og oversettelse:
Gillian Lorentsson
Disse to diktene har jeg
mottatt fra Cynthia Hoven.
Hun er amerikansk eurytmist som bor i Sacramento
California og holder webinarer om eurytmi for alle
som ønsker (og forstår nok
engelsk). Tidligere var hun
imot å holde web-baserte
kurs om eurytmi, fordi hun
mente at det ikke lot seg
formidle via skjermen. Men da pandemien kom,
måtte hun tenke seg om og fant ut at det går når
den som mottar dette tar det inn i sin ‘personlig
utviklingsvei’. Så nå har hun holdt på i nesten to

år, og en stadig større gruppe i hele verden følger
hennes leksjoner hver tirsdag.
Nettsider:
https://eurythmyonline.com
www.cynthiahoven.com/offerings

Et dikt krysser min vei
Birth

Fødsel

I was born of the shining of distant stars,
I drew their beams with me from afar,
I was born of the beams of the radiant sun,
Of the light of the world ere the earth begun.
Born I was of the silver eye,
Of the guardian moon keeping watch on high.
Born of the flame’s intensity
Born of the wild wind roaming free.
Born of the waves that lap the shore,
and the rock that hides the glistening ore.
Born I was from out of the whole,
I bear the world within my soul.

Jeg ble født av strålende stjerner,
Jeg dro deres stråler med meg fra det fjerne.
Jeg ble født av den strålende solens gull,
Av verdens lys før alt ble til.
Født ble jeg av det sølvfargede øye,
Av den voktende måne høyt opp i det blå.
Født av flammens intensitet,
Født av den viltvandrende vind,
Født av bølgen som slikker stranden
Og steinen som skjuler den glitrende malmen.
Født ble jeg av helheten,
Jeg bære helheten i min sjel.
Ukjent, sannsynligvis keltisk
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Tilskrevet Cherokee-indianerne
Just as the tree does not end
At the edge of her roots and branches –
Just as the bird does not end
At her feathers or with her winged flight –
Just as the earth does not end
At her highest mountain:
So I do not end
At my arm,
At my foot,
At my skin,
But rather reaches ceaselessly outwards
Into Space and Time –
And all Time,
Including my voice
And my thoughts
Longs for the infinite,
For my soul lives in the infinite,
In the never-ending universe of stars.

Slik treet ikke slutter ved
kanten av røtter og greiner –
Slik fuglen ikke slutter
ved fjærene eller flukten –
Slik jorden ikke slutter
Ved de høyeste fjell:
Slutter heller ikke jeg
Ved arm,
Fot,
Hud,
Men strekker meg hvileløst utover
Inn i Rom og Tid –
Og all tid,
Med stemmen min,
Tankene mine,
Lengter etter uendeligheten,
For sjelen min lever i uendeligheten,
I stjernenes uendelige univers.
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82 sosialterapeutiske steder, landsbyer og helsepedagogiske skoler Norge

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

Steinerskolen på Skjold

Henvendelse:

Helsepedagogisk skole er en integrert del av Steinerskolen 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.

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

Stiftelsen Grobunn

Henvendelse:

Stiftelsen Grobunn på gården Frenning Vestre tilbyr et unikt
konsept for ungdommer med spesielle behov. Her får de oppleve 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 boog arbeidstrening for de som er ferdige med videregående.

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

Granly

Henvendelse:

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 21 voksne personer med utviklingshemning i 5 boliger og en hybelleilighet, spredt på et parklignende område. Granly ble
etablert i 1938 og er dermed det eldste antroposofiske
sosialterapeutiske stedet i Norge. Aktivitetene er hovedsaklig sentrert rundt håndverk, kunst og hagebruk.

Mjøsvegen 498
2849 KAPP
Tlf: 61143660
E-post: granly@granly-stiftelse.no
www.granly-stiftelse.no
facebook.com/granlystiftelse
Instagram@granlystiftelse

Klostergården livsfellesskap

Henvendelse:

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.

Barkevikveien 44
3145 TJØME
tlf 33303410 m 95456033/ 47465054
E-post: post@klostergaarden.no
www.klostergaarden.no

Rostadheimen bofellesskap

Henvendelser:

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.

Garnesveien 166
5264 GARNES
Tlf: +47 55 53 78 80
Mob: +47 97 69 49 65
E-post: post@rostadheimen.no
www.rostadheimen.no

Foto: Ljabruskolen
Foto: Sabine Niebuhr

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

Foto: Steinerskolen på Skjold

Henvendelse:

Foto: Lene Hagen

Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken

Foto: Granly arkiv

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

Foto: Klostergården

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:

Foto: Borgny Berglund

Ljabruskolen – Steinerskole for
elever med spesielle behov

Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
TLF: +47 52 76 01 11
E-post: hogganvik@camphill.no
www.hogganvik.camphill.no

Camphill Rotvoll

Henvendelse:

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.

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

Vallersund Gård og Framskolen - Camphill

Henvendelse:

Vallersund Gård på Fosenhalvøya er et bo- og arbeidsmiljø
for voksne mennesker med behov for hjelp i det daglige.
35-40 mennesker bor på stedet. Det drives gårdsbruk, bakeri,
veveri, gartneri, bilverksted og butikk. FRAMskolen er en
del av landsbyen. Skolen har et 2-årig folkehøyskolelignende
og 3 år yrkesforberedende undervisning for unge voksne med
behov for oppfølging i overgangen til et aktivt yrkesliv.

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

Solborg – Camphill Landsby

Henvendelse:

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

Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
(man-tor kl. 9.30-13.30, fre 9.30-12.00)
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
Tlf koordinator: +47 451 66 155
E-post: solborg@camphill.no
http://solborg.camphill.no

Jøssåsen – Camphill Landsby

Henvendelse:

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.

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
Facebook: Camphill Jøssåsen Landsby

Vidaråsen – Camphill Landsby

Henvendelse:

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.

Landsbyveien 34
3158 ANDEBU
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
E-post: office@vidaraasen.no
www.vidaraasen.no

Foto: Frode Hølleland

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.

Foto: Borgny Berglund

Henvendelse:

Foto: Nils Langeland

Hogganvik Landsby – Camphill

Foto: Dag Balavoine

Øvre Sædalsvei 257
5099 BERGEN
E-post: geir@helgeseter.no
Tlf: +47 55 27 38 99
www.helgeseter.org

Foto: Anuj Kumar

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.

Foto: Eric de Haan

Henvendelse:

Foto: Will Browne

Helgeseter

Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo
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