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Medlemmer i SF:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Klostergaarden, Tjøme 
Helgeseter, Bergen
Rostadheimen, Bergen 
Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedemarken
Ljabruskolen, Oslo
Steinerskolen på Skjold, Bergen
Camphill Solborg, Buskerud
Vidaråsen Landsby, Vestfold
Hogganvik Landsby, Rogaland
Camphill Rotvoll, Trondheim
Jøssåsen Landsby, Sør-Trøndelag
Vallersund gård og FRAM-
skolen, Sør-Trøndelag

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

Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksom-
heter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn,
ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger
det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf
Steiner.

SF har i dag 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir 
skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 280 elever/beboere. SF er 
med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

SF har lagt grunnlaget for en bachelorgrad i Sosialpedagogikk
som startet opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i 
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen på deres 
nettside: www.rshoyskolen.no/sp 

Kontakt:
Sosialterapeutisk Forbund, Oscars gate 10, 0352 OSLO
Geir Legreid, tlf +47 408 28 444, epost: geir@helgeseter.no
Sissel Jenseth, tlf + 47 975 63 875, epost: sissel@dialogos.no

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsby-
stiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 HOMMELVIK 
tlf +47 73 97 84 60, epost: 
sekretariat@camphill.no
www.camphill.no

Foto: Nils Langeland

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

Camphill landsbyene tar imot unge mennesker som ønsker et 
år som frivillige, eller å være medarbeidere for lengre tid. Alle 
søknader om plass eller arbeid rettes til den enkelte landsby.

Sosialterapeutiske hjem

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

Alle stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt utvalg av verk-
steder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne helhetsmod-
ellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det metodiske 
grunnlaget for driften, og er med å sikre et mangfoldig livsin-
nhold. 

Helsepedagogiske skoler

Det er foreløpig fire helsepedagogiske skoletilbud i Norge. 
Skolene følger en godkjent fagplan og tilbyr en tilrettelagt 
undervisning hvor innslaget av praktisk-estetiske fag og kunst 
som faglig innfallsvinkel, er sterkt tilstede. Skolene tilbyr 
undervisning i integrerte klasser, og/eller individuelt evt 
spesialklasser. I likhet med det som er vanlige i norske steiner-
skolene, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være 
en dannelsesvei for «hele» mennesket – kropp, ånd og sjel.

Camphill landsbyene tilbyr en beskyttet bo- og arbeidssi-
tuasjon for voksne med særlige omsorgsbehov. Det er seks 
Camphill landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet 
og to på Østlandet. Se omtale bak i bladet.

Kunst og kultur vever seg inn i alle sider av livet, og lands-
bylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er 
alle sysselsatt med landsbyens mange oppgaver; håndverk, 
jordbruk, matlaging og hushold. Alle har oppgaver som dek-
ker reelle behov, og alle utfører sitt arbeid etter egne evner og 
forutsetninger.

Noen av landsbyene tilbyr også dagplasser i verkstedene. 
Framskolen er et toårig tilbud for ungdom på Vallersund i 
Trøndelag. Landsbyene har husfellesskap samt selvstendige 
boformer, der mennesker med ulike behov for bistand lever 
side om side med medarbeiderne.



Leder
LandsByLiv prøver å være et blad som taler ut fra hjer-
tet og til hjertet. I denne utgaven har vi med bidrag fra 
«MITT landsbyLIV» som dessverre ikke kom ut som 
planlagt, da vi ikke fikk inn nok stoff. LandsByLiv 48 er 
derfor ekstra stort og rikholdig. 

Som tema ønsket vi å gi foreldre, søsken og pårørende 
en stemme. Bidragene er mange og rikholdige. Her er 
mye omtanke og hjertevarme. Redaksjonen hadde gleden 
av å intervjue Grizel Blair Johansen som har en sønn som 
bor på Vidaråsen. Hennes kjærlighet og omsorg for David 
og landsbyen lyste gjennom. 

Karl König, grunnleggeren av Camphill, skriver i en 
tale til foreldre i 1965 at barna er ikke bare til for at vi 
skal hjelpe dem. De er der for at vi kan bli hjulpet gjen-
nom dem. De tar på seg det å være annerledes, like modig 
som en som tar sitt kors på ryggen og sier et uforbehol-
dent «ja» til det. König henviser til Rudolf Steiner som 
en gang ble spurt hva verden i dag trenger? «Å leve ut fra 
sin tillit, uten enhver sikkerhet for sin eksistens, i tillit til 
den alltid nærværende hjelp fra den åndelige verden.» 

I dag opplever vi en spesiell tid med tomme skoler, 
karantene og koronavirus. Ingen vet hvor lenge det vil 
vare. Ljabruskolen har måtte avlyse/utsette skuespillet 
om Askeladden som elevene har øvd på og gledet seg til i 
lang tid. Ola og Dag overvar prøvene i februar og fortel-
ler om dette i bladet. Vi i redaksjonen vet heller ikke om 
bladet vårt kan trykkes og blir distribuert som planlagt. 
Men vi håper det beste! 

Vi ønsker alle en god påske og god lesning!

Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø 
og Sissel Jenseth

Tidsskrift for 
sosialterapeutisk 
arbeid i Norge

LandsByLiv er et forum for mennesker som 
lever, arbeider og er engasjert i sosialtera-
peutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være 

«et vindu til verden». Det skal berike miljø, 
kommunikasjon og livskvalitet. 

Redaksjonagruppe: Rigmor Skålholt (faglig redaktør), 
Elisabeth Husebø, Sissel Jenseth (ansvarlig).

Holdninger og synspunkter i artiklene i LandsByLiv er ut-
trykk for forfatternes egne tanker og erfaringer, og ikke 
nødvendigvis redaksjonens synspunkter.

Tidsskriftet LandsByLiv eies av Sosialterapeutisk Forbund
www.sosialterapi.no  –  Org. nr. 990 317 186
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HVA SKJER
På tur til Fjellheimen
Fjellheimen Leirskole fyller 50 år!
Kulturfestivalen på Island 2021
Snø-tegning fra Klostergården
Landhandel & Kafé på Grobunn
Debios sølvmerke til Granlys kjøkken 
Solborg avis på besøk hos Ringblad
Hanne slutter i Solborgavisen
Åpning av fjøsbygget på Vallersund 
Cecilie om kua på Hogganvik
STEINERUKA 2020
Karneval på Vidaråsen
MØTEPLASSEN
Kulturell aften på Granly
Thomas Krog feiret 50 år 
Askeladden og de gode hjelperne
Tanker i skolegården
Instrumentverksted Hedemarken
Vi trenger hudløs kunst 
Anne i samtale med Anne 
Samtale med Torbjørn Ullereng 
Pensjonist, - en ny begynnelse 
MINNEORD
Kjersti Isaksen til minne
Bok: «Vård i livet och döden»
AKTUELT
Husansvarlig konferanse
Erikas tale: Menneskeliv og frihet 
Lys-tregrening
TEMA
Foreldre, søsken, nærstående
– Dere har fått en Guds gave!
«Jag vill tacka livet»
Mor og sønn på tur!
Ga Inger Charlotte det hun trengte
Dagplass ved bakeriet på Rotvoll
Å være søster til en med autisme
Line, adoptert, bor i dag på Granly
– Ennå ikke lært noe om engler?
En mors blikk på Camphill
Veiviseren
«Reisen til Nederland»
Våre lærere i sann menneskelighet
KRONIKKER 
Som bier og blomster – ikke «borgerkrig» 
Hva vil det si å ha en utviklingshemming?
Arbeid, belønning og ferier i Camphill
GLIMT FRA VERDEN
Vår drømmereise til Gabriellasenteret 
Film: «The biggest little farm»
STEDENE

Innhold

Den sosiale grunnlov

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

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

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

Rudolf Steiner
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21. mars er ikke bare verdens poesidag, 
men også verdens Downs syndrom dag. 
Vi presenterer her to dikt av Vidar Kolås 
som arbeider på Granly Stiftelse:

du teller ti fingre
ti tær

ett hjerte

kromosomer
teller ikke

• 

i dag tidlig 
på vei ut døren
møtte jeg våren

vi ble stående
ansikt mot ansikt uten avstand

Vidar

Verdens Downs syndrom dag 



5

LandsByLiv nr 48 • VÅREN 2020

hva skjer

Tekst: Jørn Løberg. Foto: Fjellheimen.

Mandag den 10. februar møtte vi opp på Bakketunet, 
han Johan kom til Bakketunet med stor buss. Da bussen 
stoppet, begynte vi å sette ski og bagasje inn i bussen. 
Etter vi hadde gjort det begynte bussen å kjøre fra Bak-
ketunet kl. 9.00. Vi kjørte forbi Andebu, forbi Drammen 
og kjørte videre, vi kjørte gjennom Oslo. Vi måtte sette 
av Runa i Oslo for hun skulle på et møte, så kjørte vi 
videre med bussen. Så var det matpause på Myklegard, 
jeg kjøpte en stor pose potetgull og Ahlgrens biler og 
en brus. Jeg betalte og så kjøpte jeg et smørbrød. Etter 
pausen gikk vi til bussen og kjørte videre, kjørte langt 
med bussen, så kom vi til Fjellheimen. Da ble vi ønsket 
velkommen til Fjellheimen av Per Jørgen Høye. Så 
var det rom-fordeling. Vi hentet laken og dynetrekk og 

På tur til Fjellheimen

putevar. Vi måtte re opp sengene selv. Så var det middag 
kl. 16.30 på spisesalen, og så var det en beskjed til alle 
ledsagere, det er ledsagermøte på møterommet kl. 17.30. 
Etter middagen ryddet vi av bordet, og kl. 19.00 da gikk 
vi ut for å mate dyrene, de som ville det. Så var det hun 
Linda som tente på bålet ute, og vi fikk sveler og saft 
og kaffe. Etter det gikk vi og la oss til å sove, men først 
pusset vi tenner. 

På tirsdag 11. februar var det vekking kl. 7.30 og kl. 
8.30 da var det frokost i spisesalen. Då fikk vi beskjed 
om at vi ikke trengte å smøre matpakke, for vi skulle 
få varm suppe og brytebrød som vi skulle ha med på 
skituren. Kl. 10.00 da var ti-timen for alle, og etter det 
begynte vi å kle oss klare til å gå ut på ski. Vi gikk en fin 
tur, det var ikke så langt å gå. Da vi kom fram til Moen, 

Skiløpere i farta! Foto: Per Jørgen Høye, Fjellheimen.
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da begynte hun Linda å tenne på bålet, og etterpå tok 
jeg og Nora en skitur før vi gikk ned igjen til Fjellhei-
men. Så var det middag kl. 16.30. Etterpå ryddet vi av 

bordet, så var det peisestua, da var det noen som satte på 
musikk, det var kaker, kaffe og saft, det var veldig fint. 
Jeg gikk inn i tv-stua, da så jeg på dagsrevyen på NRK1. 
Vi hadde det veldig fint på Fjellheimen. Så gikk vi og la 
oss til å sove. 

Så var det onsdag 12. februar, da var det frokost, men vi 
fikk beskjed at vi ikke trengte å smøre matpakke, for vi 
skulle få stomp, da skulle vi være på Fjellheimen. Det 
var noen som gikk til stallen, noen gikk til Odd Harald 
for å lage fuglekasser, det var veldig fint. Men kl. 12.30 
da var det mat, og etter vi hadde spist var det noen som 
gikk på ski rundt Fjellheimen før middag. Så var det 
middag i spisesalen, så til peisestua, da var det bløtkake, 
saft og kaffe. 

Men torsdag 13. februar da var siste dagen på Fjellhei-
men. Vi hadde siste ti-timen, så skulle vi smøre mat-
pakke, da skulle vi på ski til Gropa, der gikk vi på ski, 
men vi måtte ta av oss skiene når vi skulle over broen, 
det er forbudt å gå på ski på den broen, men vi gikk opp, 
så tok vi på oss skiene igjen. Da gikk vi på ski til Gropa, 
det var så fint. Men noen var på aketur, så begynte vi å 
gå ned igjen til Fjellheimen. Da var det middag kl. 16.30 
på spisesalen. Så på kvelden var det dans i peisestua 
med Engerdal trekkspillklubb, de var flinke, det varte 
en time, så var det pølser og brus. Så så vi bilder fra 
Fjellheimenuka. 

På fredag 14. februar var det frokost kl. 8.00, så var det 
møte for ledsagere på møterommet mens vi andre var i 
peisestua og fortalte hvordan vi hadde det på Fjellhei-
men. Så begynte vi å gå til bussen, satte inn skiene og 
bagasjen, så skulle vi kjøre fra Fjellheimen. Da bussen 
hadde kjørte langt og lenge, så kom vi til Nebbenes og 
tok en matpause. Jeg spiste varmt smørbrød med egg, 
jeg betalte, så kjørte vi igjen, vi kjørte til Oslo der vi 
skulle sette av hun Rosita og Jostein. Så kjørte vi videre, 
kjørte langt, så kom vi da til Vidaråsen. Bussen stoppet 
på Bakketunet, der møtte vi hun Sheila, så gikk vi alle 
oppover, så var det varm suppe på Ole Bull hus. 

Men jeg får håpe at det blir ny tur igjen til Fjellheimen 
til høsten. Men jeg vil takke han Johan som kjørte oss til 
Fjellheimen.

Se flere bilder fra Fjellheimene uke 7, uke 10 og
Jubileum på www.fjellheimen.com/bildegalleri.

Ostesmørbrød på bålet. Foto: Grete Lillebo, 
Fjellheimen
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Tekst: Elisabeth Husebø. Bilete: Lena Øien, 
Fjellheimen leirskole.

Den 4. mars 1970 tok Fjellheimen Leirskule imot sin 
første gruppe av barn frå Ragna Ringdals dagheim i 
Oslo. Før dette fanst der ikkje noko slikt tilbod i Noreg. 
Og femti år seinare, i veke 10 år 2020, vart jubileet feira 
med brask og bram ei heil veke til endes!

Trufaste gjester av leirskulen var invitert saman med 

Fjellheimen Leirskole 
fyller femti år!

fylgjepersonar, og sjølv om veka var ekstra påkosta, så 
var prisen ein historisk jubileumspris – det som opphal-
det kosta for 25 år sidan. 

Det var noko som eg syns var spesielt fint med jubile-
umsveka; å få møta så mange flotte menneske som var 
heilt nye for meg.

Denne veka var der, i tillegg til dei vanlege aktivitetane 
med ski og spark og slede o.s.b., også køyring med 
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hundeslede. Og kvar kveld var alle lærarar til stades, og 
der var underhalding; ein visesongar ein kveld, folke-
musikantar neste kveld, og på torsdagen spela Engerdals 
trekkspelorkester opp til dans. (... og kake var der kvar 
einaste kveld også.)

To av lærarane, Grete og Lena, hadde laga flotte opp-

slagstavler med avisutklipp 
om Fjellheimen gjennom 
åra. På onsdagskvelden vart 
historia endå fyldigare då 
Grete fortalde frå leirsku-
lens historie: 

Sjølv om alle var einige 
om at leirskule for utvik-
lingshemma var eit flott 
tiltak som burde støttast, 
var det ikkje like stor semje 
om kven som skulle støtta 
det finansielt, så det skulle 
det bli ein lang veg å gå 
før leirskulen fekk trygge 
økonomiske rammar. Dei 
første tre åra vart dei finan-
siert av Sosialdepartementet 
som eit prøveprosjekt, men 
etter det levde dei lenge 

mest frå hand til munn, og visste ofte ikkje om der ville 
vera pengar til å driva vidare om eit halvår. Men rektor 
Morten Odden sto på, godt hjelpt av lokalpolitikarar i 
Engerdal (og ein butt med rakfisk til statsministeren), 
og endeleg i 1981 fekk Fjellheimen sin eigen post på 
statsbudsjettet, og vidare drift var sikra for overskodeleg 
framtid.

På denne onsdagskvelden var også pensjonistar som 
hadde vore tilsett ved leirskulen invitert. Dei sju pensjo-
nistane hadde vore tilsett i til saman 170 år på Fjellhei-
men! Så det er tydeleg at det ikkje berre er elevane som 
trivst på denne skulen! Dei fekk kvar sin blome, og den 
skriftlege utgåva av historia om dei første femti åra.

Torsdagen var ein strålande dag med sol og vindstille og 
nysnø, nærmast påskestemning, og skituren gjekk opp 
til snaufjellet. Om kvelden var langborda dekka med 
kvit duk og nydelege blomar til den store festmiddagen, 
etterfølgt av dans og jubileumskake.

Tusen takk til lærarar, rektor, kjøkenstab og andre 
tilsette, for denne fantastiske veka! Og dei hjartelegaste 
gratulasjonar på femtiårsdagen! Vi håpar dei neste femti 
åra vert like bra!

Jubel under jubileumsuka. 
Foto: Linda Grøndalen, 
Fjellheimen.

Fjellheimen Leirskole ligger i Engerdal 
kommune i Hedmark fylke, i vakre omgivelser 
inntil Femundselva, omgitt av store skogs- og 
fjellområder. Leirskolen eies av Engerdal 
kommune og drives med tilskudd fra staten. 
Et opphold varer fra mandag til fredag, og 
leirskolen kan ta imot 28 (30) personer per 
uke. Personalgruppe har lang erfaring og solid 
kompetanse på ulike områder innen undervis-
ning i friluftsliv, hester - smådyr, kosthold og 
dietter. 

Les mer om Fjellheimen Leirskole på 
fjellheimen.com.
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Tekst: Aina Nagell-
Sværk. Foto: Sonny 
Ferm.

Kulturfestivalen «Det 
skapende mennesket – 
se, høre, gjøre» vil bli 

avholdt neste år ved Laugarvatn som ligger like ved en 
varm kilde og langs den «Gylne sirkel» (Golden Circle) 
– ikke langt fra Geysir og Thingvellir.

I løpet av disse dagene i juni 2021 vil festivalen invol-
vere og engasjere deltagere fra de nordiske landene til 
et «allkunstverk». Gjennom praktisk øving, erfaring 
og kunnskap får man mulighet til å oppleve hvordan 
håndverk og kreativitet bidrar til at man utvikles som 
menneske.

Det skapende mennesket 
Festivalen henvender seg til mennesker med funk-
sjonsvariasjoner, medarbeidere og støttespillere, hvor 
vi sammen gjennom musikk, maling, tale, bevegelse og 
håndverk åpner opp for en læringsprosess. 

I de kunstneriske prosjektene er vi alle like og enestå-
ende. Gjennom deltagelse og involvering ønsker vi å 
fremheve at alle har samme verdi, og at iboende evner 
kan brukes og utvikles. Samtidig virker dette styrkende 
på det sosiale fellesskapet og setter individets evner i 
perspektiv. 

Inspirasjonsmøter 
En mindre gruppe med representanter  / ambassadører 
fra de nordiske landene vil forberede festivalen under 
«inspirasjonsmøter» der delaktighet og medbestemmel-
se råder, uansett funksjonsnivå. Det første ambassadør-
treffet skjer på Island i april 2020, og de neste ambas-

Kulturfestivalen 
«Det skapende mennesket» 
Island 14.-18. juni 2021

sadørmøtene vil bli gjennomført i de øvrige nordiske 
landene.

Arrangører
Arrangør er Nordiska förbundet för Läkepedagogik och 
Socialterapi http://nfls.nu. Prosjektgruppen består av 
Sonny Ferm, prosjektansvarlig og tidligere virksomhets-
ansvarlig på Marjatta, Danmark. Thor Inge Danielson, 
Asgardur handverkstad, og koordinator på Island. Dag 
Balavoine, Vallersund Gård, Norge. Anne-Lene Jappe, 
Hertha Levefællesskab, Danmark. Katharina Karlsson, 
Haganäs, Sverige.

Héraðsskólinn – det historiske gjestehuset ved Laugar-
vatn på Island. 

Røyk stiger opp fra varme kilder. 
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Tekst: Sissel Jenseth. Foto: Grobunn.

På Grobunn på gården Frenning Vestre i Stange kom-
mune kan du besøke den økologiske butikken og hygge 
deg på kafeen annenhver lørdag. Se åpningsdagene på 
facebook.com/Grobunn. Her servers nystekte vafler, 
suppe, hjemmelagde rundstykker, glutenfri sjokola-
dekake og gulrotkake, og butikken er fylt opp med et 
stort utvalg økologiske matvarer. Grobunn selger også 

Grobunn inviterer til
økologisk Landhandel & Kafé

hjemmelaget saft og syltetøy, økologisk lamme-
kjøtt og storfekjøtt, og sitt eget gode Grobunn-
urtesalt! 

Grobunn-sangen 
Høsten 2019 spilte Grobunn-gjengen inn 
Grobunn-sangen i Studio 19 i Hamar. Det er 
Knut-Øyvind Hagen som har skrevet Grobunn-
sangen, og det er også han som synger versene 
på dvd-en, og Grobunn-koret synger refren-
gene. Musikk-dvd-en ble spilt inn i anled-
ning Grobunns 20-årsjubileum 20. september. 
Daglig leder for Grobunn, Lene Hagen, er 
søsteren til Knut-Øyvind, og synes det er flott 
at Grobunn har fått sin egen sang. – Vi synger 
og danser veldig mye på Grobunn, og da er det 
alltid andres sanger, men nå har vi vår egen 
sang.

400.000 til Grobunn egen aktivitetspark 
Like før jul i fjor fikk Grobunn besøk av Spa-
rebankstiftelsen Hedmark 9. desember. Med 
seg hadde de en kjempestor sjekk på 400.000 
kroner. Det er penger som er tiltenkt en egen 

aktivitetspark med hinderløype og 13 apparater, gapa-
huk, scene og hønsegård. – Vi feiret med kake og taler, 
og begge lokalavisene kom og laget flotte reportasjer, 
forteller Lene. – Dette skal ungdommene og besøkende 
få masse glede av! Tusen takk for pengene! 

Grobunn har tatt flere viktige grep for å sikre den dag-
lige driften, i tillegg til å foreta nødvendige utbedringer 
på gårdens bygninger. Overskuddet hvert år må priori-

Et rikt vareutvalg av økologiske produkter finnes 
i butikken på Grobunn. Foto: Sissel Jenseth.

Jentene klare for servering i kafeen.

Lene Hagen mottok sjekk fra Sparebankstiftel-
sen Hedmark.
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teres til vedlikehold. – Derfor er pengegaver så viktig til 
slike ekstraordinære tiltak, sier Lene. – Stiftelsen Grobunn 
søkte om 400.000 kroner, og så fikk vi hele summen!  
Våre ungdommer får nå en motivasjon til å bevege seg 
med fokus på mosjon. 

«Norge Rundt» på Grobunn
Som flere kanskje husker hadde Knut-Øyvind Hagen 
en hel sending fra Grobunn i «Norge Rundt» på NRK i 
2017. Innslaget kan du se på Grobunns nettside: grobunn.
no/2017/06/16/nrk-norge-rundt-innslag-fra-grobunn 

Grobunn på gården Frenning Vestre i Stange kommune. 
Foto: Stiftelsen Grobunn.

Om du vil ha spenning – kom ut til Frenning
Gården der allting gror 
Med somre med frodige farger og med vakre vintre
Et ungdommens rike – ingen er like
Alle får sette spor
Og dyra er frie – en del av vår rike jord

Refreng: 
Ja Grobunn er plassen og stedet
Vårt hjem og vårt paradis
Et sted med uendelig glede
Med ku, høne, lam og gris
Et sted hvor vi alle er venner
Hvor allting har sin verdi
Det beste av steder vi kjenner på jord
Her på Grobunn vi bor.

Grobunn-sangen
Tekst og melodi Knut-Øyvind Hagen

Mens kveldssola skinner, skaper vi minner
Finner på slik og sprell
Og ingen får være alene – vi er alle sammen
Vi ler og vi kniser
Og maten vi spiser, den har vi laget selv
Vi snekrer og spikker, danser på discokveld

Refreng: Ja Grobunn er plassen …

Hvor vi elsker å leve
Du har sett oss på TV
Kom og kjenn på vår glede og sang 

Refreng: Ja Grobunn er plassen …
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Tekst og foto: facebook.com/granlystiftelse 

Vi fokuserer på bruk av økologiske og kortreiste 
råvarer, og har i den forbindelse fått en utmerkelse: 
Debio sitt sølvmerke. Som de eneste i Oppland i 
vår bransje. Dette betyr mye for oss. Vi føler oss 
stolte alle som jobber på Granly over denne utmer-
kelsen. Godt jobbet av våre kokker og supert av 
de ansatte som etterspør og bruker de økologiske 
råvarer som kjøpes inn. Sammen er vi gode og det 
kommer våre beboere til gode.

Granlys kjøkken har fått 
Debios sølvmerke
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Tekst: Astrid. Foto: Sissel Skjervum Bjerke-
hagen, Ringerikes Blad 

Onsdag den 30. oktober var vi på Ringerikes 
Blad. Først fikk vi omvisning i lokalet. Vi fikk til 
og med sett gamle avisarkiver fra 1971. Det var 
gøy å se lokalene til avisen. 

Hanne Kveli stilte noen spørsmål til redaktøren: 

Hvordan redigere dere tekster og bildene?
Sissel Bjerkehagen: Vi skriver på datamaskin og 
vi leser gjennom teksten etter at vi er ferdige med 
skriving. Vi gjør korreksjon om det trengs.

HK: Hvor trykker dere avisen?
SB: På Biri

HK: Hvor gammel er avisen?
SB: 174 år, blir 175 i januar på nyåret.

HK: Hvor mange ansatte har dere?
SB: Vi er rundt 20 ansatte.

Besøk hos Ringblad

Redaksjonen i Solborgavisen på besøk hos 
Ringerikes Blad. Fra venstre journalist Nils Erik 
Bondeson, teamleder Anuj Kumar, journalis-
tene Hanne Kveli, Astrid Weum Abrahamsen og 
Wenche Monsen sammen med Jan Bang som er 
miljøråd og Solborgavisens far. 

Redaksjonen i Solborgavisen kjente igjen jour-
nalist Espen Ødegård da de var på besøk. Gjen-
synet var både varmt, hjertelig og høylytt.
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Nina Maria Brun i samtale med Hanne Kveli. 

Nina Maria Brun: Kjære Hanne! Hvordan har det vært 
for deg å være arbeidende, lære og bo her på Solborg? 
Hanne Kveli: Det gikk greit i begynnelsen, de første 
årene. Jeg bodde på Parmann Hus i et og halvt år. Så 
bodde jeg åtte og et halvt år i annen etasje her på Moe 
Hus. Så flyttet jeg ned til første etasje der hvor kontoret 
var før, og har bodd der i litt over tre år. 

NMB: Men hvordan har livet på Solborg vært for deg 
personlig? 
HK: Det har vært litt varierende. Jeg har hatt både gode 
og dårlige dager her på Solborg! Men i årenes løp har 
jeg fått mange venner her. 

NMB: Hva likte du best ved Solborg? 
HK: At jeg fikk egen leilighet, med kjøkkenløsning, 
baderom og soveværelse. 

Avskjedsintervju med Hanne

NMB: Hva likte du minst ved Solborg? 
HK: I begynnelsen var det mye aktiviteter her på 
Solborg som passet med mine interesser. Jeg har savnet 
aktivitetene vi hadde før f.eks. folkedans og musikk 
med Dalimellom på Solborg.

NMB: Hvordan oppdaget du Solborg, og hvorfor valgte 
du å flytte hit? 
HK: Det var et litt vanskelig spørsmål. Det var forel-
drene mine og den forrige vergen min, som nå er borte, 
som oppdaget Solborg. 

NMB: Hva syns du om å flytte fra Solborg om bare to 
uker? 
HK: Jeg gleder meg masse til å flytte til Hønefoss! Jeg 
regner dagene til den dagen jeg skal flytte! 

NMB: Syns du det er noe som er trist ved å flytte fra 
Solborg, eller bare lutter glede? 
HK: Nei, jeg gleder meg masse til å flytte! Men jeg har 
også blandete følelser når jeg flytter fra Solborg. 

NMB: Lykke til med ditt nye liv utenfor Solborg i Høne-
foss.

Dette stod i Ringerikes Blad 10. november 2019:
skrevet av Sissel Skjervum Bjerkehagen

Hanne slutter i Solborgavisen:
– Dette har vært stort for meg

Hun har likt å dekke konserter, og intervjue mennes-
ker som bor på Solborg. Nå er Hanne Kvelis ti år som 
journalist i Solborgavisen over. Solborg er et bokollektiv 
i Åsbygda. Beboere med spesielle behov bor sammen 
med ansatte i en liten landsby. Beboerne med særlige 
omsorgsbehov går på jobb hver dag, og en av mange 
oppgaver er å lage avis som kommer ut fire ganger i 
året. Nylig la de turen til Ringerikes Blad for å besøke 
en bedrift i samme bransje. Redaksjonen i Solborgavi-
sen fikk møte medarbeiderne i Ringerikes Blad. 

Gjensynsglede
Det ble på alle måter hjertelig. For eksempel da de fikk 
se journalist Espen Ødegård var gjensynsgleden så stor 
at ingen av de andre som var på jobb kunne unngå å få 
det med seg. 

Jan Bang delte ut et diplom til Hanne Kveli for hennes 
lange innsats som journalist og fotograf i Solborgavisen. 
Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen, Ringerikes Blad.
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– Vi leser Ringerikes Blad hver dag, forteller Wenche 
Monsen. 
– Og vi liker det godt, supplerer Hanne. 

Får egen leilighet
Etter å ha hilst og fortalt ble anledningen benyttet til en 
høytidelig markering. Hanne Kveli skal nemlig flytte fra 
bofellesskapet på Solborg, til egen leilighet i Hønefoss 
sentrum. Med det slutter hun også som journalist i Sol-
borgavisen hvor hun har bidratt i nesten ti år, like lenge 
som avisen har eksistert.

– Jeg gleder meg veldig til å få min egen leilighet, men 
det blir rart å ikke skrive i avisen. Det har vært stort for 
meg å være med på, og jeg føler meg som journalist. 
Jeg har intervjuet folk, og spør alltid om lov før jeg tar 

bilder. Jeg slapper av når jeg skriver. På onsdagsmøtene 
våre har det vært rolig og godt. Jeg er ikke så glad i 
stress, forteller hun om det indre liv i Solborgavisens 
redaksjon.

Solborgavisen
– Det har vært flott å ha deg med. Masse lykke til, sier 
Jan Martin Bang, når han takker av Hanne. Han er pri-
mus motor for avisprosjektet på Solborg.

Solborgavisen er skrevet av skrivegruppen på Solborg. 
Skrivegruppen skriver om mye som skjer på Solborg, og 
noen ting som skjer i distrikt vårt. Skrivegruppen møtes 
én gang i uka. Der er fem landsbyboere og en medarbei-
der fra Solborg. I tillegg kommer en tidligere medarbei-
der på Solborg.

Se filmen om Vidaråsens hager gjennom ett år. Filmen 
er laget av Judith Jodocy og Tomer Shaltiel. Søk på 
YouTube: «Vidaråsen Final Movie!!»

Vidaråsens hager
gjennom ett år

Høsttakkefest 
på Vidaråsen
Tekst: Arnkjell Ruud

Vi hadde høsttakkefest på Vidaråsen og vi startet 
på tunet med sang, så gikk vi til Askeladden og 
det var dans foran huset, middag og leker og vi 
droppet fortelling i ildhuset og det var buffet på 
Askeladden og drikke i ildhuset.
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Tekst og foto: Johannes Stöhr

Mandag 11.11. var vi fra Jøssåsen så heldige å være 
invitert til den offisielle åpningen av det nye fjøset på 
Vallersund gård. Vi dro tidlig fra Jøssåsen for å rekke 
åpningen kl. 12. Da vi ankom ble vi møtt av blide Val-
lersundbeboer som så frem til å endelig kunne ta i bruk 
bygget helt offisielt.
 
Mange hadde møtt fram
Jøssåsen kom med hele 17 personer, men det møtte 
også opp mange fra nabolaget, bygningsfolk og andre 
involverte. Til og med en barnehagegruppe fra Valler-
sunds barnehage kom, og de fremførte noen sanger i det 
nye fjøset.

Åpning av fjøsbygget 
på Vallersund gård 2019

Snorklipping
Tidligere medarbeider og bonde på Vallersund gård, 
Gerrit Overweg, fikk æren av å klippe snora som et 
symbol på åpningen. Han nevnte også at det er, så og si 
samtidig som åpningen, et sjeldent astrologisk fenomen, 
at planeten Merkur passerer foran Solen, noe Overweg 
tolket som et godt tegn for fremtiden.

Kaker og taler
I fôrsentralen fikk vi servert kake og kaffe. Her ble det 
også taler og takkeord fra både Landbruksrådgiving, 
bygningsfolk, kommunen og ikke minst fra Vallersund 
og bonden Stefan Bouwmeester. Bouwmeester omtaler 
denne dagen, 11.11., blant annet som den store «skjeb-
nedagen» hvis man ser historisk på den.

Luftfoto av det nye fjøset. 
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Tekst: Cecilie Moxnes. Foto: Elisabeth Husebø.

I fjor kunne du lese i Landsbyliv at hovedgrunnen til at 
Cecilie flytta til Hogganvik, var at her var det kyr. Det 
var det ingen på Hogganvik som var klar over! Men 
ikke lenge etter skreiv Cecilie brev til leiinga og ba om 
å få begynne å jobbe i fjøset. Så nå jobber hun der hver 
formiddag, og har fått ansvar for ei kvige som ble født i 
fjor. Red.

Når jeg kom til Hogganvik da ville jeg ha ei ku. 
Nå har jeg ei ku som heter Freia, og jeg syns at denne 
kua er fin. 
Jeg steller den og koser med den hver dag.
Jeg skal melke Freia til neste år når hu har fått en kalv. 
Og kua som heter Sol er mora til Freia.

Hilsen Cecilie Moxnes

Om kua

Etter den offisielle delen ble det lek og moro på tunet, 
med hesteskokasting, gjerdestolpe-spydkasting, trille-
bårkjøring og mye mer. Det ble selvfølgelig også tid til 
en omvisning og mange gode samtaler.

Takk for oss fra Jøssåsen. Vi takker for en flott dag og 
gratulerer hele Vallersund og Vallersund gård. Hipp hipp 
hurra!

 Fjøsmaleri av David Newbat.
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– Hva har Rudolf Steiner og antroposofien å si til men-
nesker i 2020? Hva har vi som arbeider i antroposofiske 
virksomheter å tilføre samfunnet rundt oss? Vi mener at 
Rudolf Steiners ideer er aktuelle og nødvendige, og at 
flere bør få anledning til å bli kjent med oss og idé-
grunnlaget vi bygger på. At samarbeid og utveksling av 
synspunkter og erfaringer er viktig i seg selv. Steiner-
uka er et initiativ for samfunnsdialog, integrasjon og 
samarbeid, sier prosjektleder Dag Blakkisrud.

Steineruka har vært arrangert siden 2017 som et samar-
beid mellom Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk 

Fra arrangementet: «Reinkarnasjon og karma – en god forklaring? Har du levd før?» på Litteraturhuset 2019. 
Foto: Sissel Jenseth.

STEINERUKA 2020 
– LOKALT OG REGIONALT
Steineruka varer fra lørdag 19. til søndag 27. september

Forening, Steinerskoleforbundet, Steinerbarnehagefor-
bundet, Kristensamfunnet, Camphill, Sosialterapeutisk 
Forbund og Dialogos. 

– Formålet med Steineruka er å bidra til godt samarbeid 
mellom virksomheter som arbeider ut fra Rudolf Stein-
ers menneskesyn, og å vekke interesse for antroposofi 
– visdom om mennesket – i samfunnet rundt oss. I 2019 
var det flere lokale Steinerukeinitiativ rundt om i landet, 
dette håper vi vil øke i 2020! I Oslo vil det foregå ar-
rangementer på Litteraturhuset de fleste av ukens dager 
som i 2019, sier Dag Blakkisrud.
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Tekst: Runa Evensen Gafni. Foto: Will Browne

Hvert år blir det på Landsbymøtet holdt avstemning om tema for 
årets karneval. I år falt valget på «Afrika» – et stort, fargerikt, 
omfattende og spennende kontinent med uendelige muligheter og 
innfallsvinkler. Da dagen opprant, ble Kristofferhallen fylt med 
store og små dyr, mennesker fra mange forskjellige kulturer, fugler 
og reptiler som i tillegg farget kvelden med morsomme, mystiske, 
oppfinnsomme sketsjer.  I pausen ble det servert et utvalg av 
forfriskende drikker og lekkert dekorerte kanapeer. En fryd for alle 
sanser og en gledelig begivenhet å se tilbake på i disse korona-
tider der sosiale og kulturelle sammenkomster nå er satt på vent. 

Afrika tema under 
karnevalet på 
Vidaråsen

Sander med krokodillen.
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DET VI IKKE ER VANT TIL

Hvorfor vil vi dømme
de tinga vi ikke skjønner
eller orda som klør litt i vårt øre
Hvorfor dømmer vi det som 
Er litt fremmed
Ja, det som er utenom det vi er vant til

Hvorfor snur vi ryggen til
Det som er litt sært
Hvorfor baktaler vi det som 
er litt rart

prøv å vær litt mer åpen for det som ikke er helt A4
kanskje vi finner noe der som kan berike

BÆRE MENNESKJER

Vi er menneskjer
som gjør feil
ælle sommen.
Ingen, itte èn eneste sjel i hele væla
Gjør støtt dom riktige valga

Og godt er nå det.

Men du må tørja å vise dom fram
For det er da du er et ækte menneskje.

Ælle sier vi og gjør vi noe domt innimellom
Det finns itte en her på jorda som itte gjør det

Og godt er nå det.

for vi er jo bære menneskjer
du og je

og dom som styrer og steller i væla.

Kulturell aften på Granly

Ragnvald Sørheim, Rakel Norrøne og Vidar Kolås for-
midlet sine flotte egenskrevne dikt. Beboerne viste frem 
eurytmiens bokstavlyder til dikt. Eskild Bakken spilte 
nydelige stykker av Erik Satie og Grieg.

Tre dikt av Ragnvald Sørheim:

DET SKADER IKKE

det skader ikke å reflektere litt
det skader ikke å filosofere litt
det skader ikke å få litt lys over ting
det skader ikke å stoppe litt opp å tenke litt

alt skal gå så fort for tida
alt skal være så effektivt for tida
kjappe løsninger og snarveier

det kan være vel og bra
men noen ganger kreves det
å legge ut på dypere grunn
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Tekst: Solborg avisredaksjon. Foto: Hanne Kveli     

Thomas har en onkel som bor i Ålesund. Harald Grytten 
er en kjent sunnmøring som i mange år var museums-
bestyrer der, og som har veiledet utallige mennesker 
rundt byen. Han skrev et langt brev til Thomas i form av 
et skuespill, «Thomas og jeg». Her gjengir vi noen små 
utdrag fra brevet. Med det gratulerer vi Thomas med 50 
år og ønsker ham mange gode år fremover. 

Thomas og jeg! av Harald Grytten     
«Thomas og jeg!» er et skuespill som aldri kommer 
til å bli oppført. Det er et skuespill som befinner seg i 
grenselandet mellom fransk farse, tysk komedie, gresk 
tragedie, primitiv norsk hørespilldramatikk og enda 
mer primitive amerikanske syngespill. Jeg har den store 
glede å kjenne mange mennesker. De klarer seg bra. 
Men ingen av dem er som han Thomas.     

Tredje Scene: Passasjeren     
I bilen befinner vi oss: Landeveiens baroner, to i tallet, 
Thomas von Krog og undertegnede. Av og til kaller jeg 
ham Thomas von Krog. Von Ottosen Krog. Thomas von 
Krog ligner jo en adelsmann – von Krog. – Nå setter 
han seg inn som om han er den fødte adelsmann. Han 
sitter der som en svenske i bilen. Han er storartet. Han 
er suveren. Han er den fødte adelige passasjer. Han 
regjerer på passasjersetet.     

Åttende scene: Small talk     
Small talk er engelsk og betyr «liten tale», men kan også 
oversettes med «småprat». Det er sånt man gjør nå for 
tida, man småprater om ingen ting. Det går an å være 
ekspert på «small talk», ekspert på innholdsløs, intetsig-
ende tale. Tenk å være ekspert på å la det dryppe totalt 
innholdsløst vas og kjas og likegyldigheter fra munnen!     

Det verste nåkken vet er taushet, dermed durer de i 
vei med «small talk» bare så det spruter omkring dem. 
Thomas von Krog er ekspert på å UNNGÅ «small talk». 
Han erstatter «small talk’en» for eksempel med taushet. 
Det er mer enn nok tale i tausheten. Vi kan sitte så å si i 
timevis og være i den velsignede tausheten som skapes 
ved fravær av «small talk».       

Thomas Krog feiret 50 år
og den velsignede tausheten som skapes 
ved fravær av «small talk»     
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Tekst og foto: Tøyen Tekstverksted: 
Ola Henningsen og Dag Blakkisrud

Spennende eventyrforestilling øves inn på Ljabruskolen. 
Forstilling på Kolben Kulturhus er foreløpig utsatt.

Ingen er vel i tvil om at det foregår eventyrlige ting på 
Ljabruskolen! Det har vi jo visst lenge, men NÅ har de 
jammen meg begynt å bygge et skip! Og det skal visst 
gå like godt til vanns som til lands. Og etter at vi har 
vært der og sett og hørt, ble Ola og jeg enige om at vi 
tror de kommer til å greie det, akkurat som Askeladden 
i eventyret, han som fikk både kongsdatteren og halve 
kongeriket.

Askeladden og de gode hjelperne

Reportere på farten
– Ja, ja, sier Ola når vi møtes på Oslo Sentralstasjon. – 
Det er jammen fint når sola skinner! 
Ola passer som vanlig på å se det beste i alle ting. – Det-
te kan nok bli en drømmedag, sier han. Og det begynner 
bra, med kaffe og croissant. 
– Jeg har egentlig fått kaffe en gang før i dag, sier Ola. 
Men vi bestemmer oss for at det må være helt greit med 
en til etter at han har sittet på toget helt fra Tønsberg. Vi 
har akkurat nesten tre timer på oss til å lage en reporta-
sje fra Ljabruskolen før Ola skal hjem igjen, litt knapp 
tid kanskje? Jeg håper det går bra.
– Du har kanskje vært på Ljabruskolen før, spør jeg. 
– Å jada. Ola har vært der flere ganger. Senest på grøt-
fest før jul. 

Kult å bli intervjuet
Da vi kommer inn i skolegården, er det friminutt og 
både lærere og elever kommer strømmende mot oss 
for å hilse. – Hei Ola, ropes det fra alle kanter. Min 
reporterkollega er visst godt kjent blant elevene, og 
noen i skolegården peker på Ola og sier: – Der kommer 
han som er verdens mest positive menneske! Helt enig 
tenker jeg for meg selv. For Ola han lyser om kapp med 
vintersola, og lager gode vibber for alle. Og det er fint, 
for nå skal vi intervjue hovedrolleinnehaverne. Selveste 
Askeladden og selveste Kongsdatteren.

– Hallooo, sier lærer Lisa Holthaus, – det er kommet en 
reporter som skal intervjue dere! 
– Fra VG, er det noen som spør. – Nei, fra Vidaråsen, 
sier Lisa. Da klapper alle.

– Det er helt syyykt kult å bli intervjuet, roper Ellisiv, 
hun som skal spille prinsessen. Og reporter Ola smiler 
fra øre til øre:

– Hvordan var det når du fikk vite at du skulle være 
prinsessen? 
– Jeg liker jo veldig godt å kle meg i pene klær og 
kjoler, så det og få prinsesserollen er ganske fint, synes 
Ellisiv. – Jeg spiller også waldhorn, noe som jeg liker 
veldig godt. Jeg har bodd hele tiden på Bøler som ikke 
er så langt unna Ljabruskolen.

– Hva vil du gjøre når du er ferdig her på Ljabruskolen?
– Da vil jeg gjerne gå på musikklinja på Tonheim Folke-
høyskole siden jeg er interessert i å spille instrument.
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Askeladden og de gode hjelperne – Hva er det beste med og gå på Ljabruskolen?
– Være med venner og tulle og finne på ting sammen 
med dem det er veldig fint.

– Hva er de beste fagene på skolen?
– Jeg liker det meste jeg.

– Hva gjør du hvis du blir nervøs på scenen?
Det er ikke Ellisiv så redd for. Hun kan få litt sommer-
fugler i magen av å tenke på at hun skal være prinsesse. 
Men hun bare strekker seg litt, så går det over. Det er 
verre å skulle gå til tannlegen og få bedøvelse for å 
trekke en tann.

Askeladden og Prinsessen 
Så kommer Lena inn i rommet til oss for å bli intervjuet.

– Hvordan var det når du fikk vite at du skulle være 
Askeladden?
– Da ble jeg kjempe glad, sier Lena, – jeg trives godt i 
den rollen – en slags drømmerolle også her virker det 
som. 
– Dette er stort, sier Ellisiv og Lene, og de er enige om 
at det er fint å være skuespillere. 
Det er tydelig at kjemien mellom Askeladden og Prin-
sessen er på plass. Lena liker også det meste på skolen, 
forteller hun. Og begge liker veldig godt engelsk blir det 
siste som blir sagt før Ellisiv må gå for å øve, men Lena 
har litt mere tid. Hun forteller hun ønsker og bli skue-
spiller når hun går ut av skolen. Så kommer noen av de 
andre skuespillerne gående forbi rommet vi sitter.
Lena sier at hun vil gå på folkehøyskole i Trondheim, 
og hun er ikke redd for å flytte så langt hjemme ifra. – 
Jeg har mange gode venner her og ellers også, og det er 
viktig for meg, sier hun. 

Øvelse i salen
Så går vi inn i salen hvor vi først får servert språkfor-
ming av ypperste klasse av mine kjære mentor, Dag 
Blakkisrud, og jeg blir introdusert for alle som intervju-
er og reporter. Jeg får være med på øvelsene. Et spen-
nende arbeid med ord og lyd. Hva er lyden for Askelad-
den? Hva er lyden for ham som bare kan spise gråstein? 
Og hva skal prinsessen si?

Så lærer vi seile-visa som er utrolig fin, synes jeg.
Så er det tid for å se en liten smakebit av hva de har 
øvd på så langt, og dette er lovende, synes jeg. Her på 
Ljabruskolen deltar både elever og lærer i en skjønn 
harmoni. Her er det vakre bevegelser og et eventyr som 
bringer deg til en annen verden, så dette blir et teater-
stykke jeg varmt vil anbefale alle som har mulighet å 
komme og se når det skal vises.

Jeg opplevde masse utstråling og kjempemye spille-
glede og glød hos alle som deltok, så det kommer til å 
bli en flott forestilling på Kolben Kulturhus! 
Dette var min anmeldelse av den herligheten.

Så vendte vi snuta mot Oslo S igjen, der jeg skal ta toget 
til Tønsberg og så bussen til Bråvoll og hjem til Vida-
råsen for å gå på irsk fortellerkveld. Og heldigvis gikk 
hjemreisen som smurt.

Mange askeladder og gode hjelpere
Når Ola er gått på toget, setter jeg meg ned for å 
renskrive notatene. Det er mange askeladder på Ljabru-
skolen, tenker jeg for meg selv. Men heldigvis er det 
også mange gode hjelpere, så dette kommer nok til å gå 
veldig fint.

Reporter Ola intervjuer Lena «Askeladden» og Ellisiv 
«Prinsessen».
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Tanker i skolegården

Fra skolegården på Ljabruskolen. 

Tekst og foto: Per Engebretsen

Det går mot vinter. Ennå ligger bakken bar. Men frosten 
har allerede vært over oss noen netter og liksom trukket 

liv og farge ut av bladene på trærne og gresset i skogen 
rundt skolen. I noen av vindusglassene i stabburet vok-
ser rimroser hver natt, og om morgenen er trær og gress 
helt hvite. Langsomt stivner landskapet til, og alle farger 
tar noe av kulden opp i seg. Det blåser ikke. Fra ved-
plassen stiger tynn, blålig røyk rett til værs. Hva fyres 
det med? Kanskje fuktig bjerkeved, for det lukter som 
det. Kulden siger langsomt ned på jorden, og med den 
følger stillhet – som om alt venter på snø, bare avbrutt 
av frosne sølepytter som knaser under tykke sko.

Jeg ser ham stå øverst ved bålet, lent mot vedkløveren. 
Fra skolegården nedenfor hører jeg ropene og skrikene 
til de andre skolebarna som tramper rundt i flokker. Det 
står et gufs av kulde opp fra bakken, men han enser det 
ikke. Heller ikke eksosstanken fra trafikken borte på ho-
vedveien, den våte sagmuggen han har mellom fingrene, 
ropene fra de andre barna, det gjør ham ingenting. Blik-
ket er rettet mot vinduene i stabburet, øynene er stille og 
ansiktet er som frosset, som om tankene flyr og han ikke 
ser det han ser.

Ofte står han slik. Lent mot vedkløveren og kjenner 
det harde metallet og de spisse hjørnene presse mot 
brystet. Spør noen ham om noe, svarer han med nikk og 
håndbevegelser, før han trekker seg unna, vaktsomt. Og 
alltid blir øynene hans merkverdig fjerne, som i søvne, 
men allikevel skarpe på samme tid. Forbipasserende 
og fremmede syntes sikkert han er rar, og han vet det 
selv kanskje. Han har nok sett dem peke når han står 
slik. Også de voksne som hvisker lavmælt seg imellom. 
De trodde han ikke la merke til det. «Ikke bry deg om 
det!» tenker han. Men han enser det ikke mer enn alt det 
andre som foregår i ham, i skyggen av trærne.

Han står lenge helt urørlig – i mange minutter øverst i 
skogholtet, høyt oppe mellom skolegården og himmelen 
et sted. Akkurat som fuglene. Selv ikke det store aske-
treet peker så høyt mot himmelen. Han ser skyene ligge 
lavt rundt husene lenger borte. Det forundrer ham å se 
de gråhvite skyene mens solen skinner på dem. Det gjør 
ham svimlende ør. Han er lykkelig. Han er.
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Instrumentverksted Hedemarken

Tekst og foto: Peter Pots

Håndarbeid, kunst og musikk er 
en dør rett inn til menneskets indre 
liv. Det finnes utallige nervefor-
bindelser mellom hånd og hjerne. 
Å transformere materialer med 
hendene er en enorm stimulans for 
hjernen. Når håndverk benyttes 
som et pedagogisk verktøy, blir 
stimulansen tidoblet. På yrkes-
faglig linje ved Helsepedagogisk 
Steinerskole på Hedemarken gjør 
vi nettopp dette. Her lærer elevene 
å stå i et yrke som forberedelse 
på voksenlivet, hvor deres egne 
forventninger møter «kundens» 
bedømmelse av resultatet.  

På sløyden har vi i år begynt å lage 
musikkinstrumenter. Her forbindes 
høy teknisk presisjon med gleden 
av å produsere et vitalt objekt som 
kan benyttes til sang og som kom-
muniserer med flere. Instrumentene 
vi lager heter duoviola, og de er av 
en slik god kvalitet at profesjonelle 
musikere er villige til å kjøpe det 
til bruk i undervisningsøyemed. 
Duoviolaen er et pedagogisk og 
terapeutisk instrument som også 
egner seg for utøvende, og det har 
allerede funnet sin vei inn i mange 
klasserom og konserter på skolen. 
Det er et strykeinstrument med to 
strenger og et klangbrett. Det kan 
sammenlignes med strykbassen, 
men er mye lettere å spille på og 
å bygge. Det har en litt lysere og mykere klang, og tar 
mindre plass i klasserommet. 
                    
Arbeidsprosessen er spennende og ganske variert med 

oppgaver der alle kan fordype seg. Klangbrettet er laget 
av gran eller furu med tettvokste årringer. Det er viktig 
at årringene er rettvinklet mot overflaten slik at trever-
ket blir sterkest mulig med lavest mulig vekt, noe som 
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gjør at vibrasjonene blir kraftige. Vi bruker norsk lokalt 
trevirke. Men det er umulig å finne de dimensjonene 
som vi trenger, derfor lager vi en laminert plate som 

er sammensatt av 
minst 8 deler, og 
som er limt sammen. 
Disse har elevene 
lært å lime så godt 
at man ikke kan se 
fugene mellom dem, 
ved korrekt bruk av 
håndhøvel. Fasongen 
på klangbrettet sages 
ut med en kontur-
sag. Deretter høvles 
klangbrettet plant til 
9 millimeter tyk-
kelse. 
       
Neste steg er armen 
som bærer gripebrett 
og holder strengene 
i spenn. Den lages 
av lokal bjørk og 
formes av elevene; 
først med båndsag, 
deretter ferdigstilles 
den med rasp, hånd-
høvel og sikling. 
Selve gripebrettet 
lages av eik eller 
et liknende hardt 
treslag, og det limes 
på armen før kurven 
høvles på overkan-
ten. En rekke hull 
med presis avstand 
imellom markeres på 
gripebrettet. 

Deretter males det 
med farger slik 
Rudolf Steiner har 
foreslått for de 
forskjellige tonene 
i skalaen. Siste steg 

før montasjen er å ferdigstille stolen, som står mellom 
klangbrettet og strengene, og som har oppgaven å over-
føre vibrasjonene. 
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Duoviolaen kan spilles på mange måter. Eleven 
kan spille alene med buen i høyre hånd og ven-
stre hånd på strengene, eller lærer og elev spil-
ler sammen, hvor læreren tar på strengene mens 
eleven stryker med buen. Dette kan utbygges til 
flere elever som spiller samtidig på samme instru-
ment, til maksimum fire elever, der to stryker og to 
tar på strengene. Dette krever stor konsentrasjon! 
Notene kan vises med fargene som er på gripe-
brett, en veldig fin måte å støtte notelesing for de 
yngste elevene.

Om håndverkets natur
Bernard Graves, steinerpedagog fra England, sam-
menfatter her det vesentlig om håndverk: 

Det ligger i håndverkets natur at selve ideen kom-
mer til uttrykk gjennom den aktivitet som hen-
dene frembringer. At våre kreative ideer kommer 
til syne gjennom viljens skaperhandling. Dette 
utgjør den virkelige betydningen av all individuell 
kreativitet. 

Å utføre et håndverk gir også mulighet til å lage 
noe som svarer til et behov som finnes i ens 
omgivelser. Gjennom dette kan elevene oppleve 
den essensielle drivkraften som finnes innenfor 
all slags arbeid; det at man gjør noe som kommer 
andre til nytte.

Når disse to elementene forenes; kreativitetens 
individuelle uttrykk og de menneskelige behovene, 
da kan eleven ta et reelt ansvar for det som han 
eller hun utfører i verkstedet. De opplever å kunne 
gi et verdifullt bidrag både sosialt og økonomisk til 
sine omgivelser.

Helsepedagogikk på steinerskolen
Helsepedagogisk Steinerskole er en skole i stei-
nerskolen på Hedemarken som gir tilbud til elever 
med spesielle behov; fra grunnskolens 1. klasse til og 
med videregående trinn. Skolen følger Steinerskolens 
læreplan med individuell tilpasning, og alle elevene har 
egne IO-planer. Her får de en helhetlig og sosial hver-
dag med teoretiske fag, kunstneriske og håndverksfag, 
friluftsliv, svømming, gårdsbesøk eller skolekjøkken.

Elevene på barnetrinnet er del av storklassen, og de har 
i tillegg egne grupperom til skjerming og bearbeiding av 
fagstoffet. De eldre elevene får undervisning i smågrup-
per på 2-8 elever. For videregående elevene finnes det i 
tillegg et yrkesrettet tilbud hvor de får ulik arbeidsprak-
sis på gård, kjøkken og verksted.
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Alle mennesker er kunstnere

malerier på utstillingene sine og inntektene brukes til 
kjøp av materialer.

Noen ganger har jeg truffet skeptikere som ikke vil 
anerkjenne utviklingshemmedes arbeider som kunst. Jeg 
har truffet på kuratorer av kunstutstillinger som mener 
at en «riktig» kunstner bør være utdannet på et kunsta-
kademi og ha en lang og innholdsrik CV. Noen mener at 
kunstneren må lage autentiske arbeider og noen mener 
at malerier skal ha et innhold, som kan forklares. Da 
spør jeg: Er det lange CVer, utstillingslister og akade-
misk utdanning som definerer en kunstner? Eller er det 
avantgarden som utfordrer den etablerte kunsten og 
kunstinstitusjonene, den ekte kunstneren?

Det finnes en lang rekke autodidakte kunstnere. Det 
finnes abstrakte malerier som uttrykker følelser og non-
verbale og nonfigurative fortellinger; fortellinger som 
kun gjennom farger – gir uttrykk for en fri individuell 
kreativitet, uavhengig av kunstfaglige meritter.1

Malerne på Ammerud lager kunst. De maler fantastiske 
bilder, fargerike og fulle av energi. Noen uttrykker mye 
skjørhet. Bildene er uttrykksfulle og rører. Jeg er enig 
med Joseph Beuys utsagn om at «alle mennesker er 
kunstnere». Og herunder teller mennesker med funk-
sjonshemming som Malerne på Ammerud. 

Retten til kulturliv
Sissel Hofgaard Swensen som har jobbet med og for 
utviklingshemmede hele sitt liv, skriver i Store norske 
leksikon om funksjonshemmede og deres deltakelse i 
kunst- og kulturliv:
«Først i andre halvdel av 1900-tallet begynte det å 
komme kulturtilbud der mennesker med utviklingshem-
ming kunne delta. I 1965 stilte journalist og forfatter 
Arne Skouen seg sammen med andre samfunnsenga-
sjerte personer som Knut Blom, Finn Carling og Anne 
Stine Ingstad i spissen for aksjonen Rettferd for de 
handikappede. I kjølvannet av aksjonen ble Norsk For-
bund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) stiftet i 
januar 1967. Helt fra starten av tok NFPU utgangspunkt 
i at utviklingshemmede har de samme grunnleggende 
rettigheter som andre samfunnsborgere.

Mathias og Timana viser sine 
malerier på utstillingen i Deich- 
manske Bibliotek på Bjerke.

Tekst og foto: Evelyne Anderson. 

Vi trenger «hudløs kunst».

Siden høsten 2015 har jeg malt, trykket, tovet og formet 
sammen med en gruppe unge utviklingshemmede men-
nesker – «Malerne på Ammerud». Hver gang vi har job-
bet sammen, kjenner jeg at en enorm inspirasjon, glede 
og energi fyller meg. Gruppen har hatt mye suksess. 
Det har det vært seks utstillinger, og en av dem ble sett 
av 500 besøkende. Malerne på Ammerud har også solgt 

Tobias har laget keramikk med planteavtrykk. 
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FNs menneskerettighetserklæring (1948) gir i artikkel 
27 alle «rett til å delta i samfunnets kulturelle liv, til å 
nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang 
og dens goder». Mennesker med utviklingshemming har 
like stort behov som alle andre når det gjelder kunstne-
riske opplevelser. Disse er en kilde til glede og stimule-
rer til utvikling. 

Spesialpedagoger og foreldre som begynte å arbeide 
med utviklingshemmede og kultur, erfarte at deltakelse 
i kultur gir innsikt og forståelse av samfunnet omkring 
og kan hjelpe med å gjenkjenne, huske og reflektere. 
Senere forskning tyder på at deltakelse i kulturelle 
aktiviteter er med på å bedre helsen. I 2005 kom FN-
konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som ble ratifisert av Norge i 2013. 
Artikkel 30 handler om retten til å være med i kulturliv, 
fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett.»2

Hudløs kunst
Sissel Hofgaard Swensen skriver at sist på 50-tallet ble 
man i Norge klar over det kunstneriske potensialet hos 
mennesker med utviklingshemming. Det startet på Tra-
stad Gård, som har vært kjent som «Nord-Norges Ånds-
svakehjem» og var i drift fra 1954 til 1991. Institusjonen 
ga pleie, vern og opplæring til mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Her startet Sigvor Riksheim i 1958 
med keramikkundervisning for beboerne. Sissel Hof-
gaard Swensen mener at produksjon av godt håndverk 
kjennetegnet mange av de eldre institusjonene, og at det 
i dag finnes flere profesjonelle kunstnere. Kunsten deres 
blir betegnet som outsider kunst. Det er selvlært eller 
naiv kunst. Den har fått betegnelsen art brut. Det engel-
ske synonymet for det franske begrepet art brut er raw 
art, dvs. rå kunst. Det engelske ordet raw kan uttrykke 
at noe er ukokt, i naturlig stadium, ikke bearbeidet, ikke 
utdannet, uerfaren. Det henspeiler også til noe sårt og 
smertefullt, og kan brukes for å uttrykke sensitivitet.

Interesse i naiv eller outsider kunst laget av mennesker 
utenfor den etablerte kunstverden ble først vist av kunst-
gruppen «Der Blaue Reiter» med Wassily Kandisky, 
August Macke, Franz Marc, Alexej Jawlensky og flere. 
De var fascinerte av uttrykkskraften og fraværet av det 
«sofistikerte» i denne kunsten.3

Jeg vil si at kunsten laget av Malerne på Ammerud 
absolutt tilhører kunstsjangeren raw art. En umiddelbar 
og direkte kunst lagt ut av kunstneren uten komplekse 
idéer og overveielser, en skjør og nær, men også kraft-
full og håndfast kunst. På norsk vil jeg kalle det «hudløs 
kunst» fordi den er direkte knyttet til mennesker uten de 
filtre og det følelsesforsvar som kjennetegner personer 
uten funksjonshemming. Hudløs kunst er direkte, ærlig, 

Malerne på Ammerud stiller ut sine verk både inne og 
ute; i  Tidemandsstuens hus og hage. 
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utilslørt og den uttrykker en utrolig sårbarhet. Dette er 
kunst som jeg setter stor pris på, som rører ved mye i 
meg, men som jeg selv ikke får til.

Kan vi ikke bare si medmennesker?
Malerne på Ammerud lager sin egen kunst utenfor den 

etablerte kunstverdenen. Malerne på 
Ammerud kan kalles funksjonshem-
mede. Hva betyr begrepet funksjons-
hemmet? En bekjent, la oss kalle 
henne Grete, forteller: «Med min 
fysiske sykdom som er en alvorlig CP, 
begynte jeg som vanfør. Inn imellom 
var jeg handikappet og funksjonshem-
met. Nå er jeg ufør.» Det Grete sier 
avspeiler blant annet at kategorisering 
av funksjonsevner er vanskelige og at 
begrepene som brukes for å beskrive 
helseproblemer og menneskelig «kapa-
sitet» er i forandring.

Begrepene funksjonshemming og 
utviklingshemming er relativt nye. 
Tidligere brukte en psykisk utviklings-
hemming og nedsatt funksjonsevne. 
Jeg har opplevd mange ganger at de 
som har fysiske problemer dvs. er 
bevegelseshemmet, selv ønsker å bli 
tydelig skilt fra de som for eksempel 
har en hjerneskade, dvs. de som i dag 
ofte defineres som funksjonshemmet. 
Betegnelsene har vært og er i forand-
ring. De ulike betegnelsene uttrykker 
samfunnsholdninger like mye som et 
forsøk på å forstå og definere en stor 
og uensartet gruppe mennesker. Kan vi 
definere fenomenet entydig? 

«Ulike definisjoner gir store sprik i 
anslagene over hvor mange som er 
funksjonshemmet. I hvilken grad på-
virker det forskernes resultater?» spør 
Andreas Høy Knudsen i en artikkel for 
Norges Forskningsråd.4 Inger Marie 
Lid, professor ved ViD vitenskape-
lige høgskole, skriver i Store norske 
leksikon: «Ifølge Verdens Helseorga-
nisasjon utgjør funksjonshemmede 
15 prosent av befolkningen. Et slikt 
anslag kommer an på hvor alvorlige 
misforhold som kreves for å regnes 
som funksjonshemmet, og på hvordan 
funksjonsnedsettelse og funksjons-

hemmede prosesser måles. […] Referansepunktet for 
kartlegging og måling av funksjonsevne er en idé om 
normale funksjonsevner.»5

Her mener jeg vi er inne på noe som må reflekteres: 
Hvorfor tror vi at vi kan definere hva som er normalt? 

Hannes elsker å tove.

Jørgen malte rødt som start på et fellesbilde. Maria velger blå til et nytt bilde. 

Mathias lager gjenbrukspapir.
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Hvem er vi som tror at vi kan definere normer? Hvor 
mye av enkeltindividet blir det igjen bak definisjoner av 
norm, kategori og kartlegging av avvik?

Som begrepene fra Diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven viser gjennom begrep som funksjonsevne 
og samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, er 
at blikket i dag rettes mot samspill mellom mennesker 
og omgivelser. Barrierer som det enkelte individ møter 
er ulike og krever ulik tilrettelegging for at individets 
funksjonsevne gis best mulige sjanser for god funksjon, 
sosialt samspill og livskvalitet. 

Jeg mener at vi må snakke om mennesker som deg og 
meg, som først og fremst er individer med alle indivi-
duelle muligheter, ressurser og behov – som medmen-
nesker. Vi er alle følsomme og sårbare, vi har et behov 
for å oppleve glede, egen identitet, bli sett, respektert, 
anerkjent og kommunisert med, og vi ønsker å få lov 
å bruke våre ressurser og muligheter til å utvikle oss – 
hele livet!

Hvordan maler vi på Ammerud?
Kunst er et viktig kommunikasjonsmedium for å ut-
trykke spørsmål, tanker, ønsker, drømmer, opplevelser, 
følelser og stemninger. Maleriet kan gi gleder både for 
maleren og betrakteren. Maleriet uttrykker malerens 
identitet. Maleren kommuniserer gjennom sitt verk. 
Gjennom et utstilt maleri blir den funksjonshemmede 
maleren sett, respektert og anerkjent. Derfor mener jeg 
at malerkunsten er et veldig godt medium for funksjons-
hemmede. Jeg har selv et funksjonshemmet familie-
medlem, og jeg jobber sammen med mennesker med 
spesielle behov. Arbeidet som Malerne på Ammerud og 
jeg utfører, bygger på mine personlige erfaringer i sam-
spill med det potensialet de flotte Malerne på Ammerud 
bærer med seg. 

Det finnes ikke en bestemt og riktig måte å male. Ma-
lerne på Ammerud arbeider på sin egen måte. Hver og 
en av dem jobber annerledes. De er individer. De har 
individuell kunnskap, erfaring, ønsker, følelser, mulig-
heter og behov. Under arbeidet er jeg malernes assistent. 
Malerne og jeg jobber frivillig. Min oppgave er selvde-
finert og hver gang vi er sammen, kan den omdefinere 
seg – etter behovene og mulighetene. Jeg tilretteleg-
ger, inviterer, handler, rigger til maleunderlag, farger, 
pensler, sparkel, blyanter, vann. Malerne kommer som 
enkeltpersoner eller i smågrupper. Malerne foretar valg, 
og så maler de. 

Sentralt er kommunikasjonen. Vi snakker om det de 

maler, fargene, penselstrøkene, kanskje vi må passe på 
at ikke alle farger legges opp på hverandre. Da snur vi 
lerretet eller skyver på det slik at finmotorikken som er 
vanskelig å styre, blir lettere å mestre. Kanskje settes 
det for mye farge på lerretet. Da kan vi for eksempel 
vurdere å sette et annet lerret på det første og bruke 
fargen til å lage «avtrykk». Av og til kan det også skje at 
hendene blir til pensler. Maleriene blir til under kom-
munikasjon med tale og kroppsspråk. Ikke alle malerne 
har aktivt språk. Mye av kommunikasjonen baserer seg 
på en intuitiv forståelse og innlevelse. Noen av dem 
kan konsentrere seg lengre enn andre. Noen vil gjerne 
«leke» litt innimellom, for eksempel skal jeg gå ut av 
rommet, banke på døra, komme inn og se hva kunstne-
ren har jobbet med, mens jeg var borte i noen sekunder. 
De ønsker å bli sett, kommunisert med. For noen av 
mine malere er det inspirerende å ha «publikum» dvs. 
noen som ser på mens vi maler. Maleriene blir mye mer 
enn å sette farger på et lerret. «Ta med hjem» er det også 
noen som ønsker. Det er en stolthet over å ha laget noe 
som man identifiserer seg med og som man ønsker å ha 
eierskap til.

Men viktigst av alt: Bildene de maler er sterk og energi-
ladet kommunikasjon, ærlige, hudløse og utilslørt, rett 
frem – og som de rører!

Kilder:
1) Kunstkritikk, Nordisk kunsttidsskrift, «Vi er (i prin-
cippet) alle kunstnere». Av Jacob Lillemose 5.03.2013 
2) Hofgaard Swensen, Sissel. «Utviklingshemming og 
kultur». Artikkel 21.06.2015. Store norske leksikon. 
3) Wikipedia
4) Norges forskningsråd, Andreas Høy Knudsen, fri-
landsjournalist, 1.10.2008 
5) Inger Marie Lid. Professor ViD vitenskapelige 
høgskole, Fagansvarlig for funksjonshemming. «Funk-
sjonshemming». Store norske leksikon. Sist oppdatert 
02.05.2019

Evelyne Anderson har studert ved Kunstakademiet i 
Frankfurt og er utdannet arkitekt fra Tyskland. Har 
doktorgrad fra Arkitekthøgskolen i Oslo. Hennes kunst 
er utforskende og spenner fra frie tegninger, akvarel-
ler, malerier og collager til installasjoner og landart-
prosjekter. Hennes arbeider har vært vist i en rekke 
utstillinger i inn- og utland og er innkjøpt av Deutsches 
Architekturmuseum Frankfurt, Nestlé Frankfurt, SAS 
Kunstforening Fornebu, Storebrand Kunstforening Oslo. 
Hun er en av grunnleggerne av galleri ROM, første 
arkitekturgalleriet i Norge, og mor til en av malerne på 
Ammerud.
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Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland

Anne kom til Kristoffertunet i juli 2018 og er den sist 
ankomne av beboerne. Anne er 40 år og kommer fra 
Trondheim.

– Hvor var du og hva gjorde du før du kom til Kristof-
fertunet, Anne?
– Jeg bodde i en kommunal bolig med mye bråk. Det 
var ikke greit der i altfor mange år. Jeg arbeidet med å 
hogge opptenningsved hos noen slektninger. Jeg liker 
veldig godt å hogge ved.

– Hvordan var det å komme hit?
– Det er nesten som å bo hjemme med søstre og brødre. 
Fredelig. «Peace and quiet», for å si det på den måten.

Anne liker jobben på bakeriet og safteriet.
– Men det er altfor lite vedhogging her! På safteriet har 

Anne i samtale med Anne

vi hatt mange morsomme episoder som da jeg vaska 
flasker sammen med praktikantene og vi sang og sang. 
Vi har også hatt en fin utflukt med bakeriet til Sverres-
borg folkemuseum, sier hun.

Anne spiller nydelig fiolin og er glad i musikk. 
– Vi har hatt mange fine konserter her og jeg har spilt 
sammen med Elia og Joachim. Det var veldig kult da vi 
spilte inn CD’en til Åge Aleksandersen. 
Camphill Rotvoll spilte en versjon av «Trondhjemsnatt» 
med klangstaver som vi sendte til Åge i forbindelse med 
70 års dagen hans.

– Du er en blid dame? 
– Jeg prøver så godt jeg kan. Glad for å være her. Her 
ser jeg film sammen med flere, særlig når dem spør om 
jeg vil være med. Før var det jeg som måtte be noen om 
å være med.» 

Camphill Rotvoll spilte en versjon av «Trondhjemsnatt» med klangstaver.
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Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland

Vinteren 2019 kunne Torbjørn feire at han har bodd 50 
år i Camphill i Norge. Torbjørn som kommer fra Lier 
utenfor Drammen, kom først til Vidaråsen i 1969 bare 
to og et halvt år etter at Vidaråsen, den første Camphill-
landsbyen i Norge hadde startet i Andebu.

Anne: Den 15. januar 1990 flyttet du inn på Kristoffer-
tunet som den første landsbyboeren. Da hadde du alt 
bodd 20 år på Vidaråsen. Hvorfor ønsket du å flytte til 
Trondheim?
Torbjørn: Det var helt annerledes her. Her fikk jeg lov til 
å ha TV på rommet, på Vidaråsen kunne vi ikke ha TV. 
På Kristoffertunet var det butikker i nærheten. Jeg gikk 
mye på kino den første tiden her. 

A: Hva synes du har vært viktig for deg i de 30 årene du 
har bodd på Kristoffertunet?
T: At Berit kom var veldig, veldig godt. Da fikk jeg 
det slik jeg ville ha det. Jeg er så glad for at Berit er så 
god og snill. (Berit og Torbjørn har vært samboere i 25 
år nå.) Ellers liker jeg å gå på tur og fotografere både i 
byen og langs Ladestien.

A: Hva har du jobbet med i disse årene, Torbjørn?
T: Det har vært mye forskjellig. Jeg var på snekker-
verkstedet vi hadde på Ranheim og så jobbet jeg med 
forskjellig i gartneriet, men det er veveriet som har vært 
den jobben som har betydd mest for meg. Først var 
veveriet i gartnerihuset og så der vi er nå.

A: Du fotograferer mye, men jeg har også sett at du har 
malt flere veldig fine akvareller.
T: Det syns jeg ikke, det er vanskelig å finne på hva jeg 
skal male.

A: I mai fylte du 70 år og i noen år nå har du vært pen-
sjonist. Hvordan er det?

Samtale med Torbjørn Ullereng

T: Jeg har det bra. Jeg er veldig glad for at jeg fikk 
komme hit. Jeg synes jeg har vært heldig som kom til 
det beste stedet i hele stiftelsen.

A: Takk for praten, Torbjørn.
T: Veldig hyggelig.

Torbjørn: 50 år i Camhill 2019.
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Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Jenny Marie Sveen.

Sist sommer meldte jeg meg som frivillig i Stange Røde 
Kors. På sykehjemmet på Stange sitter det mange som 
ikke kommer ut under åpen himmel, - slik som i landet 
forøvrig.

Oppgaven for de frivillige er å trille mennesker med de-
mens og andre i rullestoler ut i frisk luft en gang i uka.

Pensjonist, - en ny 
begynnelse i livets høst

Slik var det at Laura kom inn i mitt liv. Etter 99 år med 
god helse, ble hun syk og kom ikke til krefter igjen. Rul-
latoren måtte byttes ut med rullestol.

Det oppsto en umiddelbar kontakt. Jeg tror det var kjær-
lighet ved første blikk for oss begge. Laura er oppvokst 
på en husmannsplass ikke langt unna husmannsplassen 
Veronika og jeg har kjøpt. I sin ungdom, før hun giftet 
seg, arbeidet hun som tjenestepike på Alm Østre. Da 
hennes eneste barn ble født, tok hun arbeide som natte-
vakt på Fokhol som den gangen var bygdas gamlehjem. 
Et langt liv med tjenerstatus og i tjeneste for andre. 
Lavstatus, kunne vi tenke. Men nei da. Her møtte jeg 
en gang i uka et fritt menneske. Ingen klager. Ingenting 
om fortid (uten at jeg spurte) og om alt som var bedre 
før i tida. Beina bar henne ikke lenger, men ånden var 
nærværende og våken. Samtalene mellom oss var stille 
og inspirerende. En dag jeg kom på rommet hennes, 
satt hun med surstoff gjennom nesen. Det hadde vært 
en tung natt. «Je e itte redd for å dø», sa hun, «men je 
tviler». Og jeg sa som naturlig var, livet går videre etter 
døden, og kanskje du møter Erik, mannen din?» Hun 
smilte og jeg smilte tilbake og sa: «Vi får vente å se og 
så får vi holde det åpent».

Da jeg kom på besøk uka etter med en pose sjokola-
dehjerter i lomma, var Laura død. Datteren holdt på å 
rydde rommet.  Jeg fikk et lite sjokk. Egentlig burde jeg 
ha tenkt meg at det kunne skje. Hun var jo tross alt 99 
år. Men at Laura skulle forlate meg så fort, var ikke i 
mine tanker.

Nå har jeg forsonet meg med realiteten og kjenner på 
takknemligheten for å ha blitt venn med Laura. Det ble 
et kort og viktig møte. Nå ser jeg fram til å møte de 
menneskene jeg ennå ikke har møtt.  Kanskje er det i 
livets høst at de dypeste menneskemøtene skjer?

Nede ved Rådhuset fikk Laura (99) blomster av Rigmor 
Skålholt, frivillig Røde Kors. 
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Kjersti ble født 26. august 1960 og døde lørdag den 7. desember 2019. 
Jeg husker så godt at du var med til Fjellheimen og til Gruvika. Du 
hadde mange fine turer til Spania. Du fikk kjøre med den grønne bus-
sen som Vidaråsen hadde før, du husker godt den hvite folkevognbus-
sen og den blå folkevognbussen som Vidaråsen hadde før. Du bodde på 
Bakke hus og Selma hus og på Ole Bull hus. Du jobbet på Askeladden 
sammen med mange gode venner. Du gikk på Landsbymøtet hver ons-
dag, det var veldig fint for deg også å være med på huskvelder på Ole 
Bull hus. Du kjørte rundt i den blå Permo-bilen hver dag til jobben. Og 
du var flink til å jobbe. Du besøkte familien din og de besøkte deg. Det 
var fint å bli kjent med deg. Jeg husker at du var med på svømming, 
det var så fint for deg. Du sang Lillebrors vise, det var så fint å høre 
på deg når du sang. Alle kommer til å savne deg. Du var så grei, det 
var fint å snakke med deg. Men håper at du får det bra nå. Det var fint 
kjenne deg. Farvel Kjersti.

Med hilsen Jørn 

Kjersti Isaksen til minne

Bokomtale av Elisabeth Husebø

Øykommunen Brändö i Åland ligg langt frå allfarveg, 
og er tynt befolka – under 500 menneske er spredd på 
dei mange øyane og holmane. Å komma til lege er ein 
dagsutflukt, (om ein ikkje ventar til den dagen i måna-
den då legen er på besøk i kommunen) og har ein ærend 
til sjukehuset, så må ein overnatta. Men aldersheim og 
sjukepleiar finst der i alle fall.
Her budde Raili Hake med mannen sin, då han vart sjuk 
med kreft; Dei visste at han ikkje hadde lenge igjen å 
leva, og han ville ikkje leva på sjukehus dei siste måna-
dene sine, men vera heime.

Dette vart starten på «foreininga for pleie i livets 
sluttfase», som seinare endra namn til «Pleie i livet», ei 
gruppe av frivillige som saman med profesjonelle som 

Pleie i livet og døden

sjukepleiarar, legar, prestar, etc 
gjer det mogeleg for folk å bu 
heime til siste slutt.

Boka «Vård i livet och i döden” 
er ein antologi, der både dei som 
har vore med å pleie, og dei som 
har motteke pleie, delar sine er-
faringar. Sjølv om boka handlar 
om døden, er den i det heile ein 
stor hyllest til livet, gjennomsyra 
av livsglede; og av gleda ved 
å leva heilt og fullt heilt til det 
siste.

Til tider kan boka virka litt «innforstått», som om den er 
skriven for folk som alt kjenner til foreininga sitt arbeid. 
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Så om du er som meg og vil ha litt bakgrunnskjennskap 
først, kan det vera lurt å starta med kapittel fem, som 
handlar om framveksten av og ideologien bak hospis-
pleie.

Nokre sitat frå forfattarane i boka:
– Livet och utvecklingen i livet varar ända till döden, 
Ursula Flatters, läkare.  
– Väldigt få människor upplever smärta mot slutet, 
Anne Ingeborg Haugholt, sjuksköterska.
– Man talar inte om var den döda kan tänkas vara, Lars-
Åke Karlsson, präst.
– När döden är oundviklig, ska den inte kämpas emot, 
Monica Englund, hälsovårdare.
– Att arbeta med hospisideologin har gett mej respekt 

för livet, som en gåva som vi fått och som vi ska göra 
det bästa av, Elisabeth Forsman, föreståndare Solkulla. 
– Redan vid treårsåldern vet barnet att en människa en  
gång ska dö, Lars Björklund, präst.

Vård i livet och döden 
Redaktør: Raili Hake
Svensk
190 sider, illustrert
300 kr + forsendelse 
For kjøp, kontakt: 
Sissel Jenseth, jenseth@online.no.

När dagen er slut
Omfamna natten
men aldrig mörket

Rumi (1207-1273)

I boka fins ein serie bileter av Klaus Salomaa.
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Tekst og foto: Anuj Kumar 

Den 22. august møttes de husansvar-
lige fra de forskjellige Camphillste-
dene i Norge til den tredje husan-
svarlig-konferanse i løpet av året.

Idéen om en slik konferanse oppstod 
i 2018 som et nyttig verktøy for å 
hjelpe de husansvarlige i å ivareta 
sitt ansvar på en bedre måte. Vi 
samlet alle de ulike ønskene om hva 
kurset skulle inneholde. Den første 
konferansen var på Solborg og den 
andre på Vallersund Gård, før vi tred-
je gangen var på Solborg igjen, med 
temaene: «Kulturlivets betydning» 
med Anne Langeland, og «Verge-
målsloven og selvbestemmelsesrett» 
med Eva Davis.

Anne Langeland begynte dagen med å lese opp fra 
Camphills nettsider hva som står om kultur der. Hun 
pekte på at kulturlivet berører både vårt legeme og våre 
sanser, og at det er viktig både for medarbeidere og for 
landsbyboere. Kulturlivet kan også anses som et «me-
dium» for å skape en forbindelse til det åndelige, og her 
kan de husansvarlige spille en viktig rolle. Vi delte oss i 
smågrupper for å samtale om kulturens rolle, og det var 
mange gode tanker som kom frem f.eks. kultur som en 
energikilde og kulturlivet som lim for fellesskapet. 

Eva Davis gjennomgikk vergemålsloven (Lov om ver-
gemål), og vi fikk blant annet innsikt i fylkesmannens 
rolle, hvem som kan være verge og hva slags kompetan-
se som er nødvendig. For å gjennomføre arbeidet som 
husansvarlig på en riktig måte, er det også viktig å ha 
kunnskap om selvbestemmelsesrett. Vi lærte om hva det 
innebærer hvis man må bruke av tvang og makt. 

Etterpå dro vi til Kistefos-Museet for å se på kunst. 
På kvelden deltok vi på en felles Bibelaften med hele 

Husansvarlig-konferanse 
på Solborg

landsbyen. Det 
skaper den ånde-
lige stemningen 
som Anne fortalte 
om. Siste dag av 
konferansen be-
handlet vi kom-
petanseheving og 
veien videre, og 
gjorde en evalu-
ering. Det er stor interesse for flere kurs, og i 2020 vil vi 
holde to konferanser, en på våren på Vidaråsen og en om 
høsten på Hogganvik. 

Konferansene gir mulighet å møte de andre husansvar-
lige og dele sine opplevelser og erfaringer. Særlig er 
det viktig for de nye husansvarlige. Det dannes nettverk 
mellom landsbyene og styrker Camphill-bevegelsen. 

Utflukt til 
Kistefos-Museet.
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Erika Evensens velkomsttale under Åpen dag på 
Vidaråsen 7. september 2019

Velkommen, alle sammen til Vidaråsens Åpen dag! Det 
er jeg som fikk æren av å hilse dere velkommen i dag, 
og så står jeg her:

Mellom himmel og jord
Mellom jordens midtpunkt under meg
og min stjerne over meg, der ute i kosmos.
... og vil gjerne si noe til dagens tema.

MEN: Dette her er en skikkelig motsprøve! En situasjon 
som denne her, å stå alene foran mange, å si mer enn 
bare et par ord, den har jeg alltid prøvd å unngå! Derfor 
har Reidun sagt seg villig til å bistå meg. Og siden Rei-
dun kjenner meg godt og er en av mine eldste venner på 
Vidaråsen, er jeg ganske trygg!

Jeg heter Erika.
Jeg er 72 år.
Jeg er mor og sosialarbeider.

Mor har jeg lært å bli av mine barn, det meste i livet 
som jeg har lært, det har jeg direkte eller indirekte lært 
av dem. Og sosialarbeider valgte jeg som yrke en gang, 
fordi jeg hadde så mange spørsmål til menneskelivet.
Det er nettopp det som er vårt tema i dag: Menneskeliv.
Vi står jo alle midt oppi det! Og alle dere kunne også 
ha stått her og sagt noe! Kunne komme med viktige 
spørsmål, med tanker om livet, med erfaringer og opp-
levelser.

Jeg sa at jeg er 72 år ... Det er ett menneskeliv. Og disse 
menneskeår som jeg har levd, utgjør til sammen så mye 
som ett døgn i det kosmiske platonske verdensår!
Det platonske verdensår? Platon var en innviet gresk 
matematiker og filosof, som levde ca 500 år før Kristus. 
Han beskrev en stor verdensutviklingsplan, hvor solen 
spiller hovedrollen.
Solen, som går i store rytmer gjennom hele Dyrekretsen 
i kosmos, gjennom alle 12 stjernetegn, før den kommer 
tilbake til sitt utgangspunkt igjen. Og denne veien gjen-
nom de 12 stjernetegn i Dyrekretsen, disse 12 verdens-
måneder, kaller man et kosmisk verdensår.
Beskrevet med våre år på jorden, er et kosmisk ver-
densår så mye som 25920 år ... og hele mitt liv utgjør nå 
altså så mye som ett døgn i denne store kosmiske plan.

Menneskeliv og frihet

Det er store kosmiske rytmer som vi alle er en del av 
med våre menneskeliv. Og de store kosmiske relasjone-
ne kan vi også finne i små: For eksempel når vi puster! 
Visste dere at vi tar 25920 åndedrag i løpet av ett døgn 
(gjennomsnittlig)!? Og at Jorden vår på samme tid kun 
tar ett åndedrag!

Nå vil jeg gjerne nevne noen av de spørsmålene som 
førte til mitt yrkesvalg som sosialarbeider. Dere kjenner 
sikkert disse spørsmålene, fordi de beveger oss alle en 
eller annen gang i livet:
• Å være et fritt menneske – hva betyr det? Og hvor-

dan kan man bli fri? 
• Livskall: Hva er det? Kan jeg finne det?
• Hva er meningen med livet mitt?
• Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Og hvor 

går vi hen?
• Hvem er jeg?
• Som mor og pedagog var det disse spørsmålene:
• Hvem er det menneske som har kommet som barn 

til meg?
• Hva kan vi gjøre for ikke å stå i veien for det som 

dette menneske vil gjøre her på jorden?
• Og hvordan kan vi skaffe et trygt utgangspunkt 

for denne jordiske livsveien som begynner her i 
familien vår?

Det er jo mange spørsmål som vi kunne se litt nøyere 
på. Men i dag har jeg valgt spørsmålet om FRIHET 
som jeg vil se litt nærmere på. Det handler vel i første 
omgang, og her i vår del av verden, om en indre, mer 
spirituell frihet. Frihet betyr at det ikke er noe system 
eller instans som styrer meg i det jeg gjør – ingen ytre, 
ingen indre. At det er jeg i min fulle bevissthet som 
avgjør hvor veien min går. 

Ytre instanser i dag kan være manipulasjoner gjennom 
media, «fake news», løgn, fordreininger osv, og vi kan 
nevne nok eksempler; organdonasjon, vaksinetvang, 
klimakrise. Eksempler som alle har store interesser bak 
seg: Økonomiske og/eller maktinteresser.

Indre instanser kan også være det jeg tror, uten å prøve 
det med min bevissthet. Det kan være i det religiøse liv 
jeg lever, eller hvordan jeg tror at verden er ... uten å 
reflektere det om igjen med min klare, våkne bevissthet. 
Indre instanser, det er mine egne trossetninger. Vi har 
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jo alle våre individuelle trossetninger! Det er vår egen 
Wikipedia. Men nettopp vår egen Wikipedia kan være 
det som holder oss tilbake fra friheten. Frihet er det 
viktigste i et menneskeliv. Bare når mitt egne Wikipe-
dia, mitt verdensbilde, stemmer overens med de faktiske 
realitetene, nærmer jeg meg sannhet. Det finnes ingen 
individuell, personlig sannhet.

Sannheten er universell.

Mine trossetninger er altså grunnlaget for min forståelse 
av verden og min forutsetning for friheten jeg strever 
etter.

I vitenskapen kaller man slike trossetninger aksiom. Det 
er vårt utgangspunkt for å utforske sannheten. Vitenska-
pen er en metodikk som benytter klar tankegang med 
sannhet som mål.
Menneskeheten har nå øvd seg i flere hundre år på å 
utøve naturvitenskap.
Med naturvitenskapen har vi utforsket store deler av 
den materielle verden og beskrevet dens lovmessigheter. 
Men når jeg snakker om menneskets frihet da kommer 
naturvitenskapen til sine grenser. Når jeg etterstreber fri-
het, da kan jeg ikke lenger tenke kun innenfor materia-
lismens rammer. Naturvitenskapen kan ikke definere hva 
frihet er, eller hva liv er, eller sjel, eller hva kjærlighet 
er.

Men vitenskap, altså den internasjonale metodikken til å 
skaffe seg viten om vår realitet, den består av to deler:
• Naturvitenskap som har utviklet seg gjennom cirka 

fem hundre år. 
• Åndsvitenskap som er mye yngre og først begynte å 

utvikle seg for omtrent hundre år siden.

Med åndsvitenskapen kan vi nå utforske den delen av 
verden som ikke viser seg som materie for våre sanser. 
Åndsvitenskapen gir oss en metode til å se nærmere 
på kvaliteter som frihet, verdighet, kjærlighet, altså en 
åndelig side av menneskelivet. Her kan vi tenke og for-
ske på mennesket som et åndelig vesen. Det blir klarere 
å se med åndsvitenskapelig metodikk, at mennesket er 
et åndelig vesen.

Hvis jeg skulle si det for meg selv, så ville det høres 
sånn ut: Jeg, Erika, er et åndelig vesen.

Denne kroppen her er min kledning – som jeg trenger å 
ha på mens jeg er her på jorden.
Det er så og si mitt terranaut-antrekk, mitt jordiske 
arbeidsantrekk.

Jeg, Erika, er en terranaut. ... Og det er dere alle 
sammen også!

Velkommen til Vidaråsens åpen dag 2019, kjære ter-
ranauter!

Vi lever menneskeliv her på jorden som terranaut. Vi 
kommer fra et åndelig sted og er her på jorden en stund, 
og går deretter tilbake når det er tid for det. Når jeg kan 
tro på frihet og strever mot frihet, da betyr det at jeg 
ikke tenker materialistisk; at jeg vet jeg ikke er bare 
materie. Da vet jeg at jeg er et åndelig vesen i denne 
kroppen:
 

JEG er et ÅNDSVESEN!

Til å leve et menneskeliv på denne jorden er vi utrustet 
med tre sjele-instrumenter: Evnen til å tenke, evnen til 
å føle, evnen til å ville (eller handle). Regenten, mes-

Reidun sittende foran og Erika i Kristofferhallen.
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teren over disse sjeleinstrumentene, er vårt JEG. Med 
disse tre instrumenter henter vi verden inn i vår sjel, og 
vi bearbeider disse inntrykkene og iakttagelsene med 
våre instrumenter. Når denne bearbeidelsesprosessen er 
avsluttet, kommer vi til en beslutning, og vår vilje fører 
oss til en handling som vi igjen kan gå ut i verden med. 
Dette gjør vi tusenvis av ganger hver eneste dag!
Sånn er vi bygget opp. Det er vår struktur.
Men: Når vi nå vet at vi trenger vår bevissthet til å 
nærme oss friheten, og at alt som styrer oss – ubevisst 
eller underbevisst – gjør oss ufrie, da vet vi at det er 
bare i det at vi tenker, at vi er bevisste, bare da er vi frie.

Tenkning er vårt eneste sjeleredskap som vi kan nærme 
oss sannheten med. Dette er viktig å vite i dag, hvor vi 
lever i en verden som i veldig stor grad styres av løgn, 
manipulasjoner, «fake news» etc, at vi kan finne oss 
til rette med dette sjeleredskapet og kan undersøke og 
gjennomskue fenomener som truer og styrer oss.

Feiltagelser gjør oss ikke fri, og heller ikke bedømmel-
ser og fordommer; angst bare lammer, og blind tro er 
blind. Vi kan prøve å undersøke alt med vår tenkning. 
Da forstår vi at vi må skolere og øve vår ferdighet til å 
tenke. Det er det som er den store utfordringen!

Lys-tregrening: 
Skapende, Varmende og Gledende!

FRI TENKNING for å finne SANNHET
fordi SANNHET setter oss FRI.

Det betyr også at vi må verdsette sannhet som den 
øverste dyden i vårt menneskeliv. Den spirituelle viten-
skapen har metodikken og begrepene til å jobbe på dette 
planet, og det er også her at vi kan oppleve at frihet er 
vår høyeste skatt og meningen med menneskelivet. At vi 
lever et menneskeliv ... det er hemmeligheten i vårt liv!

       Et MENNESKELIV er noe storartet!

Å være et menneske – et guddommelig vesen kledd i en 
menneskekropp og med frihet som mål ... Er ikke det 
storartet?!

Ja! Så er vi her alle sammen.

Mellom himmel og jord.
Mellom jordens midtpunkt under oss.
Og vår stjerne over oss der ute i kosmos.
- ALT MIDT I ET MENNESKELIV.  

Ha en god Åpen dag, alle sammen!

Tekst og foto: Anuj Kumar

Mitt forhold til lys går tilbake til barndommen min. Jeg 
er fra India og der feirer vi en høytid som heter «Diwa-
li», som kan kalles en lyshøytid. Da jeg var barn gledet 
jeg meg alltid mye til denne høytiden, fordi vi barna 
pleide å få nye klær og søte ting «Mithai» å spise. I til-
legg tente vi lys om natta, og «Dia» som er en type lys. 

Diwali var min yndlingshøytid og den feires i India av 
alle mennesker fra alle de ulike religionene. Lyset står 
sentralt i feiringen og menneskene synliggjør sin glede 
med å dekorere husene sine med ulike typer lys. 

I den indiske kulturen har lys en særlig betydning. Vi 
kan se hvor viktig lyset er når vi besøker et tempel, en 
moske eller kirke i India. Lys sees som et symbol for 
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glede, ønsker og håp i de religiøse prinsippene. 

Da jeg kom til Camphill, opplevde jeg at lyset er veldig 
sentralt i hverdagslivet. På min første morgensamling 
hørte jeg sangen «Lys over landet, det er det vi vil». Ved 
hvert måltid tenner vi lys. Og ved hver høytidsfeiring 
benyttes lys her på Camphill Solborg. 

For meg har lyset en tredelt rolle som kan beskrives 
gjennom disse tre kvalitetene: 

Skapende 
På mitt først introduksjonsseminar på Solborg lærte 
jeg at Vidaråsen landsby kunne finansiere byggingen 
av mange hus og verksteder gjennom lysaksjonen kalt 
«Tenn et lys for Vidaråsen». De solgte utrolig mange 
lys som ble laget på Vidaråsen og solgt gjennom russen 
fra de forskjellige skolene i Oslo. Så mange at de hadde 
økonomi til å finansiere et bygg hvert år.  Gjennom 
lysaksjonen fikk etter hvert også andre Camphillsteder 
støtte til hus eller verksteder. Blant annet kunne Solborg 
bygge både hus, bakeri og vev-verksted. Og ikke bare 
Camphill i Norge fikk støtte gjennom lysaksjonen, også 
Camphill Pahkla i Estland fikk hjelp via salg av lys. 
Pahkla fikk senere sitt eget lysverksted. 

Camphills far, legen Karl König, fikk sin store lysopple-
velse da han kom til Sonnenhof i Arlesheim og var med 
på adventsfeiringen der. I biografien om Karl König for-
teller han hvordan han så lysene i barnas hender under 
adventsfeiringen, noe som inspirerte ham til å arbeide 
med mennesker med spesielle behov, og ga ham ideen 
til å organisere steder hvor slike barn kunne finne sitt 
hjem. Han så dette hjemmet som et lys i livet for barna. 

Lys hjalp Camphill-bevegelsen i Norge til å skape hjem 
til medarbeidere og beboere. Og ikke bare fysiske hus. 
Men bruken av levende lys ved måltidene skaper også en 
følelse av hjem og forbinder de menneskene som bor der. 

Varmende 
Lys kan også sees som en varmekilde. Det er mange 
som bruker lys for å skape stemning i huset. Glede er 
også knyttet til lys, og man får ikke glede uten at det er 
varme i hjertene. Hver Bibelaften tenner vi lys og det 
skaper varme. Da tenker jeg både på varmen fra lysene, 
men også på at menneskene i sin tilknytting til det spiri-
tuelle opplever et varmende aspekt. 

Lys er veldig sentralt i adventsfeiringen som utgjør en 

Lys-tregrening: 
Skapende, Varmende og Gledende!

stor del av høytidsfeiring i Camphill. Det skaper tro, håp 
og menneskelige forhold når alle kommer sammen og 
feirer adventstiden. Det sår frø som virker varmende. 
Under måltidene i husene på Solborg, tenner vi lys og 
synger, noe som gir en varmende følelse og nærhet til 
hverandre i hjemmet.

Gledende 
I mørke gir lyset oss muligheten til å se. Lyset gir 
menneskene mulighet til å fokusere og bli seg bevisst. 
Lyset bidrar til å hjelpe menneskene til å akseptere sine 
utfordringer. Lyset stråler ut slik som glede stråler ut av 
mennesket. Lys gir glede og forventing ved bursdagsfei-
ringer. 

Det sosiale tregreningen 
For meg er lys knyttet til den sosiale tregreningen ved 
at det har skaffet hjem og arbeidssteder til mennesker 
med spesielle behov slik at de kan bo og arbeide som 
vanlige mennesker sammen med andre vanlige men-
nesker. I Camphill gir lys menneskene anledning til å 
oppleve det spirituelle gjennom årstidsfeiringene. Lyset 
har også styrket brorskapet. Folk på Vidaråsen støpte lys 
som hjalp andre Camphillsteder i Norge og i utlandet til 
å skaffe hjem og arbeid til andre mennesker. 

De to lysene i midten er fra Pahkla lysverksted. De små 
telysholderne er fra India. Halskjedet rundt lysholderne 
er knyttet til hinduismen.
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Pårørende? Nærstående?
Da vi i redaksjonen etterlyste stoff om temaet «pårø-
rende», fikk vi reaksjoner fra foreldre som absolutt ikke 
regnet seg som pårørende og henviste til definisjonen i 
Store norske leksikon: «Pårørende er personer som har 
rett på informasjon om helsetilstanden til pasienten. I 
visse tilfeller har pårørende rett til å medvirke.» En far 
skrev til oss: «Barna som går på skolen er i utgangs-
punktet ikke pasienter, men noen av dem kan være det 
av ulike grunner, på kortere eller permanent sikt. Vår 
sønn er for tiden frisk selv om han har noen fysiske og 
psykiske handicap.»

Samtidig er det vanlig i Camphill og andre sosialtera-
peutiske virksomheter å benytte seg av den generelle 
betegnelsen «pårørende». – I landsbysammenheng fun-
gerer ikke uttrykket «foresatte» overfor voksne perso-
ner, sier Elisabeth Husebø. – Her opplever vi at begrepet 
«pårørende» oppfattes som «en om står personen nær». 
Så nær at om personen blir syk, har de rett til opplysnin-
ger, uansett om denne nærstående er søsken, foreldre, 
fosterforeldre, tanter osv. Geir Legreid på Helgeseter 
etterlyser et godt alternativ til ordet «pårørende» og un-
derstreker at begrepet benyttes i arbeidslivet hvor man 
henviser til «nærmeste pårørende». 

Tema: 
Å være foreldre, søsken, foresatte

Primære omsorgspersoner 
Christian Wilbers og Bente Edlund ved sosialpeda-
gogikkstudiet på Steinerhøyskolen mener at begrepet 
«pårørende» gjerne brukes om personer som står nær 
en pasient eller en som har kommet ut for en ulykke. – I 
vår sosialpedagogiske kontekst er pasientbegrepet i dag 
avleggs, det speiler en fortid preget av en medisinsk 
tilnærming til mennesker med utviklingshemming/funk-
sjonsnedsettelse, sier Christian Wilbers. – Steinerhøy-
skolen benytter gjerne begrep som familie/nær familie, 
foreldre eller foresatte, slik skoler også gjør. Begrepet 
foresatte inkluderer andre primære, voksne, omsorgs-
personer og ikke kun biologiske foreldre eller foster-/ 
adoptivforeldre. 

– Samtidig benyttes disse begrepene annerledes i 
henhold til barn, ungdommer og voksne. Å snakke 
om foresatte når det gjelder voksne mennesker med 
utviklingshemning, fungerer ikke. Da bruker vi heller 
ordet foreldre. Ordet «omsorgspersoner» er et nøytralt 
begrep, men det er lite presist. Konklusjonen vår er at vi 
bør benytte de samme begrepene på familie og primære 
omsorgspersoner som vi ville ha gjort omkring funk-
sjonsfriske barn, ungdommer og voksne, sier Christian. 

Sissel Jenseth, på vegne av redaksjonen

Til denne utgaven av LandsByLiv spurte vi: Hvordan er det å være foreldre, søsken, foresatte? 
Fortell kort eller langt. Med hjertesukk eller takknemlighet. Sorg og glede. Livsforandrende og 
skjebnebestemmende. Fra ditt eget perspektiv – slik livet byr seg frem.
 
Og vi fikk svar! På de neste 21 sidene kan du lese de mange hjertevarme berettelsene. Tusen hjer-
telig takk for at dere ville dele disse historiene med oss og leserne.

Til slutt i temadelen bringer vi Emily Perl Kingsleys «Velkommen til Nederland», en allegori 
som er oversatt og publisert verden over. Teksten omhandler overraskelsen over å få et annerledes 
barn og hva det innebærer. Vi har også med Karl Königs brev til foreldrene da landsbyfellesskapet 
Brachenreuthe ble grunnlagt ved Bodensjøen. Karl König kunne ikke være til stede ved grunnleg-
gelsen av foreldre- og vennekretsen, og han skrev da et brev til foreldrene som vi gjengir. 
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– Dere har fått en Guds gave!

Tekst og foto: Heidrun Retter 

Hvordan er det å få et barn med Downs Syndrom når du 
er 22 år? Jeg vet bare hvordan det var for meg. Jeg gle-
det meg enormt over mitt første barn. Graviditeten var 
helt uproblematisk, det var ingen mistanke om at barnet 
skulle være utviklingshemmet.  

Under graviditeten hadde faren hennes hatt en drøm 
som har fulgt oss under hele graviditeten. Og den fikk 
enda større betydning etter fødselen. Slik var drømmen:

Barnet vårt, en jente, er akkurat født. Jeg, moren, går 
en tur ut av rommet mens far har en samtale med henne. 
De snakker om goetheanistiske problemstillinger (noe vi 
er opptatt av i henhold til landbruket og gården vi dri-
ver) og hun viser stor åndelig innsikt. Når jeg kommer 
inni rommet igjen, sier far: Denne jenta er klokere enn 
oss alle sammen. 

Denne drømmen gjorde at vi omtalte vår ufødte dat-
ter som «die Goetheanistin» i lang tid før fødselen (vi 
har tysk som morsmål begge to). Da Helena var født, 
la jeg med en gang merke til linjene i hendene hennes. 
Dette fordi jeg hadde befattet meg litt med håndlinjer og 
hvordan de kan si noe om våre liv. Hjertelinjen på den 
ene hånda til Helena går tvers gjennom mens hodelinjen 
mangler – det var uvanlige linjer! Dette var det første 
tegnet for meg at hun var noe annerledes, noe spesielt.  

Da jeg fikk beskjed om at det var mistanke om at barnet 
vårt hadde Downs syndrom – en dag etter fødselen – re-
agerte jeg med undring. Jeg visste ingenting om Downs 
syndrom. Men jeg hadde fått en fantastisk liten jente 
som ellers var helt frisk. Jeg følte ingen bekymring eller 
redsel – bare stor kjærlighet for vår datter. Vi bodde den 
gangen en times kjøring unna Vallersund Gård. Faren 
til Helena ringte til Rigmor Skålholt som den gangen 
bodde der, for å få vite mer om hva Downs syndrom 
var for noe – utover at det var en kromosomfeil. Hun sa 
til ham: «Dere har fått en Guds gave! Mennesker med 
Downs syndrom har store hjertekrefter, og vår verden 
trenger disse mennesker.» Som 22-åring var dette en 
veldig fin beskjed å få. Det styrket oss, og sammen med 
drømmen var dette et godt grunnlag for å ta imot en 
jente som vi visste var mye klokere enn oss. 

Helena var glad, frisk og et ukomplisert barn. Men du 

Helena Lemcke, 30 år, og mor 
Heidrun, 52 år, med Valler-
sund Gård i bakgrunnen. 

verden så mye hun måtte 
jobbe for å få ting til! Det 
tok tre år før hun begynte å 
gå, og hun begynte å snakke 
ved fem års alder. Hun har 
kjempet hardt med å lære 
seg å lese og skrive – og 
fått det til. I dag sykler hun, 
spiller piano og nøkkelharpe, 
bruker Facebook og skriver 
dikt. Barndommen til Helena 
var ganske vanlig – hun fikk 
etter hvert tre søsken og med 
det tre små pedagoger rundt seg. Vi fikk hele veien god 
støtte og oppfølging fra det offentlige. Ofte har jeg tenkt 
hvor urettferdig enkelt det er å få et utviklingshemmet 
barn som har en anerkjent diagnose! Vi måtte aldri kran-
gle om spesialpedagog eller skolekjøring eller avlast-
ning, men fikk alltid det vi og Helena hadde behov for. 

Vi pleier å si at Helena startet Steinerskolen på Fosen. 
Sammen med andre foreldre grunnla vi en bitteliten 
steinerskole langt ut ved den forblåste Fosenkysten. 
Første klassen startet med tre jenter! Det var frøet til 
en skole som holdt seg i live i omtrent femten år. I dag 
er den nedlagt, men impulsen eksisterer fortsatt som 
en steinerbarnehage. Helena gikk på Steinerskolen på 
Fosen i elleve år. 

Nå fyller Helena snart 31 år og hun har bodd i åtte år på 
Vallersund Gård. Det er fint å besøke henne, og fint å få 
besøk. Ofte tenker jeg hvilket vakkert, vennlig og gjest-
fritt sted Vallersund Gård er. Hvor mye frivillig arbeid 
og kjærlighet som er lagt ned – i hagene – langs veiene 
og stiene – og i husene. Dette er et sted hvor Helena 
betyr noe, hvor hun kan vise hva hun mestrer og hvor 
hun er en betydningsfull person i et fellesskap. Men 
det er også et sted hvor det er krevende å finne faste 
medarbeidere – ikke minst norske – som ønsker å bli 
der over lengre tid. Likevel har Vallersund klart å være 
et stabilt og trygt sted og i utvikling i alle de 30 årene 
som jeg har kjent stedet. Kanskje kan jeg som foreldre 
og pårørende med denne fortellingen inspirere noen til å 
bli interessert og komme og jobbe på Vallersund Gård? 
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Tekst: Rigmor Skålholt og Sissel Jenseth.

LandsByLiv møter Grizel Blair Johansen i hennes leilig-
het på Skøyen. På kjøkkenet står barnebarnet Veronika 
og steker bokhvetesveler til oss. Hun er Grizels sjette 
barnebarn. 

– Hvordan var det for Veronika å oppleve barndom-
men sammen med David, en onkel med Downs? spør 
vi. – Det var normalt at det var annerledes, svarer hun. 
Og Grizel tilføyer: – Vårt hjem var ikke noe A4-hjem. 
David var heldig som kom inn i en stor familie. Han 

«Jag vill tacka livet»

ble godkjent og elsket som det originale menneske han 
er av både søsken og alle nevøene og niesene som etter 
hvert kom til. Storesøstrene Marianne og Erle ble snart 
to ekstramødre for ham, mens brødrene Jørn og Ralph 
dro David med på spennende turer til vanns og til lands. 
Da de første nevøene, Harald og Håvard, ble født med 
en ukes mellomrom, begynte David å gå med slips! Han 
mente det sømmet seg for en nyslått onkel å bære slips. 
Siden har han samlet på slips.

Grizel Blair Johansen er i sitt åttiniende år. Blom-
strende, glad og ettertenksomt forteller hun fra sitt 

Grizel i hennes leilighet på Skøyen. Foto: Sissel Jenseth.
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lange liv. Livserindringene ligger som bilder som hun 
skildrer levende for oss. Hennes foreldre møttes i Rio 
de Janeiro. Far var fra Scotland og mor fra Norge. Men 
far dør når Grizel er bare 10 måneder gammel, og hun 
vokser opp alene sammen med mor på Smestad i Oslo. I 
nabolaget er det en liten barnehage ledet av Gulle Brun, 
og her kom Grizel som femåring. Hun får tegne og høre 
eventyr og ble rikt næret av «Gulli», som barna kalte 
henne. Etter et år mente moren at Grizel måtte oppleve 
en musikalsk barnehage og fikk plass til henne på Mary 
Barrat Dues barnehage i Lyder Sagens gate 2. 

Så kom tiden på folkeskolen på Smestad. Hennes 
lærerinne, Tora Ingerød, var antroposof og hadde frie 
tøyler til å praktisere steinerpedagogikk i klassen. Grizel 
demonstrerer for oss hvordan de lærte 3-gangen. En-
to-tre (klapp), fire-fem-seks (klapp), syv-åtte-ni (klapp) 
osv. Så allerede i tidlig barndom møter Grizel mennes-
ker som er inspirert av kunst og antroposofi. Her blir 
grunnlaget lagt for hvordan hennes egne barn skal løftes 
opp til selvstendige og skapende mennesker. Alle barna, 
bortsett fra den eldste, fikk gå på Steinerskolen. 

– Etter å ha bodd fem år på Borøya utenfor Tvedestrand, 
flyttet vi til kunstnerkolonien på Bøler, vegg i vegg med 
Anne Cath Vestly. Det var altfor lang vei til Steinersko-
len på Hovseter. Men vi gjorde et forsøk med tredje-
mann i flokken. Grizel fulgte ham fram og tilbake den 
første tiden. Heldigvis ble det mye enklere da familien 
flyttet til Grizels barndomshjem på Smestad i 1970. Da 
var David ett år og yngst i søskenflokken på fem.

– Jeg vet ikke om jeg hadde turt å få ham, hvis jeg had-
de fått vite at det var et annerledes barn jeg gikk svanger 
med, sa Grizel da hun for noen år siden ble intervjuet i 
Dagbladet. – Men tenk at jeg var så heldig å få David. 
Nettopp ham! (Artikkelen er gjengitt i LandsByLiv 45.) 

Ved fødselen fikk Grizel vite at gutten hadde Downs 
og han var ganske dårlig, så de visste ikke om han ville 
overleve. I tillegg til de fire friske barna hjemme, hadde 
familien også opplevd å miste to barn. Et var hjertesykt 
og døde noen dager etter fødselen og et var dødfødt. 
Derfor var gleden stor da David klarte seg og de kunne 
ta ham med hjem. Men Grizel visste den gangen ikke 
hva Downs syndrom var og slo det opp i leksikon. «Ikke 
opplæringsdyktig», sto det. Hun ble rasende og kastet 
leksikonet i veggen!

I ettertid har David gjort «ikke opplæringsdyktig» til 
skamme. Han er blitt godt fostret opp med mye kultur 

fra barndommen av. Grizel åpnet en egen musikkbarne-
hage i hjemmet. En musikkstudent fra Barratt Due kom 
og hjalp til to ganger i uken. Og studenter fra Musikkte-
rapiskolen, brukte David som modell i sitt studiearbeid. 
Han lærte seg også folkedans, og begge foreldrene ivret 
for oppstart av en helsepedagogisk steinerskole i Oslo 
og deltok i arbeidsgruppen. Men den åpnet ikke før i 
august 1984, det året David fylte 15. Inntil da hadde 
han gått på Smestad skole, da Steinerskolen på Hov-
seter ikke så seg i stand til å ta imot barn med Downs. 
Sammen med Christina, Anne Hilde og Ida begynte 
David på Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo. 
I den første tiden holdt skolen til i lokalene til Kristen-
samfunnet. (Les om skolens historie i LandsByLiv 32).

Etter noen rike år med eventyr, tegning, skuespill og 
årstidsfeiringer, var det tid for et «voksenliv» for David. 
Grizel forteller at storesøsknene allerede hadde begynt 
å forberede ham. Til jul og bursdager fikk han gaver 
som kunne være nyttige når han skulle flytte på hybel . 
. . Og i 1988, 19 år gammel, flyttet David til Vidaråsen 
Landsby. For Grizel ble det en stor overgang. Hun som 
daglig hadde «lest» ham, forstått språket hans og de 
mange underlige assosiasjonene, var spent på hvordan 
dette skulle gå. Hvordan kunne hun følge opp? Da 
David gikk på den helsepedagogiske skolen, fikk hun 
daglig korte tilbakemeldinger fra lærerne. Nå var han på 
Vidaråsen, langt unna. Ikke kunne hun belaste sin travle 
mann med å kjøre dit i helgene. Så hun ringte en god 
venninne i Halden og fortalte om sine mange bekymrin-
ger. Og venninnen kom med løsningen: «Ta sertifikat! 
Kom til Halden. Her kjenner jeg en kjørelærer som tar 
elever fra hele landet. Jeg skal spørre om han er villig 
til å ta kunst for noe av betalingen.» For som kunstner-
familier flest var de ikke bortskjemt med store inntekter. 
Grizel lot seg overtale. Etter et mislykket forsøk mange 
år tilbake på Røa, da sjåførlæreren mente hun var uegnet 
som sjåfør, hadde hun latt tanken på førerkort fare, men 
nå gjaldt det sønnens trivsel. Selv sier Grizel at hun ikke 
er modig. Men kampen om «lappen» viser det motsatte. 
Etter tre oppkjøringsforsøk, fikk hun sitt sertifikat i godt 
voksen alder. Og siden har hun kjørt jevnt og trutt på be-
søk til Vidaråsen. De siste årene av sin manns liv kunne 
hun også være sjåfør for ham.  

I den vakre leiligheten til Grizel på Skøyen er veggene 
fylt opp med bilder og trykk, ikke minst av mannens 
kunst, Ernst Magne Johansen (1926-2009). Han var læ-
rer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, hvor 
han i sin tid fikk innført Goethes fargelære i undervis-
ningen sammen med Torger Holtsmark. 
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– Det var Ernst Magne som først ble antroposof, 
forteller Grizel. Det skjedde gjennom kunstnerven-
nen Gunilla Hegfeldt og læreren Karl Høgberg. Arvid 
Møller har skrevet en kunstnerbiografi om Ernst Magne 
Johansen (2003), og i den forteller Ernst at han fikk 
en annen verdiforståelse gjennom antroposofien. «Det 
handler om å erkjenne seg selv, og gjennom iakttakelse 
av alt omkring seg, nå frem til forståelse og erkjennelse 
av verden». Ikke minst fikk disse ideene en positiv 
betydning på det praktiske plan da barna begynte på 
Steinerskolen og da deres yngste sønn, David, ble 
født. «Antroposofene betrakter mennesket som er blitt 
mentalt eller fysisk rammet, som fullstendige individer. 
Det var da jeg opplevde at antroposofien tok alle på 
ramme alvor, at jeg selv virkelig begynte å trenge inn i 
de antroposofiske ideer», sier han i boken. 

Gleden over å male og uttrykke seg med farger har også 
David arvet. På Vidaråsen deltok han i flere år i Maler-
verkstedet under Hannes Weigerts ledelse, og de siste 
6-7 årene har han vært fast medlem i «tegneklubben», 
en gruppe fargeglade mennesker som møtes rundt spise-

Første dag på Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo, 24.08.1984. 
Fra venstre: Olaug Hagerup, Christina, Anne Hilde, John Tallo (bak), 
David, Sølvi Sørum, Ida og Kirsten Thomassen. Foto: Eva Skrikerud.

Morgensamling ved Ernst Magne Johansens skulptur på Vidaråsen. 
Foto: Ruben Khachatryan.
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bordet på Steffens Hus hver 
mandag. Her får han utfol-
det sin gåtefulle kreativitet. 
Flere av bildene hans henger 
også på veggen hjemme i 
leiligheten til Grizel. Grizel 
forteller at hun var bekymret 
da hun etter mannens død 
solgte huset på Smestad 
og flyttet til en blokk. Men 
den har heis og David liker 
heisen!

De første årene på Vidar-
åsen opplevde David en 
kultur som var en videre-
utvikling av livet hjemme. 
Her fikk han opplæring i 
arbeid og kunne gå fritt mel-
lom husene. Han har jobbet 
på pottemakerverksted og 
ulltoveverksted. Han lærte 
å hogge og stable ved, ja 
han kan til og med sage ned 
trær, forteller Grizel. I dag 
er han i krydderbransjen 
dyrker og tørker urter.

Men landsbylivet er heller 
ikke et A4-liv, og alt har 
ikke bare vært solskinn. 
Etter noen år da David var 
hjemme på ferie, spurte han: – Hvor lenge skal jeg bo 
på Vidaråsen? Noen mørke skyer hadde trukket seg over 
hans himmel. – Det bestemmer du jo selv, svarte mor, 
men hun var dypt bekymret. Denne gangen kunne hun 
ikke «lese» hva som foregikk i David. Eller på Vidarå-
sen? På vei tilbake mot Andebu etter ferien, åpnet David 
bildøren og ville hoppe ut. Etter flere overtalelser kom 
de til slutt velberget frem til landsbyen. Men heldigvis 
kom han seg gjennom skydekket etterhvert og slo seg til 
ro med sin bosituasjon på Vidaråsen. Grizel fant aldri ut 
hva som forårsaket krisen. Men hun opplevde den hjel-
peløsheten mange mødre har erfart når barna deres lider.

I dag er David 50 år og en markant personlighet i 

David og Grizel på Vidaråsen. 
Foto: Ruben Khachatryan.

landsbylivet. Her går han omkring trygg og selvbevisst. 
Arbeidet i skogen med Heiner har gitt han mye, forteller 
mor. Han har alltid hatt et nært forhold til skogen, og 
hun har iakttatt at han snakker med trærne.

Samtalen går mot slutten, og Grizel avslutter med å si: 
– Gracias a la Vida – Jag vill tacka livet. Det er hen-
nes favorittsang, skrevet av Violeta Parra. Verselinjen 
uttrykker hennes egen livsinnstilling, en bevart ungdom-
melighet som har vært berikende for oss å oppleve. I 
tillegg til de fem barna, har Grizel i dag 8 barnebarn, et 
bonusbarn og et oldebarn. 

Vi takker for samtalen og et gløtt inn i et rikt liv.
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Tekst og foto: 
Kari Irene Nærlie

Det er snart sju år sia Jakob 
og jeg dro på ferie sammen 
alene. Han var tretti år, jeg 
var femtitre og nyskilt. Jeg 
hadde lenge grudd meg til 
å fortelle ham at jeg skulle 
flytte fra pappa og bo alene 
på Hamar. Den engstelsen, 
som de fleste andre, kunne 
jeg spart meg for. Jakob 
hadde flyttet til Granly noen 
år tidligere, og der falt han til 
ro fra første stund. Storebror 
og lillebror hadde også flyttet 
hjemmefra, og det virket som 
om Jakob syntes det var den 
naturligste ting av verden at 
jeg også skulle starte mitt 
eget liv. Han satt ved sida av 

meg i min nye, røde bil, og ei stund var han helt stille. 
Vi hadde kommet halvveis til Fagernes, og jeg merket 
at det var noe han ville si. Da tok han plutselig handa si 
på låret mitt og sa med et strålende smil: «Mor og sønn 
på tur!»

En steinerskolelærer sa en gang til oss at mennesker 
med Downs syndrom eller annen utviklingshemming er 
en korreksjon til resten av skaperverket. Hva mente han 
egentlig med det? Det er ikke riktig å si at Jakob lever i 
nået. Han er faktisk veldig opptatt av å ha kontroll over 
det som skal skje i framtida, og til tider kan det gjøre 
ham ganske stressa og redd. Det viktigste er at alle skal 
ha det bra, alle skal hjelpe hverandre og være glade i 
hverandre. 

Han har likevel (eller nettopp derfor?) en svært forfinet 
intuisjon og tilstedeværelse. Jeg tror han føler hvordan 
folk rundt ham har det, og han bidrar mer enn gjerne 

Mor og sønn på tur!

til at det skal være latter og glede rundt ham. Denne 
intuisjonen kan noen ganger være helt magisk. Han 
kan for eksempel plutselig fortelle at noen er gravide, 
nesten før de vet det sjøl, eller hvor mange unger som er 
i magen til katten. Han kan ikke finne riktig antall gafler 
og kniver når han skal dekke bordet til tre, men han kan 
se ting som vi andre ikke ser. Han har ikke nødvendig-
vis sterkere intuisjon enn andre mennesker, han har bare 
mer direkte tilgang til det intuitive. Det som hos oss 
andre har blitt ødelagt av fornuft, beregning, statusjag 
og rasjonalitet, er hos han og hans medbeboere mer 
ufordervet og rent. 

Jakob bærer ikke nag for ting i fortida. Han er ikke 
opptatt av utseende, status eller materielle ting. Han har 
alltid vært fornøyd med seg sjøl, og han sammenlikner 
seg ikke med andre. Derfor er han en korreksjon til meg 
og mine verdier. Derfor er det alltid godt å komme til 
Granly. Og i juli skal mor og sønn igjen på tur til Fager-
nes Camping. Vi gleder oss!
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Tekst og foto: Kjersti Kleven

Det var tilfeldigheter som gjorde at vi kom i kontakt 
med Camphill. Min datter Inger Charlotte trivdes sånn 
akkurat passe på videregående skole, og da det var 
snakk om å søke på et fjerde år, tipset klasseforstande-
ren oss om FRAMskolen på Vallersund Gård. Jeg hadde 
aldri hørt om dette stedet før, men tok en telefon og ble 
straks invitert til å komme på besøk.
Noe skeptisk da satte vi oss i bilen (hva var dette for 
slags sekt?), før vi kom fram til vakre Vallersund og 
FRAMskolen i strålende solskinn våren 2008. Der ble vi 
tatt godt imot av Dag og Corinna Balavoine og et par av 
FRAMskolens elever. Nysgjerrige og kritiske spørsmål 
ble grundig og tålmodig besvart. 

Etter kort tid i tenkeboksen, ble jeg mer og mer over-
bevisst om at dette ville passe Inger Charlotte godt, og 
søkeprosessen startet. Etter en overraskende treg og 
vanskelig prosess fra vår hjemkommunes side, kunne 
Inger Charlotte starte som FRAMskole-elev samme 
høst.

Etter noen få dager ringte hun hjem og fortalte hun 
hadde fått venner for livet. Og etter nok en uke, at hun 
hadde kysset for første gang, og gleden og begeistringen 
i stemmen hennes var så herlig å høre på. Hun var forel-
sket. Etter nok en uke hadde de to funnet ut at de heller 
skulle være venner, og det er de fortsatt! 

Fra barnehagealder og gjennom skolen har Inger Char-
lotte hatt assistenter og andre voksne rundt seg, men-
nesker som gjorde en bra jobb, men det var likevel «en 
jobb». På FRAMskolen ble hun kjent med jevnaldrende 
og likesinnede. Hun utviklet vennskap på egenhånd for 
første gang. Medarbeiderne og lærerne på FRAMsko-
len hadde et helt annet syn på det enkelte menneskets 
betydning. Alle kan bidra med noe, og det er like viktig 
– samme hvor mye eller lite du kan bidra med. Her 
var hun for første gang et helt menneske og ble sett og 
respektert som den hun var.

Etter to år på FRAMskolen, var det på tide å finne ut 
hva livet videre skulle bringe. Hjemkommunen vår, 

Framskolen og Jøssåsen ga 
Inger Charlotte det hun trengte

Trondheim, hadde 
over 60 personer på 
venteliste for egen 
bolig, og helt uten mu-
lighet til å bestemme 
hvor og med hvem 
hun skulle bo sammen 
med, og dårlige utsik-
ter for jobb og fritid, 
annet enn rutinearbeid 
noen få timer i uka. 
Da vi fikk vite at 
Jøssåsen hadde ledig 
plass, ble det planlagt 
et ukes langt prøve-
besøk. Jeg var svært 
spent på om Inger 
Charlotte ville trives 
«så langt ut i skauen» 
og et godt stykke fra 
kino og kafeer. Men 
det gjorde hun, og hun flyttet permanent inn i Jonsokhus 
på sensommeren 2010. Og der bor hun fortsatt.

For meg som mor har møtet med Jøssåsen vært helt 
fantastisk. Jeg føler meg svært trygg på at Inger Char-
lotte har det mer enn bra. Hun trives og har et godt og 
innholdsrikt liv, både på jobb og på fritiden. I Jonsokhus 
har hun ansvar for blant annet kveldsmaten og andre 
huslige sysler, og viser en tydelig stolthet og glede 
over arbeidet hun utfører. Hun går på jobb hver dag, 
på bokverkstedet, i vevstua eller for å hjelpe til med 
matlaging i et av husene. Hun har voksenopplæring 
for å vedlikeholde og utvikle kunnskap. Hun drar på 
treningssenter og til svømmehallen. Hun spiller teater 
og er på mange kulturelle og sosiale tilstelninger, og er 
med når Jøssåsen drar på turer, på kino og på ferier. Hun 
får være seg selv og kan trekke seg tilbake på rommet 
sitt til fargebøker, film og musikk når dagen er på hell. 
Inger Charlotte er nå en voksen, travel dame på 30 år, 
som har fått et meningsfullt og positivt liv. Dette gir 

Mor og datter; Kjersti 
og Inger Charlotte. 
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meg som pårørende en trygghet og ro, og absolutt ingen 
dårlig samvittighet, noe jeg vet jeg ville slitt med der-
som hun hadde bodd i en kommunal leilighet med stort 
vikartrykk og mye alenetid.

Jeg er veldig velkommen på besøk på Jøssåsen, og da 
spiser jeg kveldsmat sammen med Inger Charlotte og 
alle som bor i Jonsokhus. Etter et par time er hun mer 

Tekst og foto: Ståle Wikdahl

Julie har hatt dagplass ved bakeriet på Camphill Rotvoll 
i over 5 år nå. Hun trives kjempebra, ja, det er faktisk 
det beste som kunne skjedd i henhold til hva hun skulle 
gjøre etter videregående skole. Julie trives godt med 
oppgavene hun blir satt til på bakeriet. Hun har fått 
god kontakt med de hun jobber sammen med, spesielt 
en venninne på bakeriet. Hun setter pris på de koselige 
samlingene i lunsjen. Siden Julie er ei jente som ikke 
snakker spesielt mye, trives hun spesielt godt sammen 
med de som er litt mer utadvendte. Hun er en flink 
lytter. 

Ettersom Julie ikke bor på Rotvoll ennå, blir det sosiale 
etter jobb litt begrenset. Hun er med i en jentegruppe på 
Giraffen kultursenter enkelte dager i måneden sammen 
med flere av de hun jobber sammen med på Camphill. 
Julie er fortsatt aktiv i Para-Judo, og det går med litt tid 
til trening der også.

På sikt håper vi at Julie er klar til å prøve å bo for seg 
selv på Camphill Rotvoll. Da blir det kort vei både til 
Jobb & Judo. 

Dagplass ved bakeriet på 
Camphill Rotvoll

enn fornøyd, og minner meg om at det er på tide at jeg 
drar hjem til Trondheim. Hun besøker oss der cirka en 
gang i måneden, og er glad både når hun kommer og 
gleder seg til å reise hjem til Jøssåsen når søndagen er 
der. Jøssåsen og Camphill har gitt både meg og min 
datter svært mye, og jeg håper av hele mitt hjerte at flere 
vil oppdage denne perlen av et sted. Langt der inne i 
skogen.
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Tekst: Mette Brun

Jeg er søsteren til Nina Brun som jeg vil tro mange 
lesere her kjenner, for hun har hatt mange fine innlegg i 
LandsByLiv. Jeg vil prøve å sette ord på hvordan det er 
å være Ninas søster.

Barndommen
Når jeg nå tenker tilbake på barndommen min, går det 
opp for meg at da vi var små, tenkte jeg ikke på at Nina 
hadde autisme. Vi var en søskenflokk på fire, Jørgen er 
eldst, så kom jeg, så Nina og til slutt Kaja. Nina var en 
god del sammen med mor, hun hadde sine egne interes-
ser og ting hun holdt på med. I ettertid kan jeg se at hun 
var spesiell, men jeg reflekterte ikke over det da. Det var 
først da hun skulle begynne på skolen, at jeg våknet opp 
for at noe var spesielt. Jeg var selv et drømmende barn.

Mitt første markante minne om Nina var sommeren 
1964 da jeg var nesten ti år og hun åtte. Vi var vi på 
sommerferie og det var en solfylt morgen. Broren min 
og jeg kranglet om hvem som skulle få lov til å ha Kaja 
opp i sengen sin. Kaja var bare fire år og kjempesøt. 
Mor kom for å megle og foreslo at jeg heller kunne 
komme opp i Nina sin seng. Det gikk jeg med på, og da 
«opplevde» jeg Nina. Jeg tror det må ha vært en type 
jeg-opplevelse, jeg kjente at jeg var glad i henne og at 
hun betydde mye for meg. Siden den dagen har hun vært 
en viktig person i livet mitt. 

Da hun skulle begynne på skolen samme høst, var det 
en utfordring å finne ut hvordan hun skulle kunne klare 
reisen. Vi gikk alle på Steinerskolen på Hovseter i Oslo 
og hadde lang skolevei. Vi måtte ta både trikk og buss. 
Til skolen fikk hun følge med oss andre, men hjemreisen 
var vanskelig. Løsningen ble at hun skulle ta drosje fra 
skolen til bussen. Denne drosjen kom for å hente henne 
en fem minutters tid før skoletimen var slutt, og det ble 
min oppgave å sørge for at hun kom med drosjen. Det 
husker jeg som veldig krevende. Jeg satt nesten hele den 
timen og tenkte på tiden og så på klokken.

Nina trivdes etterhvert på skolen og en av hennes favo-
rittgjøremål i friminuttene var å leke-sloss. Jeg husker 
en gang det ble litt ampert og jeg skulle hjelpe henne, 

Erfaringer med å være 
søster til en med autisme

men plutselig var hun på parti med de andre, mot meg. 
Det overrasket meg og jeg syntes det var veldig dårlig 
gjort. 

Ungdomstiden
Det skjedde nok en endring i forholdet mitt til henne 
da jeg kom i tenårene. Da ble jeg mer oppmerksom på 
hvordan utenverdenen opplevde henne. Det kunne være 
en kilde til indre konflikt, for jeg syntes at hun måtte få 
kle og oppføre seg som hun ville, men opplevde samti-
dig at jeg syntes det var pinlig at hun skilte seg ut.

Da Nina kom i tenårene, ville hun gjerne være gutt, hun 
hadde derfor helt kort hår. Om sommeren når vi var 
på stranden, ble det slik at folk trodde hun var gutt når 
hun hadde klær på, men når hun skulle bade og tok på 
badedrakten, ble hun plutselig jente. Dette syntes jeg var 
både flaut og morsomt, og da mener jeg morsomt i den 
forstand at jeg syntes hun var interessant og original. 
Jeg følte meg litt betydningsfull fordi jeg hadde en så 
original og spesiell søster. 

Jeg opplevde at jeg hadde et nært forhold til Nina, men 

Søstrene Nina og Mette. Foto: Tor-Odd Skjold.
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jeg hadde også et nært forhold til min mor. Vårt forhold 
ble preget av vår felles interesse og kjærlighet til Nina. 
Kanskje hadde vi ikke vært så nære, hvis det ikke nett-
opp var for henne. Jeg kan ikke tidfeste når det begynte, 
men antagelig da jeg var i tenårene, at vi satt sammen 
og drøftet Nina og Ninas situasjon. Vi utvekslet syns-
punkter om hennes utvikling og om hvordan vi mente 
hun hadde det. Vi snakket om hennes fremtid: Hvilke 
skoler kunne hun gå på? Hva ville hun trives med? Ville 
hun kunne få seg en jobb? Ville hun kunne bli kunstner, 
ha glede av å male eller skrive? Hvor skulle hun bo, og 
så videre, og videre. Fordi mor stod i et nært forhold 
til englene og den åndelige verden, hadde vi stor tro 
på at hvis vi gjorde vårt for å legge tingene til rette, så 
ville det alltid komme en løsning. Så lenge jeg bodde 
hjemme var dette samtaler vi gjerne hadde sent om kvel-
dene, når alle andre hadde lagt seg. 

Etter jeg flyttet hjemmefra
Da jeg var 22, flyttet jeg til Bergen for å begynne å 
arbeide på Rostadheimen, et bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede, hvor jeg er fremdeles. Mitt yrkes-
valg mener jeg skyldes at jeg hadde Nina som søster. 
Etterat jeg flyttet, hadde jeg mindre med Nina å gjøre, 
men mine samtaler med mor i telefonen handlet fortsatt 
mye om henne.

Nina hadde som barn et helt spesielt forhold til språk, 
det var noen ord hun ikke turte å si fordi de var for 
«store». Det plantet et spørsmål i meg: Hva er språket? 
Hvordan kan det oppleves for stort?

På Rostadheimen arbeidet Maik Nygaard, som var 
utdannet kirofonetiker og drivkraften bak kirofonetikk-
utdannelsen i Norden. Fordi jeg fortsatt levde med spørs-
målet om hva språket er, bestemte jeg meg for å ta den 
utdannelsen. Kirofonetikk er en type språkterapi, som 
langt på vei ga meg svar på spørsmålet mitt. Selv om jeg 
ikke arbeidet så lenge med kirofonetikk i etterkant av 
utdannelsen, har den allikevel betydd mye for meg.

Etter at Nina flyttet hjemmefra, snakket Nina og mor 
sammen på telefon hver eneste dag. Da mor ble el-
dre, prøvde jeg å motivere Nina og mor til å redusere 
samtalene. Nina måtte jo en gang klare seg uten henne. 
Dette lyktes jeg dårlig med, for Ninas behov for å ha en 
samtalepartner var for stort. Senere ble mor litt senil, 
og Nina hadde ikke lenger samme utbytte av samtalene, 
da ble det slik at hun ringte til meg isteden. Så nå er det 
meg hun ringer til en gang pr dag.

Søsterforholdet i dag
Samtalene på telefonen er der Nina og jeg «møtes» 
aller mest. De samtalene betyr mye både for Nina og 
meg. For Nina tror jeg de er et viktig og positivt innslag 
i hverdagen. Hun føler seg ofte ensom og liten, hun 
trenger å snakke med en som hun føler forstår henne. En 
som hun kan være relativt trygg på at ikke sier noe hun 
synes er «farlig». Selv om hun nå tør å si alle ord, har 
hun fremdeles et spesielt forhold til språk, og hun har 
ord og uttrykk som hun ikke liker at en bruker. 

Nina har behov for en som lytter, oppmuntrer og ser 

Jørgen, Mette og Nina i badekaret. Foto: Jac Brun.
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hennes positive sider og alt det hun bestreber seg på å 
få til. Hun kjemper for å være hyggelig og omgjengelig 
selv om hun ikke alltid får det til. Dessverre føler jeg at 
jeg kommer til kort når det gjelder å oppmuntre og heie 
på henne. Jeg er ikke helt typen. Der var mor mye flin-
kere. For Nina er et kjempende menneske som reflek-
terer over egne handlinger, som tør å se mange av sine 
svakheter i øynene, så samtalene er ofte tankevekkende; 
og jeg får stor beundring for hennes vilje til utvikling. 

I telefonen får jeg høre om små og store utfordringer 
hun har møtt i løpet av dagen. Hvis hun har vært i 
konflikt med noen, eller noen har sagt noe til henne som 
hun synes er urettferdig eller tatt seg nær av. Hun har 
behov for å snakke om dette, gjerne gjentatte ganger, til 
hun har snakket det av seg. I slike situasjoner er hun sint 
på de som hun føler har tråkket på henne eller gitt henne 
mindreverdighetsfølelse. Når hun er skikkelig opphisset, 
behøver jeg ikke si stort, kanskje bare minne henne på at 
det går over og at hun sikkert blir venner igjen med den 
det gjelder. Men det hun sier gjør noe med meg, som det 
heter i sangen «... og sorgen er min når du gråter» («Mitt 
hjerte er ditt» av Nils Ferlin/Alf Prøysen).

Dette at hun gir meg en beskrivelse av hverdagene sine 
er verdifullt for meg, det har jeg stor glede av i mitt 
eget arbeid. Hun holder meg i ørene, slik at jeg føler at 
jeg må være skjerpet på hvordan jeg snakker til og om 
beboerne. Hun er min læremester og lærer meg mye 
om autisme, og om hvordan vi medarbeidere kan virke 
overmektige, fordi hun som «beboer» føler seg så liten. 
Noe viktig hun har fått meg til å tenke på, er dette at 
medarbeiderne nesten alltid støtter hverandre, slik at det 
blir litt «medarbeiderne» mot «beboerne». Det er sant 
at det skal litt til før man støtter en beboer i at en annen 
medarbeider har gjort noe feil. I stedet glatter man over 
og ufarliggjør det. Man vil være solidarisk overfor den 
andre medarbeideren og ikke gjøre dennes forhold til 
beboeren dårligere. Kanskje tar vi kritikken opp med 
medarbeideren i etterkant, men det får jo ikke beboeren 
vite, og derfor oppleves det for dem som de ikke når 
frem med sine klager. Jeg har flere ganger påpekt for 
Nina at vi medarbeidere også får kritikk, og at vi kritise-
rer hverandre, men at dette helst gjøres på tomannshånd. 

Nina har også interessefelt som vi ikke deler. Hun interes-
serer seg veldig for stål. Jeg har ikke interesse for stål, 
men jeg synes til en viss grad at det er interessant å prøve 
å forstå en så dyptgripende interesse for noe som er meg 
selv så fjernt. Allikevel kan samtalene om stål bli litt 
lange. Det er på slike dager, hvor hun forteller meg om 
stål, at jeg er glad jeg har en øreplugg til telefonen slik at 
jeg har hendene fri til å strikke eller gjøre annet håndar-
beid. Det har blitt noen gensere opp gjennom årene. 

Samtalene med Nina gir meg mye, men det å skulle 
være tilgjengelig for en samtale hver dag er allikevel 
til tider litt krevende. Fordi Nina har autisme liker hun 
forutsigbarhet, så hun misliker hvis jeg plutselig har fått 
et innfall som forhindrer meg i å være tilgjengelig når 
hun ringer. En annen ting som fører til en konflikt for 
meg, er dette at hun helst vil at jeg skal være mest mulig 
hjemme. Hun liker ikke at jeg drar på ferie, studieturer 
eller lignende. Dette fordi hun er engstelig for at det skal 
skje meg noe, og fordi jeg da ofte ikke er tilgjengelig på 
telefon. Heldigvis har hun flere søsken, venner og støt-
tespillere, så ved å si ifra på forhånd og minne henne på 
at det er flere mennesker hun kan prate med, går det bra. 

En annen god kvalitet ved Nina er at hun har evnen til å 
vise takknemlighet, det setter jeg stor pris på. Hun har 
gjort meg bevisst på hvilken betydning og kvalitet det er 
i å kunne si takk.

Som det fremkommer har det å være søster til Nina 
hatt stor innflytelse på livet mitt, både når det gjelder 
yrkesvalg og utdannelse. Våre samtaler tror jeg er be-
tydningsfulle for oss begge og oppleves for meg som en 
berikelse. Jeg er henne en stor takk skyldig!

Hele familien i stuen vår. Foto: Jac Brun.
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Tekst: Aina Nagell-Sværk i samtale med Mette 
Winther på Solgården i oktober 2019 

Aina: Når møtte du Line for første gang? Kan du si litt 
om Lines bakgrunn?
Mette: Jeg søkte om adopsjon i Adopsjonsforum, som 
var et av de offisielle adopsjonsfora i Norge. Jeg var 
enslig og visste at på Filippinene godtok de enslige 
adoptivsøkere. Så gikk jeg igjennom hele mølla med 
alle intervjuene, sosialarbeidere og hjemmebesøk. 
Adopsjonsforum foreslo en liten jente som ingen turte 
å påta seg, siden hun allerede var klassifisert som en 
som hadde funksjonshemminger. Hun var da 3 år. Også 
tenkte jeg at – ja, hvorfor ikke? Vi har jo alle muligheter 
i Norge til å gi tilpasset opplæring og all verdens tilbud. 
Så jeg sa ja til det. Først fikk jeg avslag fra Adop-
sjonsnemnda. Så anket jeg til Fylkesmannen, og så til 
Sosialdepartementet, og så gikk adopsjonen gjennom 
til slutt, etter mye styr. Men da var det nesten gått et år, 
og hun var blitt 4 år. Så reiste jeg til Filippinene for å 
hilse på jenta. Adopsjonsforum ville at jeg skulle gjøre 
det, slik at jeg faktisk visste hva jeg gjorde. Det første 
besøket på barnehjemmet var ganske tøft, for da satt hun 
i en liten seng med sprinkeltak. Det var hardt å se, og 
hun var livredd. 

A: Det var ingen nærhet?
M: Nei, det var ikke det der og da. Så kom jeg igjen 
dagen etter, da var hun ute av den bursengen. Jeg hadde 
med meg en leke, hun begynte å se på den med i side-
blikket sitt og strakte seg etter den. Da skjønte jeg at det 
var utviklingsmuligheter. For under det første besøket 
ble jeg litt skremt. Men dagen etter satt hun stille og vi 
fikk kontakt, og da tenkte jeg at det ville gå. Så dro jeg 
hjem og sa ja til adopsjonen. 

Etter to-tre måneder reiste jeg til Filippinene for å hente 
henne. Det var ganske tøft å ta henne ut av barnehjem-
met. Hun hadde jo aldri vært utenfor barnehjemmets 
vegger og var livredd og hylte som besatt. Da vi kom 
på hotellet, brukte vi vel fire-fem dager på tilvenning. 
Vi gikk ut av rommet og inn igjen. Så gikk vi fire skritt 
lenger bort i gangen, så tilbake igjen. Slik jobbet vi oss 
lenger og lenger ut. Først ut av rommet, så til resepsjo-

Line, adoptert fra Filippinene,
oppvokst i Oslo, bor på Granly

nen, til bassenget og etterhvert gikk det som en drøm. 
Hun hadde også en ubehandlet øreverk, og vi måtte til 
legen. Hun hadde nok hatt mye vondt. Line hadde en 
tøff start på livet.

A: Hva skjedde da dere kom hjem til Norge?
M: Da var det en runde for å finne det rette tilbudet. 
Siden hun hadde denne øreproblematikken, var vi på 
Ullevål og sjekket ørene. Der sa de at hun ikke hadde 
trommehinner, så hun er døv. De sa hun trengte høreap-
parat, og jeg sa «ja vel», og vi fikk tilpasset høreappa-
ratet. Jeg hadde bare et halvt års permisjon fra jobben, 
og Line måtte begynne i barnehage, og da ble det en 
døvebarnehage. Det var jo egentlig veldig bra, for da 
lærte hun tegn, og jeg måtte lære tegn og ble med på 
kurs. Også naboer og venner lærte seg tegn. Så skjønte 
vi etter hvert at det måtte være noe mer enn «bare» 
døvhet. Vi ble henvist til Nic Waals barnepsykiatriske 
institutt som lå vegg i vegg med barnehagen. Line var 
litt begge steder frem til hun var 7 år. Så gjaldt det å 
finne et skoletilbud. Det var ikke lett. For hun passet 
ikke inn noe sted.

A: Så du lette etter et skoletilbud? Du tok ikke til takke 
med den nærmeste offentlige skolen?
M: Nei, det syntes jeg ikke var riktig for henne. Det var 
også nei og nei og nei fra flere spesialskoler, for hun 
hadde ingen diagnose. Så til slutt ringte jeg Steinersko-
len, for jeg hadde noen venner som hadde unger der. På 
Steinerskolen sa de at jo, de kunne alltids ta imot henne, 
men spurte hvorfor jeg ikke prøvde spesialskolen til 
Steinerskolen? «Å?» sa jeg, «hva er det?». Da jeg ringte 
dit, svarte de: «Å, så spennende. Henne må vi ha». Og 
hun kom inn og gikk der gjennom hele skoletiden, i 14 
år. Det var en kjempefin skole for Line.

A: Jeg har hørt noen historier om pårørende som synes 
det er vanskelig i forhold til kommuner å finne riktig 
bosted for sitt barn. Synes du dette var vanskelig, eller 
fikk du hjelp?
M: Det var gjennom skolen jeg kom i kontakt med 
Granly. Jeg tror bydelen var glad til, da jeg i samarbeid 
med skolen fant tilbudet, for det var billigere enn om 
hun skulle hatt et fulldøgns bemannet tilbud i bydelen i 
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Oslo. Og jeg var livredd for at Line skulle bli sittende i 
en leilighet, alene, med stadig nytt personale. Jeg ville 
gjerne at Line skulle få bo sammen med likesinnede, og 
følge de tradisjonene hun var så vant til fra steinerskole-
tiden. Og heldigvis var det ledig plass på Granly da Line 
hadde avsluttet skolen.

A: Så bra! Men årene på helsepedagogisk skole, var det 
gode år for Line?
M: Ja, det var en veldig fin tid for Line. Hun stortrivdes 
på Ljabruskolen, som den nå heter. En drosje hentet 
henne om morgenen og brakte henne hjem. Trøbbelet 
for meg var at det var en spesialskole og dermed kortere 
dager og lange skoleferier. Det var ikke enkelt å få til 
å gå opp bestandig. Men så hadde jeg en jobb i Norad 
hvor jeg kunne bruke noen sommerferier til å reise til 
Afrika og jobbe der. Vi har bodd flere år i Afrika. Et 
halvt år her og et halvt år der.

A: Kan du fortelle litt om hvor dere har vært?
M: Den første turen gikk til Kenya, da var vi der et halvt 
år. Senere var vi et halvt år i Botswana og i Tanzania et 
halvt år, i tillegg til sommerjobber. Ved hvert opphold 
hadde vi med en egen lærer til Line, som jobben min 
betalte for. Vi var også flere ganger på ferie hos venner 
i USA.
 
A: Og nå er vi her på Solgården i Spania, hvor dere har 
det fint?
M: Ja, når det er trygge rammer og kjente folk rundt 
Line, da er det bra. Hun har vært med på mye opp gjen-
nom skoletiden, som trimgruppe på lørdager, Vi-vil-
leker og Special-Olympics både løping, ski og hopping. 
Jeg husker hun skulle løpe 60 meter på Bislett. Da hun 
så meg på tribunen, stoppet hun opp for å vinke til meg, 
før hun løp videre. 

A: Er det flere i familien utenom Line?
M: Jeg har to fosterbarn som er eldre enn Line. De var 
store da Line kom inn i bildet. De har to barn hver, som 
jeg er bestemor til. Vi er sammen ganske ofte. 

Line er redd for hunder, så vi fant ut at vi skulle få en 
hund i huset for å prøve å kurere det, og fikk en valp. 

Men det var litt av en jobb ... Enten satt bikkja nede i 
første etasje og Line oppe i andre etasje, eller omvendt. 
Jeg har en åpen kjøkkenløsning, så jeg bygde et gjerde 
mellom kjøkkenet og stua. Så satt de der, på hver sin 
side av gjerdet i lang tid. Etterhvert begynte de å nærme 

Line og Mette på Slottsplassen 17. mai 2019. Foto: Privat.
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seg hverandre, og jeg 
kunne ta bort gjerdet, 
så det løste seg til 
slutt. Men det var en 
kjempejobb. Vi hadde 
ikke den hunden mer 
enn et halvannet år, så 
ble den en førerhund. 
Med tiden har hunde-
skrekken kommet litt 
tilbake, men katt har 
vi hatt hele tiden. 

A: Hvordan var det å 
overlate Line til oss på 
Granly?
M: Det var tøft. Selv 
om jeg visste det var 
det beste for henne, 

og det beste for meg, men det var vanskelig. De første 
ukene på Granly gikk ganske bra, men så skjønte hun 
jo etter hvert at «her skal jeg være, og det vil jeg ikke». 
Da kom en voldsom reaksjon. Hun var sinna og gikk løs 
på alle rundt seg. Så det var en tøff periode. Hun bodde 
da ned på Birkely med folk ut og inn foran døra hennes 
hele tiden. Det ble veldig urolig. Så da flyttet de henne 
opp og det hjalp litt. Jeg synes jo det var grusomt å reise 
fra henne, men vi måtte bare gjennom det. Å gi omsor-
gen til noen andre, nei, det er ikke bare, bare. Men jeg 
er overbevist om at det ikke finnes noe bedre sted enn 
Granly for Line. Å bo i en leilighet i bydelen i Oslo uten 
noe dagtilbud og ikke noe på kveldstid, det er så ensomt 
at det unner jeg ingen. 

A: Er det noe du frykter?
M: Det jeg frykter mest er når jeg blir borte, at det ikke 
er noen som tar henne med seg. At hun blir værende 
hele tiden hjemme på Granly. Jeg må få fosterbarna og 
noen andre slektninger til å ta henne med hjem på besøk 
til jul og ferier og slik. At hun fortsatt kan oppleve 
verden utenfor Granly. Nå har hun snart bodd 17 år på 
Granly, fra 2003. Tiden går og Line begynner å bli en 
voksen dame. Hun blir 40 i november. Jeg frykter også 

at steder som Granly vil forsvinne, at kommunene bare 
tenker penger og ikke ser verdien av livet som beboerne 
har på Granly og andre slike steder.

A: Line elsker å jobbe. Det å lage tennruller er det hun 
liker aller best. 
M: Ja, hun er veldig flink med hendene sine og har god 
finmotorikk. Hun har også utrolig god hukommelse, 
både for steder og folk. Da hun var liten, tok jeg mye 
bilder og viste henne på forhånd hvor vi skulle. Da hus-
ket hun det bestandig. Både hvor og til hvem vi skulle. 
Når hun ser det visuelt på forhånd, blir hun tryggere. Så 
det kan man tenke på, hvis dere skal noen steder. For 
ellers kommer usikkerheten: «Hvor skal jeg, og hvem 
skal jeg møte?» For hun har jo ikke noe verbalt språk å 
hjelpe seg med.

A: Vi har funnet en utrolig fin tursti på Totenåsen som vi 
går. Den er ikke fryktelig lang, men terrenget er kupert, 
og du må nesten klatre litt mot toppen, hvor det er en 
fantastisk utsikt. 
M: Det vil hun sikkert like. Line har gått masse i fjellet, 
fra hytte til hytte i Rondane flere somre. Vi gikk opp 
og ned til Rondvassbu og Peer Gynt-hytta, og vi var på 
flere topper. Så hun er vant til det.

A: Vi har bilder å vise henne. Så den turen må vi få til. 
Hun har forresten disse musikktimene med Ole Magnus. 
Det er ganske nytt, og jeg ser virkelig hvor mye hun 
storkoser seg, og hun har fantastisk rytme.
M: Hva gjør hun der?

A: Regler og rim, hun går i takt mens han leser regler, 
og vi danser. Hun har forskjellige rytmeinstrumenter, 
mens han spiller piano. Og de spiller fløyte.
M: Så fint. Hun har god rytmesans når hun først kon-
sentrerer seg. Sang og musikk og dans er toppen. Særlig 
når hun kan svinge seg i dansen på egen hånd. Line er 
veldig trygg i den gruppa som hun er i nå på Granly. 
Når alle dere er samlet, er det helt topp. Hvis det er noen 
som mangler, spør hun bestandig etter dem. Hun liker at 
alle er samlet. 

Line har en livskraft i seg som er imponerende. Og med 
en felles innsats fra henne selv, i hjemmet, på skolen, og 
nå Granly, har hun hatt og har et trygt og godt liv, med 
sorger og gleder som alle andre. Hun setter spor etter seg. 

Line i «Ville western»-
kostyme på Granly. 
Foto: Granly.
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Tekst: Cecilie Løveid

Utdraget er hentet fra boken: «Fascinasjon og forarg-
else. Rudolf Steiner og antroposofien sett utenfra». 
Redaktører: Peter Normann Waage, Cato Schiøtz. Pax 
2000.

Min mor gjentok gang på gang, etter at jeg var blitt litt 
stor og skjevgått som datter: Du skulle gått på Steiner-
skolen!

Og så snakket hun litt i gåter om en skole som var 
annerledes, hvor man dyrket frem kunstneren i barnet, 
hvor musikk var nærværende i undervisningen, hvor 
man hadde fremmedspråk fra første klasse, og hvor jeg 
helt sikkert hadde blitt lykkelig, jeg som var så kunstne-
risk. Der ville du ha blitt lykkelig, Cecilie!

Til dette kunne jeg bare svare: Hvorfor fikk jeg ikke 
gå der da?

Hun hadde ikke noe godt svar, syntes jeg. Hun sa 
noe om at det kostet penger, at min mormor ikke ville 
følge meg så langt som til Villaveien, og noe om at å 
skille meg for mye ut i gaten ikke var bra. Men hvis jeg 
da hadde kunnet vært et lykkelig barn?

Jeg undersøkte litt. Jeg gikk på et offentlig foredrag. 
Det handlet om to diktere, og mannen som holdt det, 
brukte egen kropp og bein og knokler for å illustrere 
diktene han leste opp. Om Ibsen, som gikk innover, 
dypere, inn i berget, og Bjørnson, som strebet mot lys 
og strålefryd.

Men på den tiden brukte jeg timer på å trenge inn i 
moderne diktere som John Lennon og Bod Dylan, og 
hadde aldri vært opptatt av hvor gralen måtte befinne 
seg for tiden, om det var på jernbanestasjonen eller på 
de kirgisiske stepper.

[...]
Likevel: Jeg hadde lest noen hefter om jordbruk. 

Noe om landsbyer. Det virket fornuftig, til tross for 
middelalderromantikken. Det var noe med dette å ikke 
utarme jorden. Rense vannet. Det var noe der. Som 
jeg så klokskap i. Som er blitt en større bevegelse enn 
steinersekten. 

Som hadde rett hele tiden.
Jeg fikk barn. En datter. Hun gikk ikke på Steiner-

skolen, selv om hun kanskje skulle ha blitt lykkeligere 

Hvorfor har jeg da ennå ikke 
lært meg noe om engler?

der? Så fikk jeg en sønn. 
Han var av en annen sort. 
Hadde Downs syndrom. 
Da han skulle begynne 
på skolen i Oslo, var 
integreringsideene på sitt 
høydepunkt, men der var 
ikke foreldrene hans helt 
med. Vi ble informert om 
tilbud. Han fikk plass på 
en spesialskole. Han fikk 
god oppfølging, men noe manglet.

Det virket selv der som at målet i livet skulle være 
video og pizza på hybelen. Og sannsynlig ensomhet, 
arbeidsløshet, ikke det at skolen ville det, men etter 
skolen så det dårlig ut med ressurser og tilbud.

Da hadde jeg fått for meg noe. Det bygget på en 
opplevelse av en konsert en gang. Guttens far, som er 
musiker, var invitert med et par kolleger til et steiner-
sted for psykisk handikappete utenfor Bergen. Reper-
toaret var klassisk, ikke pedagogisk tilpasset.

Det var noe med atmosfæren. Det var noe med dette 
med verksteder, arbeidsglede, musikkglede, menneske-
lige verdiger. Menneskelige dimensjoner. Og en dame 
som sa beklagende: Vi får dem ikke lenger. Hvem fikk 
de ikke lenger? De små barna.

Integreringen gjorde at samfunnet på stedet ble 
«forgubbet».

Jeg tenkte at jeg kunne ikke heller tenke meg å 
sende fra meg min lille gutt, men ... fantes det kanskje 
noe annet tilbud enn det vi hadde til ham? 

Ja. Det fantes en helsepedagogisk Rudolf Steiner-
skole. Ikke anbefalt av TT-kontoret. Heller underslått 
av TT-kontoret. Likevel tok vi foreldre kontakt, og vår 
sønn kom inn fra 4. klasse.

Det første han gjorde var å begynne å tegne og male 
fargestrålende tegninger. På den gamle skolen måpte de. 
Selv brukte de å stensilere enkle fargeleggingsfigurer til 
ungene

Cecilie Løveid er forfat-
ter og gir ut bøker på 
Kolon forlag. Foto: Helge 
Skodvin.
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Så lærte han dikt. Han begynte å kvede Edda fra 
morgen til kveld.

Etter hvert ble han også Odyssevs, etc.
Han fikk undervisning etter steinerboken! Hans egen 

utvikling, indre sjelelige utvikling ble møtt av de fortel-
lingene han trengte med på veien, ikke bare idiottilpas-
set småbarnsdull. For det er vel idiot han er?

Her tenkte man ikke slik.
Jeg vet jo så godt hvilken anstrengelse dette krever 

av lærerne. Men igjen blir jeg imponert over logikken, 
som jeg forstår og ikke forstår helt.

Noen ideer om disse menneskene nærmest er mer 
«åndelige» enn oss andre? La de små barn komme til 
meg?

Hvor har de dette fra?
Gjennom min sønns eksempel begynner jeg å anta 

at de kan ha like rett i denne pedagogikken som de hele 

tiden har hatt når det gjelder jordbruk. I dag bor min 
sønn i en landsby.

Han melker kuer, og han synger i kor og spiller 
skuespill og steller på kjøkkener og vasker kålrabi og 
har kjæreste. Opptil flere kjærester på en gang, etter 
sigende ...

Han lever et liv mer fullverdig enn vi kunne ha 
drømt om at han skulle få. Enn vi kan gi ham.

Vi foreldre griper oss rett som det er i å bent fram 
misunne ham dette livet. Vi aner noe om en mulig-
het til å finne det i livet som virker uoppnåelig i den 
urbane støylabyrinten. Flere vi forteller dette til, sier det 
samme. Bakstreversk konservatisme og svevende lilla 
mystisisme?

Ruten det lyser fra. Soria Moria?
Hvorfor har jeg da ennå ikke lært meg noe om 

engler?

En mors blikk på Camphill

Et møte med Cecilie Løveid 16 år senere i boken: «Men-
neske først og fremst – innblikk i Camphill-landsbyene 
i Norge». Christian Egge, Kagge forlag 2016. Her et 
utdrag av intervjuet.

Tekst: Christian Egge 

Christian Egge (CE): Cecilie Løveid, du er en svært 
produktiv forfatterinne – som skriver i mange sjangere. 
Du er utdannet ved Kunst- og håndverksskolen i Bergen 
(nå Bergen Kunsthøgskole) og studerte teaterhistorie 
ved Universitetet i Bergen. Og du er mor til tre barn. 
Din sønn Mats ble født med Downs syndrom, og han bor 
og arbeider i Hogganvik Landsby, et Camphill-sted ved 
kysten i Rogaland. Hva har det betydd for deg, som mor, 
å ha en sønn med Downs syndrom?
Cecilie Løveid (CL): Det har selvsagt vært veldig an-
nerledes å få et barn med Downs syndrom, til forskjell 
fra et barn uten dette syndromet. Etter at vi hadde fått 
Mats, sa en venninne til meg: Nå kan dere aldri skille 

dere. Jeg tenkte: Å, hva handler dette om? Så det var 
spennende. Vi ble da heller aldri skilt! Men jeg har hørt 
at det ikke alltid går slik når par får barn med spesielle 
behov. Vi, derimot, fikk 23 år sammen. Min mann Bjørn 
døde dessverre som 54-åring. Så det ble en annen form 
for historie.
Men hva har det betydd? En hel masse ting. For det før-
ste var det relativt uvanlig med skanning og slike prøver 
den gangen, som vi har i dag. Dette var i 1980–81. Jeg 
var gravid og i Polen på en opplesningsturné. Og jeg 
hadde oppgaver på teatret. Jeg var i full gang med alt 
mulig. Vårt forhold var cirka to år gammelt da.
Så gikk vi til en privatlege i Bergen for å få en skanning; 
det kunne jo være gøy å se barnet, liksom. Jeg husker 
godt at Bjørn og legen nærmest havnet i en krangel. De 
var ikke enige om hva som var hender og hva som var 
føtter. Dette skulle være advarselsplakat nummer én, 
ikke sant?

CE: Er det slik? Ser hendene og føttene annerledes ut 
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hos barn med Downs syndrom enn hos andre barn?
CL: Ja, det ser mer ut som en ape for å si det litt ukor-
rekt. Det var i hvert fall det de kranglet om. De snakket 
ingenting om nakkefold, noe som er et typisk kjenne-
tegn. Det var altså en fryktelig stemning der på kontoret, 
istedenfor den der pludrete, søte gledestemningen som 
vi hadde forventet oss. Vi ble ganske utslått. Men det 
ble ingen konkretisering av dette, legen sa ingenting om 
hva han faktisk mente eller trodde. Og Bjørn sa ikke hva 
han mente. Og jeg var dum som et rør som ikke skjønte 
hva det handlet om!

CE: Mener du at legen burde ha visst at det var Downs 
syndrom?
CL: Ja, og antagelig har han tenkt at det kanskje var det, 
men så har han ikke hatt lyst til å bringe det videre. Jeg 
vet ikke hvor legeetisk det er, men det kan ha vært tilfel-
let. Hvis ikke var han jo en dårlig iakttager, og burde 
ikke ha arbeidet som lege; man kan faktisk se tegn. Men 
de er jo også forsiktige med å sette diagnoser, de gjør jo 
ikke det i hytt og vær. Legen burde ha foreslått å ta en 
prøve eller noe slikt, det gjorde han ikke. Men spørs-
målet er uansett: Er det en katastrofe, eller er det det 
ikke? For hvem?
Da Mads ble født, litt for tidlig, skjønte jeg jo med 
en gang at han hadde Downs syndrom. Jeg sa det til 
jordmoren. Munnen hennes var lukket som en strek. Det 
skulle tas blodprøver, telles kromosomer og slikt, det 
skulle ta fjorten dager før man fikk resultatene.

CE: Dette var i 1981?
CL: Ja, men endelig var det en som sa noe. Det var en 
lege der som ikke hadde noe med oss å gjøre, og som 
jeg møtte i en trapp. Han sa: Det var da trist, det var da 
synd med den sønnen, ja, det var trist. Og vet du; da ble 
jeg glad. Jeg ble glad fordi det hadde mer med realiteten 
å gjøre. Jeg ble glad for ærligheten hans, at han sa hva 
han mente. For jeg kunne jo ikke gå rundt og juble over 
at jeg hadde fått en sønn med Downs syndrom. Det går 
ikke an. Du kan ikke forlange det av en mor.

CE: Men for din egen del, var det likevel en aksept?
CL: Jeg aksepterer barnet mitt selvfølgelig, til ett hundre 
prosent og fra første øyeblikk. Helt uten tvil. Men det 
fantes jo folk der på klinikken, også ved senere tilfeller, 
som prøvde å «koble» Mats og meg på en annen måte: 
Se hvor lik han er deg, og slikt, kunne de si, ut fra en 
slags «pedagogikk». Bare tull! De hadde vel opplevd 
andre foreldre som ikke ville akseptere at deres barn var 
født med et handikap, og så skulle de liksom «bearbei-
de» meg, eller forholde seg «pedagogisk»; du lukter jo 
slike strategier med en gang. Jeg gjorde det, og det var 
jo interessant …

CE: Men hvordan gikk det videre? Du knyttet deg natur-
ligvis til barnet med en gang.
CL: Ja, vi knyttet oss til hverandre.

CE: Og hva har dette med Mats betydd for deg i det 
videre forløpet? Du har jo også andre barn.
CL: Det er klart, jeg har to døtre, og Mats er i midten. 
Det er jo noe helt annet å ha normale barn, for du kan 
forvente deg ting, du kan følge dem på en annen måte. 
De utvikler seg som blomster, ikke sant; de følger sånn 
noenlunde kronologien i hvordan menneskeslekten 
utvikler seg. Mens Mats ikke kunne gå før han var fire. 
Vi måtte slite og slepe på ham; han protesterte jo også. 
På en måte gjorde Mats de årene han vokste opp tidløse 
for meg. Fordi utviklingen hans, som jo var der selvføl-
gelig, den gikk så langsomt. Derfor merket jeg ikke at 
tiden gikk.

CE: Er det noe annet du vil si om det å være mor til et 
barn med Downs syndrom? Har du erfaringer som du 
vil formidle?
CL: Stort sett har folk vært veldig snille og vennlige 
med oss. Det har ikke vært mye ubehageligheter fra 
andre. Men jeg tror nok at folk er glade for at de ikke 
har barn med Downs syndrom. Det var litt synd på oss, 
synes jeg, når jeg ser på det litt utenfra. 

CE: Tross dette at dere hadde mer altoverskyggende 
problemer å kjempe med og at det er vanskelig å skille 

Mats på Fjellheimen 2009. Foto: Fjellheimen.
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det ene fra det andre, vil jeg spørre deg om hvilken 
betydning det har hatt for deg som kunstner å ha et barn 
med Downs syndrom.
CL: Jeg tror at jeg har utviklet en veldig stor toleranse 
overfor menneskelige uttrykk, oppførsel og situasjoner. 
Ikke det at jeg alltid er beredt, men jeg tror at jeg har 
utvidet mitt menneskesyn, min menneskeforståelse, 
ikke bare ved at Mats har Downs, men at vi gjennom 
det kom til å møte så mange mennesker med mange 
forskjellige tilstander, situasjoner …
Så kom jeg jo midt oppi denne diskusjonen om institu-
sjonene. Man hadde blitt klar over at institusjonene ikke 
akkurat var noe godt sted å være. Arne Skouen skrev 
veldig mye om dette. Han hadde selv en datter som var 
på institusjon. Han var en av frontfigurene i aksjoner 
som førte til opprettelsen av Norsk Forbund for Psykisk 
Utviklingshemmede (i 1967). Jeg kjente ham personlig.

CE: Jeg har intervjuet Bente Edlund som har skrevet en 
doktoravhandling om helsepedagogikk og sosialterapi 
i Norge gjennom 100 år. Når det gjelder tanken om 
integrering av psykisk utviklingshemmede i samfunnet, 
så beskriver hun hvordan den senere HVPU-reformen 
nærmest ble en boligreform, altså at alle uansett han-
dikap skulle ha sin egen bolig og leve vanlige liv ute i 
samfunnet.
CL: Ja, og dette var jo å kaste blår i øynene på folk, 
en drøm, en utopi. Jeg skjønte også veldig fort at å tro 
at Mats skulle klare et slikt normalt voksenliv, det er 
komplett umulig!
Først gikk Mats i vanlig barnehage her i Bergen, på 
Asylplass. Jeg husker det kom en psykologistudent dit 
en gang. Han hadde en tese om at Mats, med Downs 
syndrom, ikke hadde noe språk. Mats var to år. Mannen 
skulle bevise at Mats ikke hadde språk, og undersøke 
hvordan det er når man ikke har språk. Vi foreldre og 
søsken lo oss i hjel, for vi visste at Mats hadde et rikt 
ordforråd, og også kunne uttrykke seg ganske godt. Vi 
leste masse bøker med ham. Han selv hadde en enkel 
setningsbygning når han snakket, det har han fremdeles, 
men han var mottagelig og hadde stor forståelse. Han er 
mye bedre enn meg til å huske navn ...
Vel, det var litt overpedagogisk, synes jeg. Men jeg må 
samtidig si at de var veldig flinke, de fikk mye til. Det 
som slo meg i forlengelsen av dette året, og med orkes-
teret, det var jo denne iveren hos lærerne, og også hos 
foreldre: De var blitt bitt av den tanken at barna deres 
skulle bli sånn som alle andre, eller i hvert fall mest mu-
lig sånn som alle andre. Og det hadde jeg slått fra meg. 
Eller det hadde jeg aldri trodd på. Aldri. Samtidig var 
jeg også litt ambisiøs – på noen måter. Jeg var veldig 
opptatt av klær, for eksempel. Å kle ham bra. Man skul-

le ikke ta ham på klærne, eller sånne ting i hvert fall. 
Dette var viktigere med ham enn med de andre barna.
Men det var da jeg begynte å tenke på steinerfolkene, 
at det kanskje var et alternativ. Jeg vet ikke hvordan jeg 
kom på det, men jeg snappet det liksom opp.

CE: Mange vet jo at det finnes noe spesielt der. Men 
man har ofte vage forestillinger, om «noe kunstnerisk». 
Mange tror at steinerskolen er for barn med spesielle 
behov, eller for vanskelige barn. At den pedagogikken 
er så bra på individuell oppfølging. Uansett finnes det 
mange forestillinger.
CL: Min mor hadde masse greier med meg som hun 
ikke gjennomførte. Blant annet så var det dette at «jeg 
burde ha gått på steinerskolen». Veldig gøy å høre «hva 
du burde ha fått til jul, liksom». Eller «hva du ikke 
kjøpte da du var ute og reiste» … 

CE: Men Mats kom faktisk inn i en antroposofisk sam-
menheng; hva var det første?
CL: Det var nok oppe ved steinerskolen på Hovseter. I 
nærheten av den fantes Helsepedagogisk Rudolf Stei-
nerskole i Oslo. Det var en skole for barn med mange 
ulike handikap. Det var den som senere fikk navnet Lja-
bruskolen, da de flyttet. Han var der i mange år, gikk på 
skolen og bodde hjemme. Han hadde en veldig dyktig 
lærerinne som het Olaug Hagerup.

CE: Vil du si noe om det? Kunne du falle til ro med det?
CL: Ja, jeg syntes det var fantastisk. Fordi den skole-
ringen disse lærerne der hadde, eller den innstillingen 
de hadde, var åpenbart noe helt annet. Det er vanskelig 
å sette fingeren på hva det var. Men som det er van-
lig blant alle steinerfolk, handlet det mye om hverdag 
og fest, altså at hverdagen inneholder et nivå hvor du 
forbereder en høytid. Du gjør de vanlige tingene, men 
du legger samtidig stor vekt på å se fremover mot den 
eller den feiringen. Slik får hverdagen noe festlig over 
seg. En forventning som er kortsiktig; jeg mener: du får 
veldig fort presangen, så å si. Du holder ikke på i det 
uendelige. Kanskje i et par uker. Det er realistiske mål. 
Det passer jo veldig godt.

CE: Ja, for så kommer neste feiring.
CL: Nettopp, alltid noe. Om ikke annet så er det årsti-
den, årstidsfeiring. 

CE: Så dette mener du er noe spesielt virksomt?
CL: Ja, og det var spesielt med nivået på enkelte tekster 
og sanger Mats skulle lære, eller forsøke å lære under 
forberedelsene. Det var voksne tekster, til og med filo-
sofiske, og ikke nødvendigvis tilrettelagt for barn. Det 
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kunne komme religiøse tekster også. Og dette tror jeg 
beriket Mats, fordi jeg hører veldig ofte reminisenser fra 
slike ting hos ham. Tenk om man bare skulle høre sånt 
Per-og-Kari-språk, i beste fall tekster fra første klasses 
lesebok … altså tilrettelagt for idioter! Dette likte jeg 
veldig godt.

CE: Det er vel temmelig basert på den vanlige steiner-
pedagogikken, også det som er utviklet som antroposo-
fisk spesialpedagogikk. Hvor lenge gikk han der?
CL: Han gikk der til han var 14, 15 år gammel. Da 
begynte han å ha noen overnattinger på ulike steder, for 
eksempel var han på besøk på Camphill Solborg. Det 
ble på en måte forberedt en naturlig overgang fra skolen 
til Camphill. Og dette var ut fra at det er naturlig at ung-
dommer som kommer opp i 16–17-årsalderen vil flytte 
hjemmefra. Ikke sånt som «den stakkaren må vi ta vare 
på», og «vi må gjemme ham bort» og slikt, nei, dette var 
en naturlig utvikling. Dette kunne de hjelpe til med.

CE: Hadde altså Mats denne drivkraften i seg selv? 
CL: Ja ja, som sagt: Jeg skal bli voksen, jeg!

CE: Men fikk dere kontakt med Camphill fordi han 
hadde gått på Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i 
Oslo?
CL: Jeg visste jo om Vidaråsen, men det var visst noen 
ting jeg reagerte på der. Uansett tror jeg at det var Olaug 
Hagerup som sa at Hogganvik nok er stedet for Mats. 
Hun «kjente det liksom i tåen sin». Og det kan jo være 
det at han var blitt 5, 6 år da han flyttet fra Vestlandet til 
Oslo, og så er det kanskje riktig for ham her på Vest-
landet, at han føler seg hjemme her. Så dette ble vår 
verden den gangen. Han flyttet først inn i det som heter 
Christopher Bruuns hus.

CE: Som bergenser kan jeg faktisk føle noe lignende i 
stortåen jeg og, for min egen del … Om du skulle sam-
menfatte det: Hvordan har det vært for Mats å leve og 
bo der?
CL: Det virker helt naturlig for Mats å være der. Jeg har 
aldri opplevd at han ikke vil reise hjem igjen, tvert imot 
...
Jeg var litt engstelig en stund for hvordan det skulle gå 
da de hadde en medarbeider som mente det var feil å gi 
ham skolemedisin for epilepsien. Heldigvis er det ikke 
slik nå.

CE: Og «hjem», det er Hogganvik?
CL: Ja, har han vært her hos meg et par dager, så sitter 
han nærmest reiseklar. Han vil dit. Så det må jo være det 
beste skussmålet for landsbyen.

CE: Hvordan har det vært for deg som mor, eller dere 
som foreldre, å ha Mats på Hogganvik?
CL: For oss har det vært befriende, fordi Mats og hans 
situasjon har okkupert livet vårt så enormt. Til dels har 
det isolert oss. Ikke sant, det er helt ok når han har fød-
selsdag og da er hovedpersonen, men hvis andre i huset 
har fødselsdag, da er det jo litt dumt at han stadig vekk 
er hovedpersonen (ha, ha!). Det kunne for eksempel 
være vanskelig å ha gjester. Eller alltid å stå veldig tidlig 
opp for at han skulle kunne komme seg av gårde. Det 
var mye jobb. Jeg vet at det har vært mye jobb for dem 
i Hogganvik og, men de senere årene har han liksom 
funnet roen.

CE: Finnes det en flyt av informasjon eller kommunika-
sjon mellom deg som forelder og landsbyen?
CL: Jeg treffer personene rundt Mats når han kommer 
på hjemmebesøk, eller når jeg besøker. Det er ikke altfor 
ofte. Noen har vært flinke til å rapportere, mens andre 
nesten ikke gjør det. På en måte er det i perioder en 
slags behagelig ikke-kommunikasjon, og et stort brev til 
jul med årets aktiviteter. Nå har vi levd i et strengt regi-
me før, med daglig rapport til skolen om hva vi hadde til 
middag i går, og lignende. Og da er det vel også normalt 
å nyte friheten. Hvis man er voksen og har flyttet hjem-
mefra for 10 år siden, så er jo dette det normale, ha litt 
årstidsbasert besøk? Det må være en slags balanse her. 
Pårørende kan jo også bli for interessert, de vil styre. 
Dette kan bli livsinnholdet for dem. Det har jeg prøvd å 
unngå. Jeg synes ikke det er noe morsomt med voksne 
mennesker som bare er opptatt av en sønns eller datters 
ve og vel til enhver tid, og som brer seg ut med dette i 
selskapslivet, for eksempel.

CE: Du gjør deg sikkert tanker om fremtiden til Mats, 
men gjør du deg også tanker om fremtiden til Camphill 
Hogganvik?
CL: Det enkleste svaret på det er at av og til så frykter 
jeg at det skal være slutt. Og hva skjer da? Når jeg er 
gammel, og Mats er gammel, og hvis verden ikke er 
vennlig stemt lenger … det er en sånn svart utopi, el-
ler dystopi. Men så velger jeg å tro på at det skal nok 
fortsette å være bra. Jeg vil velge å tro på det. Men jeg 
vet jo det at tingene varer ikke evig og alltid. Så uansett 
hvordan de legger det opp, så kommer verden også til å 
bety forandringer for Camphill. De er heller ikke unntatt 
fra historiens gang. Og nye generasjoner vil gjøre ting 
på nye måter. Man får bare håpe at de nye ideene hos de 
nye folkene ikke ødelegger grunnleggende ting, at det 
blir bedre og ikke dårligere.
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Tekst: Ellen Graff Jenssen og Jens Olai Jenssen

Isabel Wyatt skriver vakkert og poetisk i sitt dikt Para-
displanten, om menneskets streben gjennom livet:

Så kommer hun elegant, verdig
hen til sin røde blomstring,
rik, løve-hjertet,
ren i erfaring.

Foreldre har rollen som veivisere for sine barn. Men det 
omvendte skjer også, at barn får sine foreldre til å gå 
i nye spor, søke alternative livsveier med uante 
muligheter.

Veiviseren

Vi har tre barn som hver for seg har funnet gode ståste-
der i livet. Trine ble født som nummer to, med Downs 
syndrom i fødselsgave. Med stort pågangsmot har hun 
etter hvert blitt stolt av sin livsoppgave.

Hvilken lykke at nettopp vi ble valgt som foreldre av 
disse tre. Vi var nærmest kunnskapsløse om hva et barn 
med Downs syndrom hadde i seg av muligheter, og hvil-
ke utfordringer vi som foreldre sto i. Vi måtte gå dypt i 
oss selv for å tenke gjennom livet og våre framtidsdrøm-
mer på nytt. I august feirer Trine 25-årsjubileum som 
beboer på Vidaråsen.
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Vi hadde sett, men kjente ingen som hadde Downs 
syndrom, eller andre mennesker med spesielle behov. 
De bodde som regel på større institusjoner, isolert fra 
omverdenen. Trine banket på døra og vekket oss fra 
vanetenkning. Hun kom som en forandringens engel 
og kastet oss rundt for å finne nye veier i livet. Vi ble 
utfordret på kunsten å vise tålmodighet, og ikke minst 
i å takle perfeksjonismens hemmende kraft. Det var en 
formidabel oppgave hun hadde påtatt seg.

I studietiden fulgte vi nøye med i Arne Skauens og Dag-
bladets mange avsløringer av uverdige forhold ved våre 
institusjoner. Vi leste Bjørnebos «Jonas» og bøker som 
«Summerhill» og «I morgen er for sent» – og om andre 
pedagogiske alternativer. Mange i vår bekjentskapskrets 
arbeidet med Steinerpedagogikk. Vi var nysgjerrige 
både på idégrunnlaget og metodene.

Men, det var Trine som for alvor førte oss til Steinersko-
len på Hedemarken og inn i det antroposofiske landska-
pet der menneskesynet på det dypeste alvor var preget 
av individers likeverd og troen på reinkarnasjon. Det ble 
befriende for oss å møte et fagmiljø som arbeidet ut fra 
erkjennelsen av at ethvert menneske har sin egen sunne 
indre kjerne.

Som hennes pårørende kjenner vi stor takknemlighet for 
samspillet med utallige ildsjeler. Underveis har det vært 
gode, men til tider også svært krevende utfordringer. 
Summen er en opplevelse av at både Trine og vi har 
fått leve rike liv med gode menneskemøter, både i og 
utenfor de antroposofiske miljøene.

Vi kjenner nå som pensjonister uendelig glede over at 
døren til arbeid for verdige liv er blitt åpnet; langt fra 
vår egen hverdag og der det trengs som mest. Trine har 
sammen med Kirsti Hills-Johnes skrevet om «Drømme-
reisen til Gabriellasenteret» i denne utgaven av Lands-
byliv - den kan også vi reflektere rundt. Se side 78.

Til venstre: Ellen Graff Jenssen og Jens Olai Jenssen 
i 2011 under byggingen av et tradisjonelt Chagga-hus 
sammen med småbønder i Umbwe Onana som ligger på 
1.700 meters høyde like utenfor Kilimanjaro National 
Park. Det var her Ellen fant tvillingene et halvt år 
tidligere, som ga starten til samarbeidet med Gabriel-
lasenteret.

Vi har ofte spurt oss selv: Ville Ellen ha utviklet sensiti-
viteten hun har blitt velsignet med, uten samspillet som 
pårørende? Ville Jens Olai hatt tilstedeværelse nok? Den 
gangen Ellen i 2011 kom hjem, etter å ha funnet veien 
til to utviklingshemmede tvillinger høyt oppunder Ki-
limanjaro, var det han som sa: «Vi etablerer en stiftelse 
og gjør noe skikkelig ut av dette». (Se Landsbyliv 30 fra 
2012 om møtet med disse tvillingene). Stiftelsen YES 
Kilimanjaro ble raskt etablert med styre og alle formali-
teter. Mange iherdige støttespillere i Norge bidrar nå til 
at Gabriellasenteret ved foten av Kilimanjaro kan gi ut-
viklingshemmede barn og unge verdige liv, i et område 
av verden der de ingen rettigheter har.

Alle vi som er pårørende vet inderlig vel at det for oss 
alle underveis har handlet om å si et helhjertet JA til 
muligheter og et like helhjertet JA til begrensninger. 
Dører har blitt åpnet og lukket. Selv opplever vi begge 
at vi har fått styrke til å åpne nye dører til en annen 
utviklingsvei enn vi hadde sett for oss. Trine kom til 
oss som et Mikaelsbarn, født dagen etter at vi alle feirer 
motets engel.
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Tekst: Sissel Jenseth

Emily Perl Kingsley (1940) er en amerikansk forfat-
ter og medforfatter til det kjente barnetvprogrammet 
«Sesame Street». Da sønnen Jason ble født med Downs 
syndrom i 1974, ble Emily inspirert til å inkludere per-
soner med nedsatt funksjonsevne i programmet.  Jasons 
historie blir også tema for et timelangt program på NBC 
med tittelen «This Is My Son». I 1987 skrev Emily Perl 
Kingsley «Velkommen til Nederland», som handler om 
overraskelsen over å få et annerledes barn – hvor hun 
sammenligner følelsen med å planlegge en tur til Italia 
– som for de fleste amerikanere er en stor drøm – for så 
å havne i Nederland. Teksten inngikk i sluttscenen til 
«Kids Like These», et manus hun skrev for CBS samme 

Emily Perl Kingsley skrev

«Velkommen til Nederland»

år, og som handler om et middelaldrende par med en 
sønn med Downs syndrom. Siden den tid har «Velkom-
men til Nederland» blitt oversatt og publisert over hele 
verden. Og filmen «Kids Like These» har vunnet en 
rekke priser.

I et intervju med creativeparents.com forteller Emily 
Perl Kingsley hva som ligger bak teksten i «Velkommen 
til Nederland». – Det handler om den «tapte drømmen», 
som enhver tapt drøm. Teksten forteller at det er lov å 
føle på smerten ved tapet av drømmen; å kunne legiti-
mere den. Å tillate seg å være skuffet, for gjennom å la 
de reelle følelsene slippe til, har du også muligheten til 
å komme videre i livet og begynne å glede deg over det 
som du har fått i stedet. Emily forteller at da hun fødte 
Jason i 1974, fortalte fødselslegen foreldrene at gutten 
deres aldri ville kunne gå eller snakke. Legen anbefalte 
dem å plassere gutten på en institusjon og si til familie 
og venner at han var død ved fødselen. Heldigvis valgte 
de å prøve livet med Jason, som viste seg å bli svært 
forskjellig fra de dystre prognosene. Foreldrene så det 
som sin oppgave å opplyse andre om sin nye innsikt og 
oppfordret foreldre til å investere tid og energi i barna 
som ble født med Downs. 

Tidene har heldigvis forandret seg siden den gang, men 
Emily Perl Kingsley er fortsatt opptatt av rettighetene til 
disse barna. At de får nødvendig opplæring og tilret-
telagte arbeidsplasser, og at de gis mulighet til delta i 
det sosiale livet. For eksempel lærer de ikke å kjøre bil 
som andre ungdommer, som lett kan gjøre at de blir 
isolerte. Her trengs egne transporttjenester. Og da Jason 
var tenåring, arrangerte foreldrene fester for barna med 
spesielle behov, siden de ikke ble invitert til ordinære 
ungdomsfestene.

Kilder:
no.wikipedia.org/wiki/Emily_Perl_Kingsley
creativeparents.com/EPKinterview.html 

Emily Perl Kingsley med sønnen Jason Kingsley.
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Jeg blir ofte bedt om å beskrive hvordan det er å 
oppdra et barn med nedsatt funksjonsevne. For 
å hjelpe mennesker som ikke har denne unike 
erfaringen til å kunne forstå, og forestille seg 
hvordan det føles, kan jeg beskrive det slik:

Når du venter en baby, er det som å planlegge 
en fabelaktig ferietur – til Italia. Du kjøper en 
haug med guidebøker og legger store planer – 
Colosseum, Michelangelos David og gondolene 
i Venezia. Du lærer deg noen nyttige fraser på 
italiensk og er veldig spent.

Etter måneder med henrykt forventning, kom-
mer endelig dagen. Du pakker veska og drar 
av gårde. Flere timer senere lander flyet, og 
flyvertinnen kommer inn og sier: «Velkommen 
til Nederland!»

«Nederland?!?», sier du. «Hva mener du? Jeg 
bestilte jo en reise til Italia! Jeg skulle vært i Ita-
lia nå. Hele mitt liv har jeg drømt om å komme 
til Italia!»

Men det har skjedd endringer underveis. Flyet 
måtte lande i Nederland, og der må du bli. 
Men det viktigste er at du ikke har kommet til 
et fryktelig, ekkelt, skittent sted, fullt av pest, 
hungersnød og sykdom. Du har bare kommet til 
et annet sted.

Så du må ut for å kjøpe nye guidebøker. Og du 
må lære deg et helt nytt språk. Og du vil møte 
en helt ny gruppe mennesker du ellers aldri 
ville ha møtt.

Det et bare et annet sted, et område som har et 
tregere tempo enn Italia, som er mindre pran-
gende enn Italia. Men etter at du har vært der 
en stund, når du fått igjen pusten og begynner 
du å se deg omkring ... ja, og du oppdager at 
Nederland har vindmøller, Nederland har tuli-
paner, ja, Nederland har til og med Rembrandt.

Men alle de du kjenner har det så travelt med å 
reise til og fra Italia ... og de skryter av hvilke 
fabelaktige opplevelser de har der. Og for 
resten av livet vil du måtte si: «Ja, det var også 
dit jeg skulle. Det var det jeg hadde planlagt». 

For smerten vil aldri, aldri, aldri, noensinne 
forsvinne ... fordi tapet av den drømmen, er et 
betydelig tap. Men ... hvis du tilbringer livet 
ved å sørge over at du ikke kom til Italia, vil 
du aldri kunne føle deg fri til å glede deg over 
de helt spesielle, helt nydelige sidene ... som 
nettopp finnes i Nederland.

© 1987, Emily Perl Kingsley. Til norsk ved 
Sissel Jenseth

Velkommen til Nederland!
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Barna – våre lærere 
i sann menneskelighet

Vi bør ikke tro at de ikke forstår hvem og hvordan de er. 
De vet det nøyaktig og fortsetter likevel å være mo-
dige, glade og fulle av håp. Skulle vi ikke følge deres 
eksempel? Hvem av oss lar ikke motet synke og håpet 
fare oftere enn barna våre? I denne betydning mener jeg 
at de er våre lærere.

Også på en annen måte: Hvert av barna hjelper oss 
å vinne et stort slag som er blitt utkjempet gjennom 
årtusener. Hele vår historie med alle dens lidelser, 
gjerninger og erobringer, er uttrykk for denne kampen: 
Det er den vedvarende kampen som ånden må føre mot 
vårt legemes nød. Det legeme som siden syndefallet har 
viklet inn sjelene våre og er gjennomtrengt av dem. Den 
individualitetens ånd som lyser opp hvert menneske og 
som stadig på ny forsøker å unndra seg syndens grep. 
For er legemet sunt, henfaller vi altfor lett til dets drifter, 
begjær og lengsler. Men er legemet lidende og skrøpe-
lig, påminner det oss om all tilværelses nød og besvær.

Dette er hva barna våre stadig demonstrerer for oss. De 
viser oss den andre siden av livet, som er likeså nødven-
dig og viktig som den vi daglig henfaller til. Også i dette 
er våre barn lærere for oss. De hjelper oss – ved at vi 
daglige ser deres nød og besvær – til å holde åndsgnis-
ten våken i våre sjeler og ikke glemme oljen til lampen 
vår. Barna våre er ikke krigere, de er myke, men de 
maner oss til uavbrutt å ta del i menneskehetshistoriens 
store slag.

Hva skulle vi gjøre uten dem? Ville ikke hele menne-
skeheten komme ut av sin sosiale likevekt, hvis vi ikke 
stadig ble konfrontert med lidelse og smerte, det å være 
annerledes, være avviker? Bare overflatiske mennesker 
kan være av den mening at verden burde være uten syk-
dom og nød. Hvis det var slik, hvordan skulle vi da vite 
hva glede og munterhet er? Er det ikke kjærlighet som 
råder i begge deler; smerte og glede? Er det ikke nåde i 
begge deler; anfektelse og overvinnelse? Er det ikke tro 
i begge; i tvil og salighet?

Dr Karl Königs brev 
til foreldre i anled-
ning grunnleggelsen 
av foreldre- og 
vennekretsen og 
landsbyfellesskapet 
Brachenreuthe ved 
Bodensjøen. Karl 
König kunne ikke 
være til stede ved 
grunnleggelsen av 
foreldre- og venne-
kretsen på grunn av 
sykdom, men skrev 
et brev til foreldrene.

Her gjengir vi et utdrag av brevet.

Kjære foreldre!

Hva jeg ville ha uttalt, var følgende: At dere som for-
eldre skulle prøve stadig mer å forbinde dere med vårt 
arbeide som vi utfører her. Ikke bare fordi vi gjør dette 
for deres barn, men fordi det overhodet finner sted. For 
i samværet med disse pleietrengende og uføre barna 
oppstår en ny lignelse på sann menneskelighet. Og det 
er ikke lærerne, pleierne, medhjelperne og legene som 
skaper denne nye lignelse; de bestreber seg bare på å 
gjøre den synlig, slik at den, med Goethes ord, blir en 
«åpenbar hemmelighet». De som virkelig skaper den, 
er barna som er betrodd dere og oss: Dere som foreldre, 
oss som oppdragere i videste forstand.

Vi skulle alle stadig mer gjennomtrenges av at disse 
barna er våre lærere: Lærere i høyere betydning. For de 
har tatt på seg sin skjebne – å være krumme og forkrø-
plet, misdannet og tilbakestående. De klager ikke og er 
ikke vrange. Tvert om tar de på seg det å være annerle-
des, like modig som en som tar sitt kors på ryggen og 
sier et uforbeholdent «ja» til det.
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Dette vil vi minne oss selv om og si et fullt og helt «ja» 
til barna og vår skjebne, til denne tunge oppgaven. Først 
dette «ja» kan gi barna våre en sant grunnlag de kan stå 
og leve på. Bare et slikt «ja» gir dem et fast grunnlag for 
sin egen og vår eksistens.

Først da bekreftes de ord som Kristus sa til sine disipler: 
«Salige er de som sørger, for de skal trøstes», og idet de 
trøstes, vil de skjenke en enda større trøst.

Slike tanker kan forene oss, foreldre og oppdragere. 
Barna er ikke bare til for at vi skal hjelpe dem, de er der 
for at vi kan bli hjulpet gjennom dem.

Det er et gjensidig gi og ta imot; av det kan det oppstå 
en kraft som i dag er sjelden, som vi alle synes å miste 
og som dog er så viktig i det menneskelige samvær: 
Tillit.

          Tillit til det andre mennesket
          Tillit til den guddommelige verden

Rudolf Steiner ble engang spurt om hva verden trenger 
i dag? Han svarte: «Å leve ut fra sin tillit, uten enhver 
sikkerhet for sin eksistens, i tillit til den alltid nærvær-
ende hjelp fra den åndelige verden.»
Dette kan vi hver dag på ny lære av våre barn, og vi vil 
forsøke ikke mer å glemme det.

Det var, kjære foreldre, hva jeg ville si dere til hilsen og 
til kurs for deres virke.

Deres Dr. König Brachenreuthe, 1.mai 1965.

Antropos forlag: Hans Müller Wiedemann. Karl König,
en mellomeuropeisk biografi i det 20. århundre. 
Brevet står på side 456-458 i boken. 

Karl König ble født i en jødisk familie i Wien i 1902. 
Han studerte medisin i sin hjemby, hvor han i 1921 lærte 
Rudolf Steiners antroposofi å kjenne. En akademisk 
løpebane sto åpen for ham, men König valgte å vie seg 
til arbeidet for mennesker med spesielle behov, barn og 
voksne som vanligvis betegnes som psykisk utviklings-
hemmede. I 1938 emigrerte han til Skottland sammen 
med flere andre østerrikske leger, de fleste av jødisk 
herkomst. Her grunnla de virksomheten Camphill ved 
Aberdeen, som etter krigen vokste til en internasjonal 
helsepedagogisk bevegelse. Gjennom Vidaråsen og de 
andre landsbyene er den blitt godt kjent også i Norge. 
Karl König døde i Tyskland i 1966. 
Hans Müller-Wiedemann (1924-1997), lege og helsepe-
dagog, var en av Karl Königs nærmeste medarbeidere.
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Som bier og blomster 
– ikke «borgerkrig» 

Tekst: Nina Maria Brun. Foto: Jac Brun.

PROLOG: Som bien er avhengig av blomsten og blom-
sten av bien, slik er det her i Camphill: Medarbeiderne 
er avhengige av landsbyboerne og landsbyboerne av 
medarbeiderne! Vi trenger hverandre på godt og vondt. 

Men ikke på en slik måte at vi kommer på hugget med 
hverandre hver gang vi må gi hverandre korrektur, eller 
motta korrektur. Det er en hårfin og skjør kunst. Det 
siste året har jeg selv fått erfare å være på hugget med 
medarbeidere, følt hvordan de liksom ville sette munn-
kurv på meg, «sable meg ned», og få rett. Ingen skal 
sable noen ned! 

For det er ikke slik det skal være. Borgerkrig mellom 
sunne og friske ansatte og psykiatriske utagerende tilfel-
ler. Vi må erkjenne at vi, som bien og blomsten, trenger 
hverandre, og må gjennomgå en dypere metamorfose 

for å ofre hangen til å ha rett, være sterkest, skape riva-
lisme og misunnelse, slik jeg dessverre har gjort. Jeg har 
misunt de mer reisedyktige, Europa-vante og livsflinke, 
sunne, unge medarbeidere som vi har rundt oss 24 timer 
i døgnet. Hvilke potensiale har ikke de i forhold til oss? 
De som behersker flere språk flytende, som kan utdanne 
seg, gifte seg og få barn. 

Så må jeg ikke gjøre dem til mine rivaler. De er kan 
hende min blomst og jeg deres bie. Og hvis selveste 
bien begynner å krige mot blomsten, hva kommer til å 
hende da? 

Det skal ikke være sånn at jeg blir skamfull og utage-
rende når jeg får korrektur, men heller motta den med 
ydmykhet og takknemlighet, uten å føle meg umyndig-
gjort, underdanig, eller bli provosert til sinne, opprør og 
forlegenhet, slik at jeg må forklare om og om igjen at 
jeg ikke mente noe galt, til folk blir trette, slitne og ir-
riterte, og jeg får bråk, bare fordi jeg må hvitvaske meg 
hver gang jeg får meg et «katteklor» av en medarbeider 
når jeg har kommet til å gjøre en typisk sosial feil. 

Ydmykhet kommer av det svenske uttrykket «ödmjuk». 
Skjebne heter på svensk «öde», og «mjuk» vet vi er 
myk! Men hvordan få dette til å henge sammen uten å 
føle seg sabla ned, sint og frustrert og umyndiggjort? 
Da er jeg ingen god bie med den blomsten som skal 
«bestøve» meg, slik at jeg kan produsere honning! Eller 
hvis jeg var blomsten: da avviste jeg bien og ville lide 
en tung undergang! Ja, hvordan få til å gjennomføre 
denne hårfine sosiale balansekunsten? Da må vi vise 
ekte Mikaelsmot! 

Her en Eurofil sangstrofe: 
Tyskere, briter og grekere 
er sterke europeere! 
Godt at Norge er et viktig land 
i Europa, tross alt! 

Hva er det som får meg til å få den smertefulle følel-
sen at jeg (vi landsbyboere) er født og bor så sørgelig 
langt nord for folkeskikken og kultursirkelen! Jeg vil 
helst slippe å føle meg som en uerfaren, primitiv, naiv 
og blank bondetamp og boms fra Norge, sammenlignet 
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med alle disse potensielle, kompetente, livsvante medar-
beiderne som kommer fra mer sentrale deler av Europa. 

Men hva har dette med blomst og bie-samfunnet her i 
Camphill å gjøre, med kunnskapen, sunn folkeskikk, 
kultur, og å vite og se forskjellen på rett og galt? At 
noen kan det i langt større grad enn andre. Jevnfør med-
arbeidere og landsbyboere? 

Kommer f. eks. vi landsbyboere til kort med det å 
være sosialt oppmerksomme på den måten at vi kan og 
formår å oppfylle dette sosiale, forventede kravet? Der 
synes jeg medarbeiderne ligger langt foran i løypen! 
Men som sagt: til ydmykhet, sosialitet og alle utfor- 
dringene dette medfører, trenger vi det store, sanne Mi-
kaelsmotet. Uansett hvem vi er, bie eller blomst, så det 
har ingenting å gjøre med hvor vi er født og om vi bor 
for langt nord for den klassiske europeiske folkeskikken 
og kultursirkelen. 

Jeg er en gang blitt kalt «rasist» pga. en misforståelse, 
men det har vi heldigvis skværet opp i! Skulle blomsten 
si: Du er «rasist» til sin bie? 

Jeg fikk også en gang høre en medarbeider si: – Dere 
(landsbyboere) takker meg jo ikke for alt det jeg gjør! 
Jeg svarte: Ingen takker meg for det jeg gjør heller! 
Medarbeideren: – Men du gjør jo ingenting! Den gan-
gen jobbet jeg jo hele dagen, kokte om formiddagen, ve-
vet vakre tepper og duker om ettermiddagen, er ikke det 
å gjøre noe? Dessuten arbeider jeg hardt på det indre for 
å ikke bli eller være sur, sint, klagefull og utakknemlig. 

Uansett hvem vi er, og hva vi enn har med oss i vår 
personlige, karmiske livsbagasje, så må vi bli de gode 
og riktige biene og blomstene for hverandre! Vi er alle 
her for å hjelpe hverandre. 

Bie-beboerne og blomst-medarbeiderne snakker for-
skjellige språk i dobbel forstand. De normale snakker 
og forstår ofte dårlig norsk, om norsk i det hele tatt. Vi, 
de psykiatriske tilfellene som er annerledes og i mindre-
tall, snakker og forstår ofte dårlig normalspråket og det 
gebrokne Solborg-norske. 

Jeg snakker autistisk. Jeg snakker norsk. En medarbei-
der snakker normalspråk, men også tysk/utenlandsk/
gebrokkent. Sånt blir det lett misforståelser og såre 
episoder av! 

Å få dette uhyrlige utfordrende med samfunn/normalitet 
og annerledeshet til å gå rundt, å balansere på best mu-
lige og mest ønskede måte, er ikke lett. Mye av det som 

forstyrrer meg, og trigger uønsket adferd, har ofte med 
mine bisarre forelskelser, hangups og erotikk å gjøre! 
Jeg er kan hende misunnelig? For det ble ingen gifte-
mål, barn eller yrkesutdanning på meg. 

Alt dette har jeg bare måttet svelge, forsake. Men nå har 
jeg en bedre følelse av å være den bien som finner blom-
sten, i denne symfoniske og mangfoldige bie-blomst-
dialog! Jeg er mer livsglad nå enn før. Tross mammas 
bortgang og diverse sammenstøt og sosialuhell. Jeg 
trives med mitt urte- og skrivearbeid, mine medbeboere 
og medarbeidere og mine kjære kammerater! 

Og så en viktig ting jeg ikke må glemme: Er ikke mine 
Berle-foredrag på Steinerhøyskolen, mine innlegg i både 
«Mennesket», vanlig LandsByLiv, og «Mitt landsby-
LIV» noe å sole seg i? Men det er ikke en sånn forfen-
gelig briljerings-soling, men en ekte, sosial virkelighets-
nær, sunn soling, en soling som skal gi meg min gyldne 
livsfarge! En sunn og god ansiktsløfting! En sunn måte 
jeg kan sole meg i virkelighetens sosiale og sanne sol-
lys! Er det kan hende her jeg endelig kan være ¬– den 
sanne bien som finner sin sanne blomst, mon tro? Med 
et sterkt, velinkarnert jeg som jeg vil sole meg i! Amen.

EPILOG: Min kjære, nå avdøde mor sa ofte til meg, at 
jeg var som en skattkiste som hun ikke fant nøkkelen 
til! Autismen har karmisk nok sørget for at mine skjulte 
talenter ble liggende brakk hele mitt liv til i dag, og 
forhindret dem i å komme til sin rett! 

Nina med mor. Nina i dag. Foto: Anuj Kumar.
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Tekst: Solveigh Raffaela Natalie Leisling 
Foto: Ruben Khachatryan 

Teksten er hentet fra bacheloroppgaven «Sosialterapeu-
tiske levefellesskap i lyset av normalisering og inklude-
ring», kapittel 7, Steinerhøyskolen i Oslo 2019. 

I de første kapitlene har jeg beskrevet ulike tilnærmin-
ger til omsorg for mennesker med utviklingshemming, 
men hva innebærer det å leve med en utviklingshem-
ming?

Normalitet og avvik 
For å forstå hva utviklingshemming er, vil jeg trekke 
inn «Normalitet og avvik» av Ivar Morken (2012), som 
kan fungere som bakteppe for forståelsen av funksjons- 
og utviklingshemming. Morken beskriver forskjellige 
forståelser av normalitet som for eksempel kulturell nor-
malitet, politisk normalitet og økonomisk normalitet, og 
gjennom dette viser han hvor lite som må til for å avvike 
fra det som regnes som normalen. Han presenterer ulike 
måter å forstå og fastslå utviklingshemming på, og tar 
utgangspunkt i «avviket» fra det som forstås som «nor-
malt». Avvik i seg selv betyr ikke at det foreligger en 
funksjonshemming, men når avviket skaper utfordringer 
i forhold til samfunnet og omgivelsene slik at man ikke 
kan benytte seg av de allmenne tilbud, er man hemmet 
i disse områdene. Han skriver at «Funksjonshemming 
forklares gjerne som et misforhold mellom miljøets krav 
og de individuelle forutsetningene» noe som fører til 
konklusjonen; for å kunne beskrive og forstå funksjons-
hemming må man forstå det sosiale livet og samfunnets 
forståelse av normalitet og avvik.

Ulike diagnoser 
Utviklingshemming er en overordnet betegnelse som 
sammenfatter ulike diagnoser som karakteriseres av 
nedsatt kognitiv funksjon, og språklige eller sosiale 
vansker. Årsaken kan være en genetisk feil, en skade 
under svangerskapet eller rundt fødselen. Grensen for å 
få diagnosen utviklingshemming går opp til 18 år, slik at 
hjerneskader oppstått før det går også innunder diagno-
sen (Gomnæs og Rognhaug 2012).

Hva vil det si å ha 
en utviklingshemming?

For å stille diagnosen utviklingshemming er det satt opp 
tre kriterier som går på utfordringer i daglige gjøre-
mål, en IQ under 70 og, fra et medisinsk synspunkt, at 
utviklingshemmingen har oppstått mellom unnfangelsen 
og det 18. leveåret, altså i utviklingsperioden. I enkelte 
tilfeller kan årsaken være miljørelaterte skader hos 
barn, som ut fra miljørelaterte omstendigheter ikke får 
utviklet seg optimalt.

Selv om utviklingshemming er den overordnete diagno-
sen, har de fleste mennesker som faller i denne katego-
rien en diagnose som spesifiserer utviklingshemmingen, 
som for eksempel Downs syndrom eller autisme.

Seks nivåer 
Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av syk-
dommer og beslektede helseproblemer, har gradert utvi-
klingshemming i seks nivåer, fra lett utviklingshemmet 
til dypt utviklingshemmet. Ifølge WHO (World Health 
Organization) er 85% av de som har diagnosen utvik-
lingshemming, lettere utviklingshemmede. Det er store 
variasjoner i forhold til funksjonsnivå og selvhjulpenhet 
i denne gruppe, og det blir oppfattet som problematisk å 
se på mennesker med utviklingshemming som en «ens-
artet gruppe» (NOU 2016:17, s. 27).

Noen utfordringer viser seg å være felles hos de fleste 
mennesker med utviklingshemming. En av disse handler 
om å kunne se og forstå sammenheng. Elever vil da ha 
utfordringer når det kommer til grunnleggende skrive, 
regne og leseferdigheter, voksne når det kommer til ab-
strakte tanker og anvendelse av tidligere lærte ferdighe-
ter i en annen kontekst enn læringssituasjonen. 

Sosiale utfordringer 
Det andre er sosiale utfordringer som oppstår i møte 
med andre mennesker. Mennesker med utviklingshem-
ming er ofte konkrete og eksplisitte i sin måte å ut-
trykke seg på, og har ut ifra dette vanskelig for å lese 
situasjonen og forstå indirekte signaler fra andre (NOU 
2016:17, s. 28), slik at de for eksempel kan oppleves 
som påtrengende.
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Dette skaper i mange tilfeller problemer for mennesker 
med utviklingshemming i møte med samfunnet. Det vil 
si at de ikke bare har behov for fysisk tilrettelegging, 
men også når det gjelder samfunnets krav og normer. 
Man skal kle seg riktig, snakke ordentlig og forståelig 
og følge strømmen. Kanadieren Wolf Wolfensberger 
(Askheim 2016), som har gjort sine forskninger rundt 
marginaliserte grupper, har fremsatt teorien om verd-
satte sosiale roller for å høyne verdsettingen til disse 
gruppene, men han fant snart ut at det handlet like mye 
om samfunnet, det vil si mennesker rundt disse grupper, 
og at holdningen måtte endres (Askheim 2016). Men 
hva ville denne holdningen være?

Skapes i møtet med samfunnets krav 
I boken «Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfag-
lige perspektiver» (2011) presenterer Thomas Owren 

«Gap- eller misforholdsmodellen», en modell som tar 
inn samspillet mellom omgivelsene og individet. Denne 
modellen legger vekt på at funksjonshemming ikke er 
en egenskap ved individet, men noe som skapes i møtet 
mellom individet og samfunnets krav. Konteksten spiller 
en viktig rolle siden en person kan være funksjons-
hemmet i en bestemt situasjon, uten å være funksjons-
hemmet i en annen. Riktig tilrettelegging i konkrete 
hverdagslige situasjoner kan gjøre personen mindre 
funksjonshemmet i akkurat disse. Mennesker med 
funksjonshemming vil ut ifra denne modellen ha størst 
utbytte av tilrettelegging i hverdagslige situasjoner som 
kompensasjon for misforholdet mellom personens evner 
og samfunnets krav.

I likhet med Ivar Morkens beskrivelse av normalitet og 
avvik, som ble nevnt innledningsvis, handler Gap- 

Solveigh sammen med Kjersti. De bodde tidligere sammen i Bakke hus på Vidaråsen. 
Kjersti døde før jul 2019. Se minneord til Kjersti, side 37. Foto: Ruben Khachatryan.
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Skulptur av Astrid Dahlsveen (1929 - 2012). Foto: Nils Langeland.
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modellen om et overordnet perspektiv på utfordringer 
som skjer i møtet mellom individ og samfunn. Det tren-
ger ikke å foreligge en funksjons- eller utviklingshem-
ming for at man avviker fra normen i samfunnet, det kan 
også være mye annet. For mennesker med utviklings-
hemming går avviket oftest på nedsatte kognitive evner 
og vansker i sosiale sammenheng.

Integrering og utfordringer
Da normaliseringstanken ble presentert for samfunnet, 
begynte reformeringen av omsorgstilbudet for mennes-
ker med utviklingshemming. De unge som i dag søker 
seg til Vidaråsen har vokst opp etter ansvarsreformen. 
De har dermed hatt en oppvekst innenfor familien sin, 
med muligheten til å gå på den lokale skolen. Under 
oppveksten har nok mange av dem kjent på at de er 
annerledes enn andre ungdommer. Inger Marii Tronvoll 
beskriver i kapittelet «De jevnaldrenes betydning for 
utvikling av selvoppfatning» (1998) hvordan integre-
ring i vanlig skole kan skape dilemmaer for mange 
barn og unge med utviklingshemming. Et viktig aspekt 
ved alle barns utvikling, er de jevnaldrenes betydning. 
Ved å være sammen med jevnaldrende utvikler barn en 
uformell sosial kompetanse. Unge med utviklingshem-
ming etter 10-12 årsalderen finner denne type relasjoner 
heller i spesialskolemiljøet enn i vanlig skole. Tronvoll 
mener at dette er fordi barn med utviklingshemming 
ikke finner de samme likhetstrekk blant barn uten utvi-
klingshemming, og det er vanskelig for dem å komme 
i god nok kontakt med disse for å kunne profitere av 
samhandlingen fordi skillet mellom dem og de vanlige 
blir så tydelige.

Pubertet og ungdomsår
Britta Nilsson og Ellen Lühr (1998) fremhever at det 
er akkurat i ungdomsårene at det for mange unge med 
utviklingshemming blir tydelig for dem hva det har 
for konsekvenser å ha en utviklingshemming og å leve 
med den. Akkurat i puberteten – i en alder der det for 
de unge er så viktig å være sammen med likeverdige, 
med jevnaldrende – i denne alderen begynner de unge 
med utviklingshemming å forstå og akseptere at de er 
annerledes enn andre.

Det er tøft å være ungdom generelt, å finne sin identitet 
og ta valg når det gjelder studie, utdanning og arbeid, 
men for mennesker med utviklingshemming innebæ-
rer det også ofte skuffelser. Tiltak og tjenester som de 
mottar er ofte basert på deres utviklingshemming og 
diagnose, og ikke på deres egne interesser og ønsker 
(Anna Kittelsaas, 2011).

Aldersadekvate erfaringer 
Selv om ett av de åtte kriteriene til normaliseringsprin-
sippet formulert av Bengt Nirje (1969), er at mennesker 
med utviklingshemming har rett til aldersadekvate erfa-
ringer, er det først i de siste ti-årene at man i fagfeltet har 
begynt å bli oppmerksom på at unge beboere skal få lov 
til å være ungdom, at det er viktig også for dem og deres 
utvikling å ha opplevelser typisk for annen ungdom. 

Caroline Tidemand-Andersen som var med å starte 
Ups & Downs, hadde over flere år samtaler med unge 
mennesker med Downs syndrom, og i boken «Er jeg 
ungdom eller har jeg Downs syndrom?» (2010) forteller 
hun om sine erfaringer og refleksjoner. Hun legger frem 
et bilde av ti ungdommer som lærer om hvordan de kan 
sette ord på følelser og hvordan mestre utfordringer i 
livet. Og viktigst er kanskje å føle seg bra som den man 
er. Sølvi Linde sier det slik: «God selvfølelse kommer 
når man er trygg, når man mestrer det man synes er 
viktig å mestre, og når man er til nytte». Det som ellers 
kommer frem er at de unge opplever seg selv som van-
lige og de gjør vanlige ting som andre ungdommer, som 
å gå på shopping eller møte venner. Dette samsvarer 
med Anna Kittelsaas erfaringer om at unge mennesker 
med utviklingshemming i sin selvforståelse oppfatter 
seg oftest som helt normale med litt hjelpebehov på 
noen områder.

KILDER:
Askheim, Ole P. (2016): Fra normalisering til empo-
werment. Oslo: Gyldendal akademisk
Gomnæs, U.T. og Rognhaug, B. (2012): Utviklingshem-
ning – mangfold og lærehemning.
Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk. 
Cappelen Damm Akademisk 2012
Kittelsaa, Anna M. (2011): Vanlig eller utviklingshem-
met? Bergen: Fagbokforlaget.
Nirje, B. (1969): The Priziple of Normalization and its 
Human Rights Implements. 
Nilsson, B. og Lühr, E. (Red): Ungdomstid, funksjons-
hemning, løsrivelse. (s. 27-43). Oslo: Kommuneforlaget
Owren, T. (2011): Funksjonsnedsettelse og funksjons-
hemning. I Owren, T. og Linde, S. (Red) Vernepleiefag-
lig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver, Oslo: 
Universitetsforlaget
Tronvoll, I.M. (1998): De jevnaldrenes betydning for
utvikling av selvoppfatning. 

«Sosialterapeutiske levefellesskap i lyset av normali-
sering og inkludering» kan leses i sin helhet på 
www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/sosialpedagogikk, 
se under «Arkiv Bacheloroppgaver».                    
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Tekst: Anne Langeland. Foto: Nils Langeland 

Landsbyene er små samfunn hvor dagliglivet ikke er 
preget av at folk har merkelapper: beboer, medarbeider, 
bruker, tjenesteyter. Alle yter hverandre en tjeneste i 
løpet av dagen, den måles ikke i stor eller liten, om det 
tar lang eller kort tid, men den er en del av det mange 
gjør. Vi bidrar på forskjellig vis, men sammen lager vi 
måltider og steller hus, driver gård og gartneri, produ-
serer håndverksprodukter, lager brød, ost og saft. Alles 
bidrag er en viktig del av helheten. 

Økonomisk fellesskap 
Sett i forhold til det vanlige synet på arbeid og lønn stil-
les vi overfor et stort spørsmål: Hvordan skal arbeidet i 
landsbyen lønnes når hver enkelt bidrar til det hele? Og 
kanskje har den som skreller 5 poteter gjort en større 
innsats i forhold til sine muligheter enn den som har 
ansvar for hele regnskapet?

Denne erkjennelsen har ført til at arbeidet som utføres 

Arbeid, belønning og ferier 
i Camphill-landsbyene

i landsbyen ikke kan måles i penger eller andre typer 
belønning. Enhver gjør sitt beste ut fra sine forutsetnin-
ger og får dekket sine behov. Her er det ingen forskjell 
på landsbyboernes og medarbeidernes ytelser. Arbei-
det utføres fordi det trengs. Ingen belønnes mer fordi 
vedkommende har lang utdanning eller en ledende rolle 
i fellesskapet. (Dette systemet gjelder ikke eksternt 
ansatte medarbeidere som ikke bor i landsbyen.) 

Interne medarbeidere i Camphill landsbyene har opp-
rettet et økonomisk fellesskap hvor de setter inn sine 
lønnsmidler i en felles pott. Utfra disse midlene får 
enhver det man trenger for seg og sin familie. Landsby-
boerne får sine egne trygdeytelser fra staten.

Ferietilbud
Ferieturer er en del av landsbylivet, og vi reiser på ferie 
sammen fordi vi ønsker å oppleve nye ting sammen, 
og å lære hverandre å kjenne i andre omgivelser og nye 
situasjoner. Beboernes ønsker er selvfølgelig utgangs-
punkt for turen. 

Ferien kan være alt fra en hyttetur til store utenlands-
reiser. For det aller meste arrangerer vi reisene selv. 
Det kan være reiser med vekt på utendørsaktiviteter i 
naturen, kulturopplevelser i utlandet, turer med egen bil/
buss, reise til sol og varme, eller for å besøke Camphill-
landsbyer i andre land. 

Når de som reiser på ferie sammen kjenner hverandre 
godt fra hverdagslivet, vet vi om hverandres vaner og 
behov, hva som kan være utfordrende, hva som det kan 
bli for mye eller for lite av, osv. Da kan alle være trygge 
på hverandre, som en viktig forutsetning for at turen 
skal bli vellykket. Vi opplever ofte at beboere som er 
selvstendige på mange områder innenfor landsbyen, fort 
kan miste fotfestet i nye, ukjente omgivelser. Da er det 
viktig at vi er gode venner og kjenner hverandre godt. 
(Alle medarbeidere har i tillegg egen ferie utfra vanlig 
feriestandard i Norge.)

Landsbyene har nulltoleranse for alkohol og andre rus-
midler. Det er en standard som gjelder for alle, også på 
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tur. Vi er sammen for å ta vare på hverandre og våkent 
kunne hjelpe hverandre.

Festivaler og faste feriesteder
Camphillbevegelsen i Norden har gjennom mange år ar-
rangert sommerfestivaler og invitert beboere og medar-
beidere til festival med kulturaktiviteter, underholdning, 
utflukter og hyggelig samvær. Språkbarrierene sprenger 
vi med dans, leker, musikk, natursti osv, som ikke 
trenger oversettelse. Gjennom festivalene har mange av 
beboerne fått venner på tvers av landsbyene og lande-
grensene. 

De nære båndene mellom de seks landsbyene i Norge 
gjør det også mulig for beboere å kunne reise på ferie 
til en annen landsby. Da kommer de til et miljø som er 
kjent og likevel annerledes. Gjestelandsbyen sørger for 
utflukter og andre hyggelige opplevelser. For mange er 
dette en fin ferie. Man kan komme alene uten ledsager 
og likevel føle seg trygg og ivaretatt under oppholdet.

Mange liker å reise tilbake til samme feriested. Det gir 
glede å vite hvor man skal og hvem man skal møte. 
Derfor benytter vi oss av faste leirskoletilbud som 
Fjellheimen. Mange beboere snakker hele året om neste 
opphold der. Det kan også være rift mellom medarbei-
derne om å få være med ettersom alt blir tilrettelagt av 
leirskolens lærere, og landsbymedarbeiderne kommer så 
å si til dekket bord. Vi er der som støttepersoner og kan 

samtidig glede seg over dyktige leirskoleansatte som 
legger til rette aktiviteter for beboerne. Noen beboere er 
faste gjester uten ledsager på andre leirskoler.

Økonomi og ferietilbud
Når arbeid og lønn er adskilt, teller vi heller ikke timer 
i vanlig forstand. Utgifter til reise og opphold for med-
arbeideren deles mellom de beboerne som er med på 
turen. I noen tilfeller har det økonomiske fellesskapet 
betalt for medarbeideren, hvis en beboer ikke har midler 
til å dekke dette. Gjennom landsbyens driftsmidler kan 
vi også gi bidrag til ferie for enkelte beboere hvis det 
trengs. For oss er det viktig at alle kan få en ferie.

I medarbeiderkretsen kan vi ta over oppgavene for 
hverandre i landsbyen eller organisere arbeidet slik at 
de som er tilbake får den omsorgen de trenger. Camphill 
landsbyene er underlagt alle vanlige regler og forord-
ninger tilsvarende andre som yter sosiale tjenester. Men 
fordi vi internt ikke er institusjon, men et levefellesskap, 
har vi større fleksibilitet på dette området. Når arbeid og 
lønn er adskilt, og betegnelser som «bruker» og «tjenes-
teyter» ikke får lov til å infiltrere samværet, kan vi legge 
til rette for fritidsaktiviteter og ferie med frivillig innsats 
fra medarbeidere som har valgt å være med i levefelles-
skapet.

Dette er et utdrag fra en artikkel på www.fritidforalle.no 
publisert 11. februar 2019.

Fra turen til Rozkalni i Latvia juli 2006 – en Camphillfestival med deltakere fra Norge, Russland, Estland, Finland og Sverige.
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Tekst: Kirsti Hills-Johnes og Trine Graff Jenssen. 
Foto: Ellen Graff Jenssen

Trine Graff Jenssen og jeg er fulle av inntrykk fra vårt 
møte med Afrika. Med menneskene, dyrene, fuglene, 
trær og blomstene, farger, lukter og lyder. 

Vi reiste fra Hamar kl. 03.00 onsdag 30. november og 
landet på Kilimanjaro flyplass kl. 20.30. Der ble vi hen-
tet av broren til Anthony fra Gabriellasenteret og kjørt 
til Aivlys Gjestehus hvor Fred og Coletta tok imot oss. 
De var et nygift ektepar som gjorde alt i sin makt for at 
vi skulle ha det godt på alle måter.

Vår drømmereise til 
Gabriellasenteret i Tanzania

Neste morgen reiste vi til Gabriellasenteret. Der møtte 
vi Anthony, som er leder for senteret, og Mdee. Hun er 
vikar for Brenda, hans kone, som har fødselspermisjon. 
Under et tak utenfor et av husene ble vi invitert på en 
konsert hvor noen av barna spilte på afrikanske trom-
mer, og alle klappet mens noen viste en spesiell dans. 
Vi ble også tatt med i dansen. Vi ble omringet av barn 
og deres hjelpere, og opplevde glede, kraft og varme fra 
alle rundt oss og ikke minst mye lyd!

I dag bor det 85 barn på Gabriellasenteret som er en 
internatskole og opplæringssenter for barn med spesi-
elle behov; det eneste i sitt slag i Tanzania. En gang i 
måneden kommer det foreldre til senteret som får kunn-
skap i hva de kan gjøre for å hjelpe barna sin hjemme, 
når barna kommer hjem på ferie, eller barn som venter 
på plass på Gabriellasenteret. Det finnes et hus hvor 
foreldrene kan overnatte, og vi så at et nytt hus ble byg-
get for å kunne hjelpe flere foreldre. Interessen er stor 
og foreldrene har en viktig rolle i å fortelle om Gabri-
ellasenteret der de selv bor. De deler erfaringene med 
hverandre og danner nye vennskap, og kan dele gleder 
og sorger som de kanskje har vært alene med i årevis.

Trine var med som ambassadør for hele «Downs-fami-
lien». Sammen med sine foreldre, Ellen Graff Jenssen 
og Jens Olai Jenssen, møtte de en gruppe afrikanske for-
eldre. Trine var ganske fortvilet og engstelig før møtet, 
men da hun begynte å snakke (på engelsk) gikk det fint. 
Hun fortalte litt fra Vidaråsen, om livet sitt og arbeidet 
der. Det var veldig viktig at Trine var med, for i Afrika 
er det mange mennesker som tror at folk med Downs 
syndrom ikke kan lære noen ting, – ja, noen tror at hvis 
man tar på dem, kan man bli smittet av Downs! Ellen 
og Jens Olai fortalte om livet med Trine. De delte av sin 
lange erfaring, og ga gode råd og oppmuntring. 

Noe av det fineste Trine opplevde under besøket var at 
hun fikk seg en ny lillesøster! Gloria.  Hun er datter av 
Alois og Agnes som driver en gård med bier uten brodd. 

Tvillingene Dotto og Kurwa takker Trine for gavene. 
Mdee helt til venstre i bildet.
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Håndverkslærer Twaha Seif viser fram brett laget av ba-
nanblader, Trine Graff Jenssen, Kirsti Hills-Johnes, Ida 
Akselsen og håndverkslærer Thomas John Mushi.

Gloria hadde hørt mye om Trine, og hun hadde fått en 
skredder til å sy en kjole til Trine. Den var nydelig.
Trine og Gloria var sammen en hel dag. De gikk på 
marked i Moshi, kjøpte afrikansk tromme og små gaver. 
Hele reisefølge fikk spise lunsj hos Gloria flere ganger. 
Hun holder på å pusse og innrede et bolighus til gjeste-
hus.

Trine er også interessert i Masaier, og gleden var stor da 
sjåføren, som tok oss med på safari, var fra Masaifolket 
og kalte seg Singing John.

Anthony og Brenda har ledet Gabriellasenteret i 10 år. 
De har begge reist lange veier for å undervise og fortelle 
om arbeidet på senteret. De har oppsøkt myndigheter og 
politikere. De er begge velutdannede og dyktige med en 
god formidlingsevne. Anthony underviser på universi-
tetet i Moshi for å tjene penger for sin egen familie. Alt 
han gjør som leder for Gabriellasenteret med barna, for-
eldrene osv., gjør han gratis! Både Anthony og Brenda 
har en helt spesiell evne til å finne frem til den beste 
hjelpen for barn og foreldre som de møter. De arbeider 
utrettelig ut fra denne innsikten: Hvis vi skaper et godt 
samfunn for barn med spesielle behov, så vil et slikt 
samfunn være godt for alle mennesker!

Like før vi kom, hadde Gabriellasenteret fått en svart 
sau fra visestatsministeren i Tanzania. Det er ifølge tra-
disjonen et av de høyeste tegn på anerkjennelse man kan 
få! Om ikke alt for lenge vil de antakeligvis få besøk av 
flere personer i høye stillinger.

Trine kjøpte med gaver fra de enkelte verkstedene på 
Vidaråsen. Her har hun overrakt dem og de blir med 
begeistring vist fram til de andre barna.
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Barn med rytmeinstrument-
er på Gabriellasenteret.

Trine og Gloria ler mot 
hverandre. 

Kirsti med et av de mange 
herlige barna.

Hugo har Downs syndrom. 
Han var elev på Gabriel-
lasenteret og er nå geite-
bonde. Han kom for å delta 
på kurs igjen. Her sammen 
med Trine Graff Jenssen.

Sammen med Ida Akselsen møtte Trine og jeg med-
arbeiderne på Gabriellasenteret. Trine var med på den 
første delen av møtet. Hun fortalte om livet sitt med 
samboer Marius. Hun hadde med seg produkter fra 
snekkerverkstedet, bakeriet, urteverkstedet på Vidaråsen 
og en nydelig løper som hun selv hadde vevet på ve-
veriet. Den fikk «lillesøster» Gloria i gave. Produktene 
var til stor hjelp slik at de kunne danne seg et bilde av 
arbeidslivet på Vidaråsen.

Etterpå fikk Ida og jeg mange spørsmål angående sek-
sualitet og samlivet blant unge og voksne med spesielle 
behov. Hva skjer hvis det skjer overgrep i landsbyen 
eller i Norge generelt. Hvordan er lovverket? Hvordan 
bor og arbeider vi sammen i landsbylivet? Det var fint å 

møtes. Det ble en fin sam-
tale på slutten av møtet.

Noe av det som gjorde 
sterkest inntrykk på Trine, 
var at så mange av barna tok 
kontakt med henne. Mange 
håndhilste og noen ga gode 
klemmer, og noen kom litt 
brått på, men det viktigste 
var nok møtet med geite-
bonden Hugo. Det var også 
en stor glede for Trine å gi 
bort alle gavene hun hadde 
med seg. Tolga-Os Spare-
bank hadde sponset innkjøp 
av rytmeinstrumenter og 

sendt med fargerike trøyer.

Vel hjemme sitter vi begge to igjen med stor takknem-
lighet og glede. Fylt opp av minner fra alle barna og 
voksne som vi møtte. Ordene som kommer til oss fra 
Afrika og menneskene der er: Glede, Begeistring, Livs-
kraft, Fremtidshåp og masse Kjærlighet. Tusen takk for 
drømmeturen. 

Hele reisefølget til Tanzania besto av: Ellen Graff Jens-
sen (daglig leder i YES Kilimanjaro), Jens Olai Jenssen 
(styreleder i YES Kilimanjaro), Ellen Marie Tangen 
(geitebonde og styremedlem i YES Kilimanjaro), Eli 
Storbekken (musiker), Ida Akselsen (sykepleier), Trine 
Graff Jenssen og Kirsti Hills-Johnes (landsbyfolk).
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Omtale: Sissel Jenseth

«Den største lille gården» er en fantastisk dokumentarfilm fra 2018 som 
har vunnet en rekke priser. Historien handler om ekteparet John og Molly 
Chester som forlater Los Angeles for å etablere en biodynamisk gård på 
200 mål litt lenger nord i California. Dette er Mollys drøm – å kunne 
dyrke næringsrik mat – men det blir hunden Todd, som de tar til seg og 
som bjeffer hele dagen, som til slutt får dem til å realisere gårdsdrømmen 
i 2010.

John Chester er naturfotograf og dyrene er vesentlige i filmens fortel-
ling. Det gjør filmen egnet for alle aldersgrupper. Men også utfordringene 
og kampene som ekteparet går gjennom de neste 7-8 årene, blottlegges. 
Filmen åpner med sluttscenen – da gården er nær ved å bli slukt av flam-
mene i de store brannene som da herjet i California. 

For å skape den «tradisjonelle» gården, får de tak i Alan York, en ekspert 
på biologisk-dynamisk jordbruk. Han har hjulpet mange vingårder til å 
legge om til biodynamisk drift, og blir deres store helt og ledestjerne. 
Det første spørsmålet er hvordan vitalisere den steinharde ørkenjorden? 
Hvordan få livskraft tilbake etter årtier med vanskjøtsel. Alans oppskrift 
er «mest mulig variasjon med dyr og vekster». Da vil de etablere en 
naturlig balanse med insekter og andre dyr som gården snart vil tiltrekke 
seg. Midt under arbeidet dør Alan, men hans visjon og bilder av hvordan 
gården skal bli, holder de fast ved. Produktene fra Apricot Lane Farm er i 
dag Demeter-godkjent. 

«The biggest little farm» er en kinofilm på 90 minutter og kan kjøpes fra 
nettet. På YouTube ligger trailer og et klipp av de første 10 minuttene. 
Vil man vite mer om bakgrunnen og om alt arbeidet, anbefales intervjuet 
«The Chesters tell their story».
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Henvendelser: 

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

sosialterapeutiske steder, landsbyer og helsepedagogiske skoler Norge

Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken

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

Henvendelse: 

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

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

Henvendelser:

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

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

Henvendelse:

Harald Skjolds veg 32 
5236 RÅDAL 
Tlf: +47 55 11 23 80 og +47 55 13 76 00 
E-post: skjold@steinerskolen.no,
E-post: skjold-vgt@steinerskolen.no
www.skjold.steinerskolen.no 
www.steinerskolen-skjold-vgt.no 
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Stiftelsen Grobunn 

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

Henvendelse:

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

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 20 voksne per-
soner med utviklingshemning i 5 boliger og en hybel-
leilighet, spredt på et parklignende område. Granly ble 
etablert i 1938 og er dermed det eldste antroposofiske 
sosialterapeutiske stedet i Norge. Aktivitetene er hoved-
saklig sentrert rundt håndverk, kunst og hagebruk.

Henvendelse:

Mjøsvegen 498
2849 KAPP
Tlf: 61143660
E-post: granly@granly-stiftelse.no 
www.granly-stiftelse.no
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Klostergården livsfellesskap

Klostergården ligger på Tjøme. Vi er et bo- og ar-
beidsfellesskap med jordbruk gårdsdrift med flere dyr, 
snekkerverksted, bakerhus, kafé, kulturhus, terapihus 
med svømmebasseng. I tillegg tilbyr vi veiledningun-
dervisning samt familie-/ par- og barneterapi. 

Henvendelse:

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

Rostadheimen ligger i vakre omgivelser på Garnes rett 
utenfor Bergen. Her bor det åtte personer i forskjellig 
alder. Stedet har også et dagtilbud for fem av beboerne. 
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Henvendelse:

Jøssåsvegen 161, 7550 HOMMELVIK
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
Faks: +47 73 97 11 40
E-post: office@jossasen.no
Søknad medarb.: application@jossasen.no
www.jossasen.no
Fb: Camphill Jøssåsen Landsby

Helgeseter

Stedet åpnet i 1954, og i dag bor det 30 voksne med 
spesielle behov på Helgeseter, som tilbyr dem bolig, pleie, 
terapi, arbeid på bakeri og ulike verksteder, kultur og 
fritid. Det er 6 bofellesskap, terapiavdeling, kulturgruppe 
og gårdsdrift, men ingen fastboende medarbeidere. 

Henvendelse: 

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

Hogganvik Landsby ligg i eit typisk vestlandslandskap 
ved Vindafjorden i Ryfylke, med utsyn mot fjord og 
fjell. Gard og gartneri, skogsdrift og ysteri, og vevstove, 
pluss fire familiehus gjev arbeid til alle. Det bur om lag 
30 menneske i Hogganvik Landsby, og i tillegg kjem det 
fem - seks inn på arbeid her.

Henvendelse:

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

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

Henvendelse: 

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

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

Henvendelse:

Valsøyveien 145
7167 VALLERSUND
Tlf: (man-fre 9-14.30) +47 72 52 70 80
E-post: vallersund-gaard@camphill.no
www.vallersund.camphill.no
www.framskolen.no   
E-post: framskolen@camphill.no Fo
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Camphill Landsby Solborg

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og Jevnaker, 
med vakkert utsyn mot Norefjell vestover og grensende 
mot Nordmarka østover. Med smått og stort bor det om-
trent 55 mennesker her. Landsbyen er et bo og arbeids-
felleskap med bl.a. gårdsdrift, gartneri, urteverksted, 
veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Henvendelse: 

Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
Telefontider: (man-tors kl. 9.30-13.30)
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
Tlf kooridnator: +47 454 25 127
E-post: solborg@camphill.no
http://solborg.camphill.no Fo

to
: 

Bo
rg

ny
 B

er
gl

un
d

Jøssåsen – Camphill Landsby

Jøssåsen ligger i Malvik Kommune i Trøndelag. Vi er 
et bo- og arbeidsfellesskap med gårdsdrift, gartneri, 
urteverksted, veveri, bokverksted, vedgruppe og et 
kulturhus. Det bor 45 mennesker på stedet. I tillegg 
kommer 10-12 personer på dagtid som deltar i arbeid. 
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Vidaråsen – Camphill Landsby

Vidaråsen, med omkring 140 mennesker, ligger i 
Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, meieri, 
toveverksted, snekkerverksted, veveri, urteverksted, 
maleverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, 
teaterforestillinger, foredrag og allmøter, og har også et 
terapihus for mennesker som trenger ekstra pleie. 

Henvendelse:

Landsbyveien 34
3158 ANDEBU
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
E-post: office@vidaraasen.no 
www.vidaraasen.no
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Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo

MILJØMERKET

241    Trykksak    3
79


