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Velkommen til 
Kairos # 2 2017

Af Randi Pisani, 
redaktør                                   

Intentionen med Kairos har været at skabe 
et nyt kulturtidsskrift, som belyser Rudolf 
Steiners sundhedsfremmende pædagogiske 
impuls og inddrager både alment menneskeli-
ge, samfundsmæssige og kulturelle vinkler.

Både som redaktion, redaktør og layouter har 
vi fået stor positiv respons og lovord fra mange 
kanter, og det har også til denne udgave været 
en fornøjelse at arbejde sammen med de man-
ge kompetente og velskrivende pædagoger og 
værkstedsledere rundt om i landet.

Det er derfor en sørgelig sag at måtte meddele, 
at dette nummer, der har håndens værk som 
tema, ikke blot bliver det sidste i 2017, men 
kommer til at være det foreløbigt sidste num-
mer af Kairos - abonnementstallet har ganske 
simpelt ikke fulgt med ambitionerne.

Men lad det nu ikke tage glæden fra jer.
Lige nu har I endnu en række af fortællinger 
og grundige pædagogiske overvejelser foran 

jer. Denne gang om betydningen af det vi ska-
ber eller hjælper på vej med hænderne, hvad 
enten det er brugsgenstande, mad eller kunst-
værker. Både Snedronningen og Fatter og hans 
rådne æbler, har også fundet vej til siderne, og 
vi kommer med til Yekatarinburg.
Det handler nok om det, vi kan se, men først 
og fremmest om sammenhængen mellem 
ægte arbejdsopgaver og -relationer, fællesskab, 
menneskelig udvikling og identitet.
Her kunne samfundsdebatten i almindelighed 
såmænd fint læse med og tage ved lære.

Selv tabte jeg mit hjerte under vejs – dog blot 
på keramikværkstedet på Tornsbjerggård. Her 
blev jeg vist rundt af en af værkstedsbruger-
ne. De smukke glaserede tallerkner, skåle og 
fade lyste mig i møde, og hun viste mig, hvor 
vigtigt det er, at også bunden er flot og glat, og 
at glasuren sidder tæt rundt om stentøjsfladen, 
som det hele hviler på. Hvor godt at vide, at 
der er nogen, der kerer sig om det, man ikke 
lige ser.

Når det er jul, må man ønske – nogen siger, at 
ønsker helst skal holdes hemmelige, det har jeg 
nu aldrig synes lød så logisk, og desuden deler 
jeg det kun med jer: Tidsskriftet Steinerbladet, 
rummer under sit nye navn udover de danske 
og norske skoler nu også daginstitutionerne og 
dækker dermed fra vuggestue til Steiner HF. 
Som redaktør af Steinerbladet ønsker jeg, at vi, 
hvad end formen bliver, sammen kan formidle 
Rudolf Steiners sundhedsfremmende pædago-
gik ud fra alle perspektiver.

Der er med Kairos sået et frø – og forhåbentlig 
vokser det sig stort!
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Hvad hånden former, er åndens spor,
med flint har oldbonden tømret, kriget,
hver spån du finder i Danmarks jord,
er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte
dit væsens rod
skøn på de skatte,
de efterlod
                                                                                         
Johannes V. Jensen (1873 – 1950)

Hvad hånden former, er åndens spor – fra 
tidernes morgen har hånden og ånden været 
nære følgesvende, hvilket også er temaet i 
Johannes V. Jensens digt. Vi tager hver dag 
fat i en lille bid af den fysiske verden, former 
vores omgivelser og sætter dermed et aftryk af 
os selv.

Hos de små børn starter håndens arbejde gen-
nem en udforskende tilgang - alt skal sanses, 
smages på og pilles ved. Verden skal erfares. 
Selv om impulsen ikke er målrettet, udsprin-
ger den fra en nysgerrighed og en interesse for 
omgivelserne. Gennem håndens opdagelses-
færd, udvikles motorik, færdigheder og ikke 
mindst viden. Sprogligt genfinder vi dette i 
begreber som håndgribelighed og begribelig-
hed – vi griber verden med vore hænder, og 
samtidig begriber vi den.   

I ungdom og voksenlivet er hænderne red-
skabet til at realisere vore ideer og drømme. Vi 
bruger hænderne til at tjene til livets ophold, 
men også til at være skabende og forme omgi-
velserne i vort billede. Gennem hænderne er vi 
skabende, lærer, udvikler os, viser vor identitet, 
og viser hvem vi er. For udviklingshæmmede 

Håndens og åndens arbejde
– tilrettelagt arbejde i et steinerpædagogisk perspektiv

Terje Erlandsen 
Leder af Uddannelses- 
og Kulturcenter 
Marjatta

Lars Meling
Helgeseters bageri 

Foto: Frode Hølleland
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som for andre, kan arbejde og håndværk være 
vejen frem til en positiv identitet og selvrepræ-
sentation. Dette gør ”hånd og ånd”-tematikken 
højst relevant for tilrettelagt arbejde.

Mit første møde med tilrettelagt arbejde var 
i 1990, da jeg blev ansat som værkstedsleder 
ved Helgeseter, et steinerpædagogisk tilbud for 
udviklingshæmmede i Norge. Opgaven var at 
drive et lysstøberi, organiseret som et beskyttet 
værksted. Arbejdstagerne var hovedsageligt 
uden verbalt sprog, vejledningsbehovene om-
fattende og min læringskurve var rimelig brat. 
Jeg vidste på forhånd intet om værkstedsdrift, 
lysestøbning eller udviklingshæmmede, men 
blev ved hjælp af gode kolleger socialiseret ind 
i steinerpædagogisk kultur og arbejdsfælles-
skab. Samtidigt blev jeg introduceret for et be-
stemt menneskesyn, hvor deltagelse i arbejdet 
var en selvfølgelighed for alle, uafhængigt af 
produktivitet eller funktionsniveau.

Som ung værkstedsleder oplevede jeg at 
være med til noget meget vigtigt og menings-
fuldt. Samtidig var det svært at beskrive, hvad 
denne meningsfuldhed bestod i. Lysene blev 
smukke og arbejdstagerne virkede tilfredse. I 
eftertid har jeg spurgt mig selv, hvad der giver 
oplevelsen af meningsfuldhed i tilrettelagt ar-
bejde.  Er det arbejdsprocesserne, produkterne 

eller arbejdsfællesskabet? Og hvad er egentlig 
den overordnede målsætning med tilrettelagt 
arbejde for personer, der i udgangspunktet 
ikke er specielt produktive og har et stort 
behov for tilrettelægning?

Siden den gang har jeg levet med de spørgs-
mål, og nu, 27 år senere, vil jeg give nogle 
perspektiver på, hvordan vi kan forstå betyd-
ningen af tilrettelagt arbejde.

Arbejdets betydning: Værdiskabelse – 
social dimension og selvrealisering
Glæden ved at skabe noget og blive anerkendt 
af andre, er universel og noget alment menne-
skeligt. Uden at tage munden for fuld, kan vi 
fastslå, at arbejde er en vigtig del af vor tilvæ-
relse. Evidensen på dette er forskningsmæssigt 
grundigt dokumenteret. Resultaterne viser, 
både nationalt og internationalt, at et tilhørs-
forhold til arbejdsmarkedet påvirker både 
livskvalitet og sundhed i positiv retning.  

Forskerne Heiret & Stokkedal Bokn (2008) 
bruger de tre begreber værdiskabelsesdimen-
sion, social dimension og selvrealiseringsdi-
mension for at forklare arbejdets betydning for 
os mennesker. Det første perspektiv, værdi-
skabelse, er jo ret indlysende. Pointen med 
arbejde er jo, at der laves noget af værdi, som 
andre vil købe eller bliver glade for. Værdi-
skabelse giver også positiv feedback til dem, 
der producerer. Når jeg laver noget værdifuldt 
andre bliver glad for, bliver jeg også selv værd-
sat. Dette påvirker både selvværd, personlig og 
social identitet i positiv retning.

Arbejdet har imidlertid også en social me-
ningsdimension. Udover familie og venner, er 
arbejdslivet det vigtigste omdrejningspunktet 
for fællesskab, social samhørighed, identitet 
og anerkendelse, hvilket for de fleste af os er 
grundlaget for et meningsfuldt liv.

Arbejdets tredje meningsdimension er 
selvrealisering. Med dette menes at arbejds-
fællesskabet også skal give mulighed til læring, 
udvikling, samt muligheden for at bruge evner 
og resurser på en meningsfuld måde.  

Begreberne værdiskabende dimension, social 
dimension og selvrealiseringsdimension 
er møntet på det ordinære arbejdsmarked. 
Alligevel tør jeg påstå, at de samme forhold 
gør sig gældende på det socialpædagogiske 
område. Gode tilrettelagte arbejdspladser 
skal opfylde nøjagtigt de samme behov som 
almindeligt lønarbejde på ordinære vilkår. Der 
skal gerne produceres noget værdifuldt andre 
kan bruge, der skal tilrettelægges for et inklu-

Gennem hænderne 
er vi skabende, lærer, 
udvikler os, viser vor 
identitet og viser 
hvem vi er. 
For udviklings-
hæmmede som for 
andre, kan arbejde 
og håndværk være 
vejen frem til en 
positiv identitet og 
selvrepræsentation. 
Dette gør “hånd og 
ånd”-te matikken 
højst relevant for 
tilrettelagt arbejde.

»
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derende, socialt arbejdsfællesskab og arbejdet 
skal give muligheder for udvikling, læring og 
selvrealisering.  Målsætningerne er ens, men 
i tilrettelagt arbejde er vejen til målet mere 
kringlet. Der stilles store krav til værksteds-
ledere i socialpædagogisk regi, når alle skal 
realisere deres evner inden rammerne af det 
sociale fællesskab og samtidig producere noget 
af værdi. Balancen mellem alle de hensyn skal 
overvejes hver eneste dag. Bliver det for lidt 
produktion, forsvinder noget af arbejdsfælles-
skabets sammenhængskraft.  Samtidigt er der 
fare for at både værkstedsledere og arbejds-
tagerne løber sur i den, hvis vi glemmer, at 
det er tilrettelagt arbejde, vi laver, og ensidigt 
fokuserer på værdiskabelse eller indtjening.

I det følgende vil jeg kort beskrive elementer 
ved steinerpædagogiske tilgange til tilrette-
lagt arbejde som supplement til de almene 
begreber værdiskabelse, social dimension og 
selvrealisering.  

Steinerpædagogik og tilrettelagt
arbejde
Steinerpædagogiske bo- og arbejdsfælles-
skaber for udviklingshæmmede eksisterer i 
dag world wide og rummer en bred palet af 
organisationsformer og praksisser. Stederne 

har, trods deres forskelligheder, det fælles 
træk, at arbejdet vurderes som væsentligt for 
menneskets trivsel og udvikling (Erlandsen 
2017). Videre betegnes arbejde i steinerpæda-
gogisk sammenhæng som en central beting-
else for udviklingshæmmedes oplevelse af 
mening og selvrespekt (Edlund, 2010, s. 291). 
Den steinerpædagogiske praksis for tilrettelagt 
arbejde udgår fra et lighedsprincip, hvor alle, 
uafhængigt af funktionsniveau og status, yder 
efter evne og skaber noget sammen. Synet 
på arbejde refererer med dette til en social 
praksis, hvor arbejdet er selve omdrejnings-
punktet og en måde at være sammen på:  ”Du 
gør noget for mig og jeg gør noget for dig. Og 
i det vi arbejder sammen, opstår fællesskab. ” 
(Husebø, 2013).

Et arbejdsfællesskab, hvor alle yder efter 
evne og nyder efter behov, er noget Steiner 
også beskriver i sit sociale tregreningsprincip, 
hvor målet netop er broderskab i det økono-
miske liv. Dette støtter op under et menneske-
syn, som ikke favoriserer de mest produktive 
af os, men i stedet lægger vægt på en social 
ansvarlighed, der giver alle mennesker og 
mangfoldigheden livets ret. De grundlæg-
gende steinerpædagogiske værdier handler 
dybest set om en usvigelig tro på menneskets 

Håndværk er en 
aktiv proces, der 
både træner og 
aktiverer menne-
skets vilje. Gennem 
håndens arbejde og 
rytmisk gentagende 
arbejdsgange trænes 
både vedholdenhed, 
vilje og færdigheder

»
Lars Meling – Helgeseters bageri. Foto: Frode Hølleland
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ubegrænsede udviklingspotentiale. Med dette 
udgangspunkt bliver målsætningen at den 
enkeltes ressourcer skal kunne udfolde sig, så 
den enkelte kan bidrage ud fra sine forudsæt-
ninger. I steinerpædagogiske sammenhænge er 
arbejdsfællesskaberne derfor vigtige arenaer, 
hvor mennesker lærer, udvikles, dygtiggør sig, 
danner deres identitet og sammen skaber et 
meningsfuldt, værdig liv.

Arbejdets terapeutiske, sundheds
fremmende dimension
I helsepædagogisk kursus refererer Rudolf 
Steiner til et eksempel, hvor en mand venter 
på sporvognen. Han ser den komme, dørene 
lukkes op, han ved, han skal med, men får 
sig ikke til at handle. Manden ser at dørene 
lukkes, sporvognen kører, og han står alene 
tilbage på perronen (Steiner, 1924 s. 20).

Eksemplet refererer til Steiners grundfor-
ståelse af udviklingshæmning som en viljes-
problematik, et tema, der fordrer en nærmere 
forklaring. Rudolf Steiner opfatter ikke blot 
viljesbegrebet, som en kognitiv størrelse, men 
mere som en aktivitet eller handling. Jeg bru-
ger ikke blot min vilje, når jeg tænker, at jeg vil 
noget eller siger højt: Jeg vil! 

Viljen opstår, ud fra en steinerpædago-

gisk forståelse, der hvor materialitet møder 
handling, altså i det øjeblik, hvor jeg konkret 
med mine hænder og min krop går i gang med 
en målrettet aktivitet. Den socialpædagogiske 
opgave bliver i lys af dette at vække den enkel-
tes interesse for omgivelserne, se den enkeltes 
ressourcer og skabe motivation til handling.

Håndværk er en aktiv proces, der både 
træner og aktiverer menneskets vilje. Gen-
nem håndens arbejde og rytmisk gentagende 
arbejdsgange trænes både vedholdenhed, 
vilje og færdigheder. Ifølge Rudolf Steiner kan 
disse ”viljens øvelser” også virke terapeutisk 
på menneskets konstitution. Håndens arbej-
de kan derfor, set fra et steinerpædagogisk 
perspektiv, styrke åndens arbejde og med 
dette potentielt bidrage positivt til menneskets 
udvikling som helhed.

Principper for tilrettelæggelse – 
begribelighed, håndterbarhed, 
meningsfuldhed
Aron Antonovsky bruger begrebet salutoge-
nese om aktiviteter, der fremmer vor sundhed. 
Begrebet har mange paralleller til steinerpæ-
dagogisk praksis og kan fint benyttes, når vi 
drøfter tilrettelæggelse af arbejde for udvik-
lingshæmmede. Både Antonovsky og Steiner 

Viljen opstår, ud fra 
en steinerpædago-
gisk forståelse, der 
hvor materialitet 
møder handling, 
altså i det øjeblik, 
hvor jeg konkret 
med mine hænder 
og min krop går i 
gang med en mål-
rettet aktivitet

»
Helgeseter – Gården – Arkivfoto
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fokuserer på det, som er sundt, på menneskets 
muligheder og potentialer fremfor begræns-
ningerne. De er begge fortalere for en holistisk 
tilgang og er helt enige om, at oplevelsen af 
sammenhæng i livet fremmer sundhed. Ifølge 
Antonovsky opstår oplevelsen af sammen-
hæng, når livet opleves som begribeligt, 
håndterbart og meningsfuldt (Antonovsky, 
1987). Dette er også genkendelige elementer i 
steinerpædagogisk teori og praksis.

I steinerpædagogisk håndværkspraksis 
sikres oplevelsen af sammenhæng ved at følge 
processen fra råvare til det færdige produkt. I 
landbrugsværkstedet følges processen fra frø 
til plante og fra jord til bord. Desuden lægges 
der vægt på, at arbejdsprocesserne er begri-
belige og håndterbare ud fra arbejdstagernes 
forudsætninger. Traditionelle håndværk, 
landbrug og produktion af fødevarer, giver 
mulighed for arbejdsprocesser, hvor arbejds-
tagerne kan håndtere enkle arbejdsprocesser, 
forstår, hvad de laver, og hvorfor de laver 
det. Dette styrker potentielt arbejdstagernes 
oplevelse af helhed, mening og sammenhæng. 
Den steinerpædagogiske arbejdspraksis har 
med dette et tydeligt helsefremmende saluto-
genesisk perspektiv, hvor både begribelighed, 
meningsfuldhed og håndterbarhed er bærende 
elementer (Erlandsen, 2017).

Ånden og hånden  fremtidens tilrette
lagte arbejde og vejen videre
Den steinerpædagogiske praksis har meget at 
byde ind med i forhold til tilrettelagte arbejds-
tilbud. Mange af tilbuddene er baseret på 
landbrug og klassiske håndværk af forbilledlig 
kvalitet. I det ordinære arbejdsliv er tiden 
løbet fra denne type arbejde. Produktionen 
er enten sendt udenlands, eller mekaniseret. 
I tilrettelagt arbejde er det imidlertid fortsat 
muligt at arbejde med hånden, ånden og 
kvalitet, med biodynamisk landbrug, naturlige 
råvarer og processer, der tager tid. Det er et 
stort privilegie, at have denne mulighed, nu i 
effektiviseringens tidsalder. Samtidigt skal vi 
forholde os til, at samfundet ændrer sig, og 
udvide vor forståelse af, hvad håndværk er 
og kan være? Måske skal vi give udviklings-
hæmmede muligheder for at lave kunstneriske 
aktiviteter som arbejde? Måske skal vi satse 
på servicerelaterede opgaver, der giver bedre 
kontakt lokalmiljø og samfund?

De klassiske håndværk har fortsat sin 
berettigelse. Samtidig er tiden moden til at 
tænke ud af boksen og udvikle nye ideer og 
praksisser, så udviklingshæmmede får flere 

muligheder til at udfolde deres talenter i ar-
bejdslivet. Dette kan vi trygt gøre, så længe vi 
ikke smider vores faglighed og kærneværdier 
ud med badevandet.

Grundlæggende drejer tilrettelagt arbejde 
sig om at skabe rammer, hvor alle kan deltage, 
være til nytte, udvikle sig, se og blive set, og 
blive den bedste udgave af sig selv i fællesskab 
med andre. Dette er et behov alle mennesker 
har, uafhængig af funktionsniveau. I socialpæ-
dagogikken vil jeg imidlertid betegne arbejds-
fællesskabet som en grundlæggende betingelse 
for et værdigt, meningsfuldt liv. Desuden giver 
nytænkning på dette området muligheder 
for social innovation. I en tid, der præges af 
effektivitet og målstyring, kan gode, tilrettelag-
te arbejdstilbud bidrage til et varmere og mere 
inkluderende samfund, hvor der også er plads 
til dem, der ikke løber stærkest. Desuden kan 
denne langsomhed, i positiv forstand skabe 
unikke produkter og oplevelser af høj kvalitet, 
som det moderne samfund har brug for.   

– Edlund, B. (2010). Kulturøyer. Antroposofiske tiltak 
for mennesker med spesielle behov 1924 – 1990. Oslo: 
Antropos forlag.

– Erlandsen, T. (2017). ”Jeg arbeider, altså er jeg”. 
Arbeidets betydning for utviklingshemmede. Oslo: Sosial-
terapeutisk forbund. Isbn nr . 978 – 82- 690780 – 0 – 8. 
Udgivelsen kan også læses på: 
http://www.uddannelsemarjatta.dk/sites/default/files/
mediearkiv/rapport_-_terje_e._jeg_arbeider2c_altsaa_er_
jeg_.pdf

– Jensen, Johannes V. (1925). ”Hvor smiler Fager”. Sang-
tekst til Danmarkssangen
– Heiret, J. Stokkedal Bokn, H. (2008). Meningen med 
(arbeids)livet: Sosiologi i dag, årgang 38, nr. 4/2008 5–28. 
Hentet 15.09.2015 fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/
article/view/294/280

– Husebø, E. (2013). Å arbeide for hverandre, ikke for seg 
selv. Landsbyliv 34 – 2013. Hentet 22.01.2016 fra http://
sosialterapi.no/wp-content/uploads/LBL-34-sosial-grunn-
lov.pdf

– Steiner, R. (1996). Helsepædagogisk kursus. Odense: 
Forlaget Jupiter

– Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of 
health. How people manage stress and stay well. San 
Francisco: Jossey-Bass.

I en tid, der præges 
af effektivitet og 
målstyring, kan 
gode, tilrettelagte 
arbejdstilbud bidrage 
til et varmere og 
mere inkluderende 
samfund, hvor der 
også er plads til 
dem, der ikke løber 
stærkest.

»

Pål Herteig Helgeseters 
snedkerværksted. Arkivfoto
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Jon Hope - Helgeseters Lysværksted

Gunnar Franck og Kari Anna Berger Kolbjørnsen - 
Karneval på Helgeseter - Arkivfoto
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Bredeshave Café
– alle mestrer de opgaver, de bliver sat til

Interviews af 
Lind Einarsdottir. 
Tekst af Randi Pisani

Bredeshave Café har været køkken og værksted de sidste 10 år. Her laves 
mad til studerende, kursister og gæster ved Marjattas uddannelses- og 
kulturcenter. Caféen arbejder tæt sammen med haveholdet, der kommer 
med friske råvarer til dem, og med butikken, Pilti, som sælger en del 
af de varer, der produceres i køkkenet. Her fortæller Maja Bech, leder 
af Bredeshave Café, sammen med to af sine medarbejdere og brugere, 
Katrine Nielsen og Katrine Køie, om, hvordan arbejdsdagen i caféens 
økologiske køkken forløber. 

Maja Bech og Katrine Nielsen i køkkenet.

Maja, hvad er det særlige ved  
Bredeshave Café?
Det helt særlige ved Bredeshave Café er, at det 
er vores brugere, der er værterne. Det er dem, 
der tager mod gæsterne, og det er dem, der 
laver al den fantastiske mad, der gør gæsterne 
glade. Vi er jo et kursus- og konferencested, og 
seminaristerne og kursisterne udgør de fleste 
af vores gæster, men vi har også besøg udefra, 
og om sommeren kommer der af og til et par 
cyklister forbi, så tryller vi noget frem til dem. 
Det giver en stor stolthed hos brugerne, at så 

mange kommer til dem for at spise. Som regel 
har vi omkring 30 gæster om dagen, men det 
kan svinge fra 10-200.

Hvad er Caféens vigtigste arbejds
opgave?
Vores vigtigste opgave er hjerterummet – at vi 
kan rumme alle de mennesker, der kommer, at 
vi gør dem glade, og at de får noget ordentlig 
mad.  Det er jo der, hvor folk får serveret mad, 
de gode snakke kommer.
Men først og fremmest er det vores brugere, 
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der er omdrejningspunktet. Hvis de kommer 
ind en dag med bussen og har haft en rigtig 
møgdag, så er det det vi tager fat på, det er det, 
der er i centrum. Køkkenarbejdet kommer i 
anden række, de skal have en god dag.
Det gode ved opgaverne i et køkken er, at de er 
meget identitetsskabende. Brugerne ved: 
i dag er jeg kokken, det er mig, der står for det, 
alle gæsterne får; i morgen er jeg bageren og 
den, der laver varer til butikken, eller jeg er 
den, der laver kaffe, tager opvasken, gør rent 
og pænt eller den, der bærer kurven med varer 
til butikken. Det betyder meget. Og det styrker 
fællesskabet, at vi holder fast i, at tilsammen er 
vi 'køkkenet'.

Hvordan er jeres hverdag i  
køkkenet?
Det er meget omskifteligt, sådan er verden 
jo, det afspejler en arbejdsplads også, og det 
forholder vi os til. Køkkenarbejdet i sig selv 
er forudsigeligt. Sæsonenerne varierer, men 
næste år starter vi jo forfra. Alle kan huske, at 
nu kommer æblerne og nogle tænker så 'det er 
min ynglingsopgave' eller 'åhnej, nu skal vi til 
at skrælle æbler igen', men det er genkendeligt.

Året er rytmisk. Når vi når til januar og 
februar, er der ikke så mange friske råvarer, så 
drosler vi lidt ned og arbejder videre med det, 
vi har lagt i fryseren eller har syltet.

I æblesæsonen har vi til gengæld rigtigt 
travlt. Vi går meget op i duft og smag og ud-
seende. Vi får måske ti forskellige slags friske 
æbler og undersøger dem. Hvordan er æblet i 
farven, er der pletter på, kan vi pudse det op, 
så det skinner, hvordan dufter det, hvilke kan 
vi bedst lide, og hvad vil vi så gerne bruge dem 
til?

Nogle gange tørrer vi æblerne, så finder vi 
dem, der elsker at snitte i små tern.

Det gode i køkkenet er, at man kan lave 
mange forskellige processer. Nogle deler vi op, 
så alle  mestrer de opgaver, de bliver sat til. 
Når alle har fuldført deres del af opgaven, kan 
vi være stolte af det fælles slutresultat.

Brugerne har brug for en del støtte, men 
fordi de har lavet opgaverne så mange gange, 
er de meget selvkørende. De nyder de faste 
opgaver og ved altid, hvad de møder ind til. 
De ved, at de fx bager om mandagen, laver 
mad med mig om tirsdagen og vasker op om 
onsdagen. At være i et køkken er jo ikke kun 
de sjove ting, man  skal hele raden rundt. Det 
synes de også er meget fint, de kan godt lide 
alle opgaver, og vi sidder også sammen og 
snakker om, hvad de gerne vil, og så modelle-
rer vi arbejdet efter deres ønsker.

Vi har 9 brugere, og de seks af dem har 
været her lige så længe, som jeg. De bliver 
dygtigere og dygtigere, og vi lægger hele tiden 
en lille smule ovenpå. Har man lært at skære 
en agurk i stykker, er det næste måske at gøre 
skiverne tyndere og finere.

Vores brugere kan også komme i praktik 
på haveholdet, der samler urter til os i vores 
urtehave og kommer med frugt og grøntsa-
ger, som vi forarbejder. Eller de kan komme i 
butikken og prøve, hvordan det er at sælge det, 
vi har produceret: Brød, marmelade, kryd-
derblandinger, sennep, pesto af ramsløg, som 
haveholdet har hentet, eller suppe på frost til 
en travl dag.

På den måde hænger vi sammen, som et 
godt trekløver, havehold, køkken og butik.
 



Katrine Køie, bor i Idunhuset

Hvor længe har du arbejdet i Caféen?
Mange år, jeg startede ovre i det gamle køkken.

Er der nogle opgaver, som du holder 
særligt af at lave?
Ja, jeg laver kaffen. Det gør jeg hver dag.
Jeg skal sørge for gæsterne. Jeg brygger kaffe til 
dem alle sammen.

Er det din ynglingsbeskæftigelse?
Ja, jeg sørger også for vasketøjet. Det vasker jeg 
i vaskemaskinen og hænger op på tørrestativet. 
Bluser og forklæder. Og karklude, de kommer i 
tørretumbleren.
Og nogle gange støvsuger jeg også.

Er du med til at lave mad og bage?
Nej.

Og heller ikke til at vaske op?
Jojo, jeg er med til at tørre af.

Er der nogle opgaver, du ikke kan lide 
i dit arbejde?
Nej.

Er der noget du skal passe på, når du 
laver kaffe?
Ja, at den ikke bliver for stærk. Jeg har sådan en 
målekop, som jeg stryger.

Og når du vasker?
Ja, hvor mange grader, det skal have.
Det er forskelligt: karkludene er 95, og bluserne, 
det er 40, og forklæderne er 60.

Hvad er din livret?
Rødbedebøf – med kartofler og dressing.

Hvad laver du, når du har fri?
Så hører jeg musik på mit værelse, sådan noget 
blandet ”Hit for Kids” og ”Absolute Music.”
Jeg går også til drama. Og så er jeg fan af Jeanne 
Boel.

airosK12                            NR 1, 2017
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Katrine Nielsen, bor i 
Pilehuset

Hvor længe har du arbej
det i Bredeshave Café?
Jeg startede i praktik i det gamle 
køkken, inden de byggede det her.

Hvordan er det at arbejde 
i Caféen?
Det er dejligt.

Er der noget, du er særligt 
glad for?
Ja, bage - og hjælpe, og så er jeg 
også glad for at lave mad.

Er der også andre ting 
man skal i et køkken?
Man kan også hjælpe med at tørre 
af, det gør jeg om onsdagen.
Om mandagen bager jeg. Om 
tirsdagen laver jeg mad. Om
torsdagen har jeg hjemmedag, og 
fredag laver jeg også mad.

Din yngligsopgave er at 
bage og lave mad – du 
er ikke lige så glad for at 
vaske op?
Jo, det er jeg.

Er der noget du ikke 
kan lide ved at arbejde i 
Caféen?
Ja, chili. Det er kløen. Hvis det er 
på huden eller øjnene eller halsen, 
så kan jeg mærke det. Jeg kan godt 
lide sød chili. Jeg kan heller ikke 
tåle tørrede blomster, så slår jeg 
ud.

Er der noget, du er særligt 
god til i dit arbejde?
Jeg er faktisk god til at være sød 
ved andre. Og så er jeg god til at 
tale pænt, og hvis nogen har brug 
for hjælp, så svarer jeg ’ja’. Det gør 
jeg. Det er dem, der er på kursus, 
seminarister eller skuespillere, så 
hjælper jeg til.
Hvis der er rigtigt mange ting, jeg 
skal, så får jeg stress, det kan jeg 
ikke tåle. Så bliver jeg urolig og 
bliver meget nemt ked af det.
Jeg kan godt lide alle gæsterne. De 
kommer og spørger efter kaffe eller 
småkager, og så går jeg ud og laver 
det.

Er der nogensinde nogen 
af gæsterne, der brokker 
sig?

Næh, det tror jeg ikke.

Kan du husk, hvad I har 
på menuen i dag?
Ja, det kan jeg godt: salat og feta og 
vegetarret og rød humus.

Hvad er din egen livret?
Det er hakkebøffer med almindeli-
ge kartofler eller pomfritter, nogen 
gange to forskellige slags sovs 
bearnaise eller brun sovs.    
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Grafik i hænderne

Af Sidsel Engel Jensen, 
pædagog og faglærer 
Ungdomsuddannelsen 
Turmalin, Aarhus.

Vores hænder kan være en genvej til at glemme tid og sted og 
fordybe os. Et frø kan blive lagt i os, når vi som barn og ung oplever 
glæden ved at bruge vores hænder og ved at kunne skabe noget 
med dem, som er smukt, og som har en funktion. Et frø, der kan 
vokse og give glæde og mening, også senere i livet.
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Hænderne hjælper også hukommelsen på vej, 
for, når vi først får noget i hænderne, så husker 
de ofte, fx hvordan vi strikker, maler eller skæ-
rer. Hænderne sanser overflader, temperaturer, 
strukturer, bevægelse m.m. Det giver en god 
kontakt til vores fornemmelse af krop og det at 
være fysisk tilstede på jorden.
Kvaliteter som glæde, at skabe, være fordybet, 
at huske, at sanse og at mærke kroppen er vig-
tige – ikke blot i det helsepædagogiske arbejde, 
men i livet.

Når filten løftes af pressen
At videregive disse kvaliteter til børn, unge og 
voksne udviklingshæmmede via arbejdet med 

kunsthåndværk og kunst er særdeles menings-
fuldt. Jeg mødte Annett Schlobohm i det nu 
tidligere “Specialklasserne ved Rudolf Steiner 
Skolen i Århus”, og her lavede vi i en årrække 
sammen grafik med eleverne. Vi oplevede, 
hvordan eleverne og vi selv blev grebet af den-
ne særlige kombination af kunstnerisk arbejde 
og håndværk, som grafik er. Ikke mindst den 
forunderlige del af processen, det er, at se det 
færdige tryk komme frem, når filten løftes 
væk fra trykpressen. Forud for dette går den 
arbejdsomme og nærende stemning, der ofte 
opstår i atelieret, når der tegnes i trykplader og 
sværtes ind – her arbejdes med hænderne!
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Viljen og håndværket
Vi var og er specielt begejstrede for grafiktek-
nikken collografi, som er en dybtryksteknik. I 
denne teknik tegnes, ridses og skæres motiver 
i en papplade, som derefter påføres schel-
lak. Herefter er pladen klar til at blive påført 
tryksværte og blive trykt på en trykpresse. I 
denne proces møder eleverne mange forskel-
lige materialer. De sanser med hænderne, og 
af hænderne kræves både grov- og finmotorik. 
Eleverne må have fat i deres vilje, for at få fat i 
håndværket med hænderne.

Igennem det kunstneriske får eleverne mulig-
hed for at udtrykke deres følelsesliv, det kan 
virke som en katalysator for større helse og 
bevidsthed om deres egne evner.

Det giver succesoplevelser, når de er igennem 
den kunstneriske proces og med glæde ser 
deres fine nye trykte værk.

Ud i verden med værkerne
Grafikken førte to gange os og eleverne til 
udstillingen ”Handi-Art” i Næstved og også 
en udstilling på et galleri i Århus samt diverse 
mindre udstillinger på skolen. Den samlede 
oplevelsen af fordybelse, glæde og arbejdsom-
hed i arbejdet med grafikken for derefter at 
komme ”ud i verden” med sine værker, synes 
vi har en stor kvalitet for disse elever. Hånden 
giver med grafikken mulighed for at formidle, 
hvad den enkelte eller gruppen har på hjerte 
og vise det til omverdenen.

Ungdomsuddannelsen Turmalin
Turmalin er en Særlig Tilrettelagt Ungdoms-
uddannelsen for udviklingshæmmede unge. 
Den startede august 2013 i Århus og har forsat 
grafik på skemaet i kunsttimerne.
Grafik er her blevet en del af det indhold, som 
hjælper de unge på vej til at finde ud af: Hvad 
kan jeg? Hvad vil jeg? Hvad kan jeg blive?
Disse spørgsmål er en del af at være ung og gå 
på STU, hvor den unge får mulighed for at ud-
vikle sig og blive klar til en form for arbejdsliv 
i et beskyttet værksted eller fleksjob efter endt 
STU.
læs mere på 
www.stu-steinerskolen-aarhus.dk



17  airosKNR 2, 2017

Igennem det kunstneriske får 
eleverne mulighed for at udtrykke 
deres følelsesliv, det kan virke som 
en katalysator for større helse og 
bevidst hed om deres egne evner.

»



18                            NR 2, 2017airosK

Hånden er på en anden måde meget forbundet 
med vores sensoriske opfattelse gennem følel-
sessansen, en sans, som giver os tilbagemel-
ding af omverdenen, men også information 
om os selv. Hånden spiller også en vigtig funk-
tion i vores kommunikation: kropssprog og 

tegnsprog. Vi hilser for eksempel på hinanden 
ved at strække vores arm og give et håndtryk 
eller ved at omfavne hinanden i et kram, når 
vi viser stærkere følelser. Den menneskelige 
hånd har endda biografiske betydninger i 
mange kulturer, hvor man tror, at vores livsvej 

Hånden som 
menneskelig vilje

Hånden som et menneskeligt organ kunne godt ses som en 
arketypisk repræsentation af menneskets evolution på jorden. Ikke 
tilfældigt deler vi dette ekstraordinære medlem af kroppen med 
blot nogle få meget intelligente dyr, nemlig pattedyr, der lige som 
os kan udføre en række meget komplekse opgaver.

– udfordringer og muligheder i den teknologiske tidsalder

af Marco Bruna Soto, 
pædagogisk vejleder, 
Solhjorten
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er skrevet i hændernes håndflader. Når vi giver 
et håndtryk til et andet menneske, er vi måske 
med til at anerkende den andens liv her på 
jorden, og vi opfatter, selvom vores livsvej er 
individuel, at der også er en fælles rød tråd, 
der forener os.

Hånden kan også være en repræsentation af 
den menneskelig vilje, vilje som Rudolf Stei-
ners forståelse af det tredelte menneske. Dette 
begreb er vigtigt i Antroposofien. Både Steiner 
og andre har udfoldet det i foredrag og i bøger, 
for eksempel viljen i forhold til den menneske-
lige organismes stofskiftesystem, viljen som en 
af de tre sjæles evner, eller viljen i forbindelse 
med den tredelte sociale orden.
Her vil jeg bruge hånden som et symbol på 
den menneskelige vilje, viljen, der forholder 
sig til den fysiske krop. Jeg vil særligt sætte 
fokus på, hvad Steiner har sagt om viljen med 
hensyn til menneskehedens fremtid. I et par 
foredrag advarede han om en teknologisk 
drevet verden, hvor den menneskelige vilje vil 
være et af de mest truede aspekter i vores liv.

Den teknologiske tidsalder
Hvis vi ser på de sidste 50 års hurtige tekno-
logiske udvikling på alle områder, hvor flere 
og flere af vores daglige opgaver og gerninger 
udføres af maskiner, værktøjer og teknologiske 
enheder, hvor forståelsen af menneskets væsen 
er blevet reduceret til en blanding af kemika-
lier og mineralkomponenter, og hvor ideer 
som transhumanisme bliver en realitet, så er 
det ikke svært at give Steiner kredit for hans 
nøjagtige forudsigelser.

Teknologien i dag ændrer det menneskelige 
landskab meget hurtigt i forhold til viljen, en 
ændring, der præsenterer mange muligheder, 
men også mange udfordringer. Den viljesre-
laterede dimension af mennesket, nemlig den 
fysiske krop, bliver stærkt udfordret og omfor-
met af disse ændringer. Det faktum, at børn 
tilbringer meget tid hver dag foran computere 
og smartphones, er bare et trist bevis på dette. 
Måske den eksplosive stigning i antallet af 
ADHD og ADD diagnoser de seneste år også 
er resultater af denne tendens. Store og radi-
kale samfundsændringer påvirker ofte de mest 
sårbare individer: ”The true measure of any 
society can be found in how it treats its most 
vulnerable members,”  sagde Mahatma Gandhi.
Det er klart, at siden den industrielle revolu-
tion, bilens opfindelse og andre teknologier 

såsom internettet kom til, har den teknologi-
ske impuls taget mere og mere plads i vores 
liv. For længe siden, for at nævne et simpelt 
eksempel, måtte mennesker for at komme fra 
et sted til et andet gå eller ride. I dag kører 
vi i bil eller tager et fly. Vi tager det for givet, 
uden at mærke konsekvenserne for vores vilje. 
Det fænomen indeholder implikationer, der 
har meget at gøre med den relation, vi har 
etableret med den teknologiske verden, med 
maskiner. Og disse implikationer går langt ind 
i en dimension, vi ikke er helt klar over. Som 
André Linell beskriver det: ”I dag, når man 
kører i bil, er man inden i en maskine. Når vi 
kører denne bil, forener noget i os sig med bilen. 
Vi får en fornemmelse for dens funktion, dens 
evne til at reagere på bremsetryk, rattilpasning 
og lignende. Og når vi kører på motorveje, kan 
vi opleve bilisters  stemning omkring os, f.eks. 
bilistens aggressivitet på vejen lige ved siden af   
os. Noget af os gennemsyrer maskinen. Er det 
sjælen? (1) ”. I bogen, Den elektroniske doppel-
gänger, udvider Andreas Neider, Steiner’s idéer 
om teknologiens indflydelse, ikke kun på vores 
vilje, men på vores bevidsthed: ”Hvad der var 
vigtigt for Steiner i disse foredrag var at vise, 
hvordan menneskets fremtidige sjæleligt-åndeli-
ge udvikling i stigende grad vil foregå inden for 
rammerne af en konfrontation med nye teknolo-
gier. Disse teknologier sørger for at binde vores 
bevidsthed til maskinen og til sub-naturens 
dimension .”(2)

I 70’erne og 80’erne blev alle fortryllet af smart 
teknologiens magi, af bærbare og mobile 
enheder som computere eller mobiltelefoner. 
Nu er tendensen bærbare gadgets, elektroni-
ske (maskiner) enheder, som man tager på, 
på samme måde som man tager en beklæd-
ningsgenstand på: ure, hovedtelefoner, briller 
og så videre. Den næste fase vil sandsynligvis 
være enheder implanteret i vores kroppe, 
kunstig teknologi med det formål at forbedre, 
udstrækning og reparere vores menneskelige 
evner. Højst sandsynligt vil menneskets viljes-
aspekt på det tidspunkt helt blive overtaget, 
totalt assimileret, af en anden kraft, et anden 
væsen (3).

Tanken om, at teknologi som et indgreb på 
viljens område kun er til gavn for menneskelig 
udvikling, er noget, vi skal analysere om-
hyggeligt. Selvfølgeligt er der mange fordele: 
i medicin, der behandler afvænning, eller i 
udskiftning af kropsdele efter en ulykke, bedre 

Det er klart, at siden 
den industrielle revolu-
tion, bilens opfindelse 
og andre teknologier 
såsom internettet 
kom til, har den tekno-
logiske impuls taget 
mere og mere plads 
i vores liv. For længe 
siden, for at nævne 
et simpelt eksempel, 
måtte mennesker for 
at komme fra et sted 
til et andet gå eller ride. 
I dag kører vi i bil eller 
tager et fly. Vi tager 
det for givet, uden at 
mærke konsekvenserne 
for vores vilje. 

»
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kommunikationsteknologi på alle områder 
eller hurtigere og mere hensigtsmæssige 
transportmidler. Men vi skal være forsigtige 
her. Jeg spekulerer på, om den antagelse udgør 
en fare, et bedragerisk budskab, der peger på 
fremtiden, hvor menneskets forening med 
maskinen er set som den eneste måde for sand 
menneskelig udvikling, og hvor sjæleaspektet 
og menneskets åndelige dimension ikke har 
plads (4 ). Jeg er bange for at, at materialistiske 
kræfter gør en stor indsats for at lede os i den 
retning.

Overvejelser om helsepædagogik og 
social terapi
På vores område lægger vi særlig vægt på at 
bruge vores hænder som en måde at vække 
viljen og til at arbejde med hele mennesket og 
dets potentiale. Steiners pædagogik i børne-
have og skoler har til formål at opmuntre og 
fremme sund udvikling af tænkning, følelse og 
vilje, udtrykt i forholdet mellem hoved, hjerte 
og hænder. Dette forhold ses tydeligt, når man 
laver håndarbejde og håndværk. Håndarbejde 
og håndværksaktiviteter hjælper også til at 
uddanne eleverne i forskellige materialer og 
processers iboende natur samt tillade selvud-
tryk og kreativitet.

Ved at arbejde med 
vores hænder på krea-
tive aktiviteter bru-
ger vi materialer og 
processer som tera-
peutiske midler til at 
erhverve manuelle 
færdigheder, tål-
modighed og beslut-
somhed blandt andre 
kva liteter

»
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En anden side af arbejdet med vores hænder i 
håndværk og håndarbejde er den terapeutiske. 
Dette er især vigtigt i helsepædagogik og so-
cial terapi, hvor fokus ofte ligger på processen 
i stedet for at opnå et specifikt resultat. Ved at 
arbejde med vores hænder i kreative aktivi-
teter bruger vi materialer og processer som 
terapeutiske midler til at erhverve manuelle 
færdigheder, tålmodighed og beslutsomhed 
blandt andre kvaliteter. I social terapi ligger 
arbejdet med hændernes indsats, viljen, på 
oplevelsen af arbejdslivet som en vej mod 
normalisering og inklusion.

Men hvordan har alle disse ændringer i sam-

fundet, gennem nye teknologier, indflydelse på 
vores faglige område, nemlig helsepædagogik 
og social terapi? Hvordan påvirker denne 
impuls, den måde vi arbejder på, og hjælper 
mennesker med særlige behov med at aktivere 
deres vilje?At hjælpe en person uden sprog 
til at kommunikere gennem digital teknologi, 
som en kommunikations-app, er sikkert en 
givende oplevelse, eller at være vidne til, at en 
voksen nyder en musikkoncerts skønhed ved 
hjælp af et høreapparat, er selvfølgelig en glæ-
de. At lave produkter på et værksted ti gange 
hurtigere end med normale vilkår ved brug af 
maskiner, eller at optimere plejens standard 
og at hjælpe med at mobilisere personer med 

Steiners pædagogik i 
børnehave og skoler 
har til formål at op-
muntre og fremme 
sund udvikling af 
tænkning, følelse og 
vilje, udtrykt i forhol-
det mellem hoved, 
hjerte og hænder. 
Dette forhold ses 
tydeligt, når man 
laver håndarbejde og 
håndværk.

»
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brug af lifter er uden tvivl positivt. Så hvad er 
problemet med teknologi, kan man spørge?
Jeg har ikke et klart svar, fordi der åbenlyst er 
mange fordele ved teknologi, når man støtter 
personer med særlige behov. Teknologiimpul-
sen i denne moderne tidsalder hjælper helt 
sikkert mange mennesker med udviklings-
handicap i komplicerede områder af deres liv 
som fx: kommunikation, mobilitet, sundhed, 
læring og endda seksualitet. Men hvor er 
grænserne, hvis der er en grænse? Hvor tegner 
vi en linje mellem det, der kan hjælpe os med 
at håndtere fysiske udfordringer og det, der 
eventuelt kan forhindre vores udvikling som 
mennesker? I hvilket omfang er vi villige til at: 
forbedre, rette, erstatte eller korrigere det, der 
gør os til mennesker?  I hvilket omfang er vi 
villige til at gribe mere ind i den menneskelige 
vilje? Andre Linell sætter dette spørgsmål på 
spidsen med et eksempel: ”Hvis din søn ved en 
ulykke mistede et lem og blev udstyret med en 
protese, ville du stadig elske din søn? Selvfølgelig 
ville du det. Hvad hvis han mistede to lemmer? 
Tre? Hvor meget af ens krop ville skulle udskiftes 
af en maskine, før man ville kaste håndklædet 
i ringen og sige, at jeg ikke længere kan elske 
denne person?”.

Ønsket om for enhver pris at kontrollere 
naturen og menneskets væsen gennem 
teknologi, uden følelse af konsekvens eller 
moralsk kompas, kan være en farlig vej at 
gå. Men ideen om at gå ud over det ved i 
fremtiden at slette alle slags ulemper, fejl og 
handicap ved for eksempel at redigere det 
menneskelige embryo, stiller endnu større 
spørgsmål i den retning: hvilket samfund 
ønsker vi at skabe? Hvordan definerer vi 
os som mennesker? På godt og ondt går 
vi allerede på denne vej. Vi har under alle 
omstændigheder interveneret i menneskets 
viljen siden den industrielle revolution, 
eller måske meget tidligere med hjulets 
opfindelse. "Korrektionen" af menneskets 
liv før fødslen har også allerede været i gang 
med en "gammel" teknologi i årtier: den 
prænatalescreeningstest har fx gjort det muligt 
næsten at udrydde Downs syndrom-fødsler på 
Island. (5).

Endelige tanker
Jeg går ud fra, at der er mange flere spørgs-
mål end svar i denne diskussion, men det er 
vigtigt, at vi holder os helt vågne over for disse 
ændringer, for uanset om vi kan lide det eller 
ej, er de her for at blive. Det er meget vigtigt 
at være opmærksom på, hvad der ligger inden 

for den nærmeste fremtid, ikke af frygt for, 
hvad der kan komme til at ske, men af håb 
og nysgerrighed. Disse ændringer giver store 
udfordringer og muligheder for videre ud-
vikling i den menneskelige evolution, men de 
skal forstås med kritisk tænkning og et kærlig 
hjerte. Steiner ser denne tendens som noget 
uundgåeligt, men minder også om, at det er 
vigtigt at nære vores viljeskræfter og finde den 
indre viden for ikke at blive overvældet af den 
teknologiske materialistiske impuls:
”Forhold som disse bør vi ikke kæmpe imod. 
Det ville være en fuldstændig forkert tilgang. 
For disse ting vil ikke undlade at opstå, de 
vil komme. Det vigtige er, om de i verdenshi-
storiens forløb introduceres af mennesker,  af 
mennesker, der har uselvisk viden om de store 
mål for jordisk evolution. Spørgsmålet er, om 
de, der introducerer disse ting, gør det for 
menneskehedens frelse eller om de bliver bragt 
på scenen af   mennesker, der kun udnytter disse 
ting til egoistiske eller gruppeegoistiske formål. 
Det er ikke hvad der kommer, der betyder noget 
i denne sag, da det, der kommer helt sikkert 
vil komme. Det er, hvordan disse ting håndte-
res, der betyder noget. Hvad der kommer, er 
simpelthen, hvad der er i overensstemmelse med 
jordens udvikling ”(6)

Fodnoter
(1) Andrew Linnell, der står over for en fremtid med ma-
skiner, være menneskelig. anthroposophy.org 2016

(2) Andreas Neider, Den Elektroniske Doppelgänger, s. 
19, 2016

(3) Steiner taler om et åndeligt væsen af   arimanisk natur, 
som bor hos os i vores krop for en enkelt inkarnation, 
Doppelgänger: ”Dette væsen er meget intelligent, men 
besidder en mephistophelean intellingence, en arhimanisk 
intelligens, såvel som en meget stærk vilje, en vilje der er 
tættere på naturens kræfter end vores vilje, som jeg tempe-
rerede af vores følelsesliv ”Rudolf Steiner, foredrag den 16. 
november 1917, St. Gallen.

(4) Elon Musk: Mennesker skal fusionere med maskiner 
eller blive irrelevante i AI alderen. CNBC artikel: https://
www.cnbc.com/2017/02/13/elon-musk-humans-mer-
ge-machines-cyborg-artificial-intelligence-robots.html

(5) Hvilken slags samfund ønsker vi at leve i ?: Inden 
for det land, hvor ned syndrom forsvinder. CBSN på 
assigment. https://www.cbsnews.com/news/down-syndro-
me-iceland/

(6) Rudolf Steiner, citeret i Andreas Neider, The Electronic 
Doppelgänger, s. 18, 2016
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I keramikværkstedet på Tornsbjerggård arbej-
der 5 beboere sammen med værkstedsleder 
Alain Narciss. Fra morgensamling og frem 
til middagsmaden er der hver dag aktivitet 
omkring bordet og maskinerne. Processen in-
volverer, alt efter tema, ture til ferskvandsakva-
riet, opdræt af haletudser, såning af spirer til 
plantemønstre, studier i runer, keltiske møn-
stre, tibetanske tegn for kærlighed og fred. Der 
studeres, mens udviklingen fra haletudse til 
frø, fra spire til plante tegnes, og havfruen, ja, 
hun var nok også i akvariet. Af 100 tegninger 
udvælges 10. Mønstrene overføres, Alain skæ-
rer i linoleum, og der laves prøvetryk på papir. 
Så kommer det endelige valg. Alle overvejer 
og vælger, inden det udrullede lyse stentøjsler 

bliver lagt på linoleumssnittet, og mønstret 
trykkes i tallerkner, skåle, fade, skilte, kakler 
og smykker. Alain overtog værkstedet med 
trykkeriudstyr, og metoden gør det muligt at 
bruge beboernes egne tegninger. Alle er med 
i produktionen, men der er også specialopga-
ver: en har opgaven at rulle restleret til kugler, 
så det kan genbruges, en at skære ler, en er 
særligt flittig maler, en en dygtig tegner og en 
tømmer ovnen. Skal der købes ny glasur, er det 
også en udflugt alle deltager i, spændte på om 
glasurmanden har fået ny hund. Fordybelsen, 
genkendeligheden, rytmen og kontinuiteten 
er kernen i hver proces. Produktet det fælles 
resultat.

Runer og haletudser i stentøj
Af Randi Pisani
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Alain Narciss 
har ledet kera-
mikværkstedet i 
13 år. De irgrønne 
tallerkner har 
værkstedet pro-
duceret 500 af til 

Restaurant Gäst i Aarhus. Det er den 
hidtil største ordre, men udløste også 
en middag til alle beboere.

Digtet er skrevet af værkstedsholdet og 
derefter trykt med runer på en ny sending 
af tallerkner.
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På gartneriet er ‘udvikling gen
nem meningsfyldt arbejde’ ud
videt til ‘at udvikle personlige 
kompetencer gennem arbej
det med dyr, planter og natur i 
 samarbejde med kolleger.
De personlige kompetencer har 
mulighed for at komme ind i en 
strøm af udvikling, fordi vi ar
bejder intenst med at etablere 
et godt samspil mellem netop 
ovennævnte faktorer.

I arbejdsprocessen skal der være plads til, at 
den enkelte får mulighed for at bidrage med 
sine egne kvaliteter, store som små – naturlig-
vis i ånd med den proces, der skal udføres.

I denne proces er det vigtigt, at der lægges 
vægt på centrale aspekter som humor og alvor, 
faglighed og rytme, kendskab og motivation.

Hvis man vil og kan være med i dette spæn-
dende samspil, kan der opstå gode muligheder 
for at komme videre med sit eget liv, uanset 
hvem man er, og hvor man står i livet. Samti-
digt bidrager vi til en meningsfuld indsats ved 
produktionen af produkter, der er stadig større 
efterspørgsel på.

Den biodynamiske rytme
Marjatta-gartneriet Vidarslund er et arbejds-
miljø, hvor det socialterapeutiske forenes med 
den biologisk-dynamiske og økologiske dyrk-
ningsmetode. Især den biodynamiske drifts-
form skaber et miljø som byder på en mang-
foldighed af processer, rytmer og stemninger. 
Disse processer giver redskaber til at styrke 
vores vilje og derigennem vores bevidsthed 
og motivation for at være aktivt deltagende i 
diversiteten af arbejdsopgaver.

Meningsfyldt arbejde 
med jordbruget

– stabil rytme og fællesskab giver udvikling

Sjak Boot 
biodynamisk gartner, 
social- og helse-
terapeut, værksteds-
leder på Marjatta 
gartneri Vidarslund, 
som er en del af 
Marjatta Gartneri og 
Gård.
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– stabil rytme og fællesskab giver udvikling

Især den biodynamiske driftsform skaber et miljø 
som byder på en mangfoldighed af processer, rytmer 
og stemninger

»
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I denne proces er det vigtigt, at der skabes be-
vidsthed om, at der findes et behov i samfund-
et, som bliver dækket igennem det arbejde, vi 
er delagtige i.

Når vi kan deltage aktivt og bidrage med vores 
særlige kvaliteter i denne proces, bliver vi en 
vigtig del af helheden. Der bliver således skabt 
bevidsthed om, at vi bidrager til at opfylde 
den aktuelle efterspørgsel, og at den personli-
ge indsats er en vigtig del af en større helhed 
på nationalt og internationalt niveau. Den 
stolthed, glæde og tilfredshed, der opstår ad 
denne vej, er et godt fundament for personlig 
udvikling.
I arbejdet har vi således også stor fokus på 
både erhvervsmæssige og faglige processer.

Rudolf Steiner udtalte sig i et af sine værker, 
”Karma des Berufes”, om at det er vigtigt og 
gavnligt for vores medarbejdere med særlig 
behov, vores brugere, at de arbejdsmæssigt set 
‘kobles’ på sådanne ægte arbejdsprocesser.
Han mente, at det i høj grad ville fremme 
deres velvære og udvikling.

Et realistisk arbejdstilbud
Med udgangspunkt i min mangeårige erfaring 
inden for feltet kan jeg i høj grad bekræfte 
ovenstående udsagn.

Ofte har jeg oplevet, at vores medarbejdere 
med særlige behov, udvikler nye personlige 
kompetencer, når der etableres et arbejdssjak, 
hvor den enkeltes indsats er dybt afhængig af 
hele den samlede arbejdsproces og omvendt.

Det kan for eksempel være en stor ordre til en 
af grossisterne. Den skal leveres til tiden.
Det kalder vi et realistisk arbejdstilbud!
Det kræver naturligvis en god faglig indsigt i 
såvel det dyrkningsmæssige som ikke mindst 
det socialterapeutiske arbejde at få arbejdspro-
cessen til at udvikle sig til en stabilt rytme. En 
rytme, der er afgørende for at opgaven lykkes. 
Brug af humor og alvor, faglighed og rytme, 
kendskab og motivation er i denne proces helt 
på sin plads.

Når det lykkes, kommer begejstringen og glæ-
den meget mærkbart til at fylde rummet.
Vi får alle en rigtig god oplevelse, og arbejdet 
klares rigtigt hurtigt, meget hurtigere end hvis 
man var alene om opgaven.

Det er naturligvis ikke hele tiden, vi oplever 
disse højdepunkter, men når de har mulighed 
for at udfolde sig, har det en meget kraftig 
positiv indflydelse på vores dagligdag, hvor 
stemningen bliver opløftet og fyldt med posi-
tiv energi.

Ofte har jeg ople-
vet, at vores 
medarbejdere med 
særlig behov, 
udvikler nye 
personlige kom-
petencer, når 
der etableres et 
arbejds sjak, hvor 
den enkeltes 
indsats er dybt 
afhængig af hele 
den samlede 
arbejdsproces og 
omvendt.

»
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Et højskoleophold vakte min interesse for 
guldsmedefaget. Jeg blev draget at håndværk-
tøjet, maskinerne, materialet og friheden i 
at skabe et smykke, den jordnære proces af 
kreation, at kunne skabe med egne hænder 
med tillærte tekniker. Det er som en miniatu-
reverden med uendelige muligheder. Det førte 
til en uddannelse som guldsmed, senere blev 
jeg uddannet Rudolf Steiner pædagog, og nu 
supplerer de to fag hinanden.

Bevægelse af livskræfter og 
forestillingsevne
Det klassiske håndværk har en grundlæggen-
de værdi i forhold til læring og opdragelse, 
derfor er kunst, håndværk og arbejdet med 
hænderne en naturlig del af Rudolf Steiner 
skolernes pædagogiske arbejde. Der ligger så 
mange kvaliteter i arbejdet med hænderne, 
som gennem hele livet gavner hele mennesket. 
Derfor er arbejde med hænderne også vigtigt i 
voksenlivet, for at vi livet igennem, fortsætter 
med at bevæge og belive vores livskræfter.

I forestillingen om den genstand, vi ønsker 
at skabe i praksis, fra ideen til udarbejdelsen, 
i samarbejde med materialets muligheder, 
aktiverer vi fantasi, forestillingsevne, vi øver os 
i at være skabende i tanken.

Er det et bestillingsarbejde til en kunde, 
jeg skal i gang med, ligger den første opgave 
i, at bærerens udtryk og ønsker overføres til 
metallet, smykket fortæller en historie gennem 
skabelsen og bærerens brug af det. Ethvert 
smykke bærer på en historie, gennem tilbli-
velsesprocessen, hvor metal og sten fra jorden 
forarbejdes og designes til et smykke. Et 
unikasmykke fremstilles med mange tanker og 
i kærlighed til tilblivelsen, et smykke, der kan 
bæres af mennesker i generationer.

Vilje og samtale med materialet
Når vi arbejder med materialer som metal, 
sten og træ, de hårde materialer, aktiverer vi 

Jeg vokser og lærer på 
håndværkets legeplads

AnneLene Jappe 
guldsmed og bodelsleder i 
Hertha Levefællesskab

Et værk, i mit fag et smykke, kan være længe undervejs, ind imellem må det hvile, så jeg igen 
kan se på det med nye øjne, opdage nye vinkler og se muligheder, jeg før havde stirret mig 
blind på. Når jeg endelig når til det øjeblik, hvor jeg ved ” NU lykkedes det – NU er jeg i mål” 
så slipper jeg ejerskabet af skabelsen, værket er færdigt og kan tages i brug.

Arbejdet som guldsmed 

består i at lave smykker i 

guld, sølv, platin og andre 

ædle materialer. Nogle 

smykker massefremstilles, 

men de fleste fremstilles 

kun i mindre serier eller 

som unikasmykker. 

Hovedforløbet af uddan-

nelsen veksler mellem 

skoleophold og mester-

lære, og afsluttes med en 

svendeprøve. Uddannelsen 

tager 4 år. 
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de kropslige, motoriske vækst- og formkræf-
ter. Materialet yder modstand og vi må bruge 
vilje og muskler for at bekæmpe modstanden 
i materialet, samtidig med at den kunstneriske 
form, vores ide om det færdige kunstneriske 
værk, bevares og frembringes.

Det er nødvendigt at koncentrere sig, det 
kræver egenaktivitet,  nøjagtighed, respekt for  
og ”samtale” med materialet, uanset hvilket 
materiale vi arbejder med. Vedholdenhed i 
udfordringerne styrker viljen, og når noget 
ikke lykkes, må vi tænke over, hvorfor det gik 

galt, tænke nyt og korrigere, ændre retning og 
tilpasse vores billede af det færdige værk, vi 
bliver bevægelige i vores forestilling og omstil-
lingsevne og dette påvirke også vores evner i 
det sociale.

Håndværket som hvileplads
Som bosiddende i Hertha Levefællesskab og 
i mit arbejde som hjemmevejleder og bodels-
leder i Herthas bofællesskab og værksteder 
bliver jeg udfordret på det sociale og pæda-
gogiske hver dag, så kombinationen med mit 
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arbejde som selvstædig guldsmed med eget 
værksted, er den optimale løsning for mig.  

I mit arbejde som socialpædagog er opgaven 
hele tiden i relation til andre mennesker: be-
boerne, som jeg er ansat til at være støtteper-
son for, mine kollegaer, jeg er i samspil med, 
naboerne i Hertha Levefællesskab, naboerne i 
lokalsamfundet, beboernes pårørende, som er 
en vigtig del af beboernes livshistorie, kommu-
nerne vi samarbejder med, sagsbehandlerne, 
der visiterer til os, tilsyn, der aflægger besøg 
og dokumentation for vores arbejde etc. Der er 
et stort netværk omkring den enkelte beboer, 
og jeg skal forholde mig til dem alle sammen, 
men hele tiden se det voksne hæmmede men-
neske, som ‘opgaven’ lige foran mig.

Jeg har fundet mit drømmejob, omgivet af 
mennesker med samme tilgang til livet, i et 
aktivt miljø, hvor jeg får lov at være kreativ på 
så mange punkter: drama, kostumer, idræt, 
årstidsfester, rejser, kulturelle begivenheder for 
bare at nævne nogle af dem.

Jeg arbejder i relation med mennesker og 
udfordres hver dag på det mellemmenneske-

lige plan, så mit åndehul, min personlige hvile-
plads, er, når jeg bagefter kan lukke mig inde i 
min smykkeverden, hvor jeg kun udfordres af 
mine egne hænders begrænsning.

Legefelt og tilstedeværelse
Der er stor forskel på at formgive og skabe et 
smykke til en kunde, og på når jeg sætter mig 
med værkstedet som legeplads, fantasien og 
mine hænder får frit spil. Ofte frembringer jeg 
i dette legefelt prototyper til kommende smyk-
ker. Materialet taler, og hænderne handler, ofte 
uden en tanke om det færdige resultat.

Her er jeg ikke bange for at fejle, slippe 
tankerne og faglighedens begrænsning, kon-
centrere mig om det, jeg arbejder med, huske 
at være til stede på vejen. Glæden i denne leg 
med hænderne giver mig en oplevelse af, at 
mit arbejde ikke bare er et forhindringsløb på 
vej mod målet. Jeg vokser og lærer på hånd-
værkets legeplads, får kræfter som jeg tager 
med i mit pædagogiske arbejde.
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Snedronningen bliver ved med at beskæftige 
os, og den bruges som rammefortælling igen 
og igen, om det er et russisk isskøjteshow, en 
dramatisk finsk opsætning eller som her et 
stykke sat op af udviklingshæmmede og med-
arbejdere i fællesskab. Hvad er det historien 
egentlig handler om? Hvorfor drages så mange 
imod den?

Jeg vil her forsøge at sætte eventyret i forbin-
delse med den livssituation, som det moder-
ne menneske er sat i – set i et antroposofisk 
perspektiv.

Temaer og spørgsmål
H. C. Andersen tager mange temaer op og væ-
ver dem sammen til en samlet helhed. I denne 
gennemgang forudsættes historien bekendt, 
og der vil derfor blive refereret til de forskel-
lige billeder uden alt for mange forklaringer. 
Disse billeder vækker mange spørgsmål i mig, 
som jeg vil forsøge at belyse i det følgende. 
Andre ville sikkert stille andre spørgsmål. Det 
vigtigste er, at vi stiller os selv disse spørgsmål 
– svarene er kun midlertidige, ud fra det sted 

vi står lige nu. Det at forsøge at undre sig over 
det tilsyneladende kendte sætter os i indre 
aktivitet, som i heldigste fald kaster nyt lys på 
det, vi troede, vi kendte.

Om det ”onde” iklædt forskellige 
dragter
Prologen, hvor splinten fra troldspejlet sætter 
sig i både hjerte og øje, er velkendt. Den er 
blevet en del af vores danske indforståede kul-
tur, men hvilken alment menneskelig situation 
viser den hen til?

Billedet med det forvrængende troldspejl 
kan med sit stærke udsagn nærmest stå helt 
alene – det rummer en betydningsverden i 
sig selv. Denne alment menneskelige tendens 
til at ville se det skæve i alting, selv det mest 
ophøjede, har vi nu fået en ”forklaring” på. 
Jo mere ophøjet, jo vigtigere er det faktisk at 
håne det og få det slæbt gennem skidtet. Det 
er modstandsmagterne, som har plantet denne 
evne i os – i dette billedsprog ”djævelen”. Så 
snart troldsplinten sætter sig fast hos os, falder 
vi ud af den paradisiske helhedstilstand og 

Snedronningen
– fremsynet eventyr eller sentimental romantik

Af Jakob Bønløkke
viceforstander på 
Tornsbjerggård

Ovenpå sommerens intense dage med indøvningen af Snedronningen i forbindelse 
med årets Allkunst/KIK-festival kan man reflektere over, hvad det egentlig er for et 
drama, vi var med til at virkeliggøre. Hvilke temaer er det, som H. C. Andersen berører, 
og som virker så fascinerende?
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mister evnen til umiddelbart at se det skøn-
ne. Til gengæld kan vi nu med vores forstand 
dissekere helheden i dens bestanddele, og vi 
er især dygtige til hjerteløst at se og påpege 
fejlene. Hvem genkender ikke denne tendens 
hos sig selv? H. C. Andersen har en dybtfølt 
modstand mod dette og har mange steder i 
sit forfatterskab taget afstand fra, ja, gjort nar 
af denne opblæste forstandsevne, som han 
formår at afsløre i al sin fattigdom: den evner 
ikke at se helheder eller forstå de virkelige 
værdier.

Kays troldsplint
Kay og Gerdas forhold til hinanden har en lidt 
særlig karakter – er det på en måde et om-
vendt eventyr i forhold til det klassiske? Her 
er det helten, der fanges, forføres og fastholdes 
uden at kunne redde sig selv. Det er heltinden, 
der gennemgår alle prøvelserne og i sidste 
ende har evnen til at forløse. Hvorfor vender 
det sådan?

Det er nok ikke tilfældigt, at det er en 
mandlig figur, der rammes af troldsplinten 
og får forvrænget synet og frosset hjertet. 
Forstandens gerninger er ofte forbundet med 

Så snart troldsplinten sætter sig fast hos os, 
falder vi ud af den paradisiske helhedstil-
stand og mister evnen til umiddelbart at se 
det skønne. Til gengæld kan vi nu med vores 
forstand dissekere helheden i dens bestand-
dele, og vi er især dygtige til hjerteløst at 
se og påpege fejlene. Hvem genkender ikke 
denne tendens hos sig selv?
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maskulin kraft, rationalitet, tildels tilsat hån 
og kynisme. Kay vender sig bevidst fra Gerdas 
verden, den naive åndelige virkelighed, og må 
endda håne den. Han betages af Snedronnin-
gen. Hun er skøn i al sin forfærdelige kulde. 
Hun er, modsat de ækle trolde, i begyndelsen 
tiltrækkende, men et livsfarligt bekendtskab. 
Binder man sig først til hendes slæde, glem-
mer man alt det, man kommer fra, hvad der er 
ens egentlige opgave og endda sit ”fadervor”. 
Man trækkes ind i en iskold skinnende må-
neverden, hvor det kun er det kolde intellekts 
refleksioner, der gælder. Med sine kys, der gør 

Kay immun overfor kulden, forfører Snedron-
ningen ham ind i en verden, der er vendt helt 
bort fra det levende.

I billedet føres denne tendens helt til ende 
og finder sin afslutning i et iskoldt storslået pa-
lads, hvor Kay er fanget og sover for Snedron-
ningens fødder. Han kæmper med at skulle 
kombinere sig frem til netop det, han ikke kan 
– at se evigheden eller det åndelige.

H.C. Andersen fremstiller her forstandssjæ-
lens dilemma. Den fanges i sine egne iskolde 
forvrængede spejlrefleksioner, og kan ikke ud 
fra delene kombinere sig frem til forløsende og 
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livfuld helhed og evighed. Først når man kan 
gribe det åndelige, bliver man et frit menne-
ske!

Det er en genistreg, der viser, hvor dyb 
indsigt Andersen faktisk har i menneskets 
væsen. Et bedre billede på den tænkning, som 
i sin ensidighed har ført menneskeheden ud 
på så dybt vand, findes nærmest ikke. Anede 
Andersen, hvad der gemmer sig i den ensidige 
forstandstænkning? Forudså han på en eller 
anden måde, hvilken vej det bar, ville han 
advare os mod det – og bliver vi dermed vor 
egen troldsplint var?

Gerdas utrættelighed
Som sagt er det Kay, det mandlige element, 
som falder ud af paradis og fanges i sin egen 
kulde. Hvordan nu med Gerda - den kvin-
delige side? Hvad er det mest karakteristiske 
træk ved hende? Hvad er det, der får alle til at 
hjælpe Gerda på hendes færd?- Hvori består 
hendes egentlige styrke og forløsende kraft?
Hun beskrives som en velsignet, der, uanset 
hvad der sker i historien, vil finde frem til Kay 
– ham hun har mistet. Hun er utrættelig og 
ustoppelig i sin søgen. Hun ved ikke, hvor hun 
skal søge, men begiver sig blot spørgende på 
vej, i en tro på, at hun nok skal finde vej! Kay 
er ikke død! På en vis måde et urbillede på en 
søgende sjæl.

Hvad er det egentlig, hun søger? Kay, som 

han oprindeligt var – ikke som han er blevet 
under indflydelsen af troldspejlet og snedron-
ningens kys! Hun søger den, som evnede at 
se det skønne, helheden. Denne ‘idealven’, sin 
bedre halvdel, har hun mistet, og hun må finde 
ham igen, koste hvad det vil. Uden Kay kan 
hun ikke selv forblive i paradis, hun mister 
selv kontakten til den åndelige verden. Kays 
fald er også hendes fald.

På sin vej bliver hun ad mange omveje efter-
hånden ledt på rette vej. Hun bliver opholdt 
undervejs, men mærker f.eks. i den fortryllede 
pseudo-sommer, at der mangler noget, selvom 
hun ikke ved hvad. På sin vej bliver hun i al 
sin svaghed båret frem. De, som møder hende, 
MÅ hjælpe hende. Hvilken kvalitet ligger der 
i det? Hun bliver båret af kærligheden – den 
dybe uselviske kærlighed, som i sig repræsen-
terer en større magt, end hun selv aner. Uan-
set, at hun kunne have valgt at blive på en af 
stationerne undervejs og bare glemme Kay, så 
går det ikke, hun har i virkeligheden intet valg. 
Hun må udføre sin opgave. Og hun består prø-
ven, idet hun fastholder sit mål, uanset hvad 
der møder hende. Vi får et billede af kærlig-
hedens umådelige magtesløshed og samtidig 
uovervindelige styrke, hvis den bruges på den 
rette uselviske måde.

Vi ser hos Gerda mange kvaliteter, som 
vi som mennesker behøver på vejen mod at 
genfinde os selv. Utrættelig stræben, der ikke 

Vi får et billede af 
kærlighedens umåde-
lige magtesløshed og 
samtidig uovervinde-
lige styrke, hvis den 
bruges på den rette 
uselviske måde

»
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rammes af tvivl om, om det nu er besværet 
værd, den uselviske kærlighed til vores højere 
selv, den manglede interesse i alt det, som 
afleder os fra vores mål osv.
Består vi også den prøve i vores eget liv?

Gerda formår at forløse lille Kay gennem 
sine tårer, de smelter isklumpen om hans 
hjerte og skyller troldsplinten ud, så han igen 
kan se den virkelige virkelighed – evigheden. 
Han kan nu pludselig genkende hende igen, 
kan SE det, som ellers er skjult for forstanden, 
og han må med rette spørge sig selv – ”Hvor 
har jeg været i al den tid?” Som udelukkende 
forstandssjæl er han faktisk blevet borte fra 
sig selv! Fra nu af kan han uden frygt møde 
Snedronningen!

Tilbage i bedstemoders stue
De vender nu tilbage til livet og får undervejs 
hele verden foræret på ny, indtil de når frem 
til deres udgangspunkt – ”bedstemoderens 
stue, hvor alt stod på samme sted som før”. De 
mærker, at de er blevet voksne mennesker på 
rejsen, men dog børn i hjertet.

Her er det, at man kan forledes til at tro, at 
Andersen er en sentimental og måske lidt naiv 
romantiker, som har en meget naiv opfattelse 
af et ”pusse-nusse barn-Jesus”, og hvis vi bare 
vender tilbage til barnetroen, så er alt godt. 
Hvis man ser lidt nærmere på billedet – hvad 
fortæller det da?

Den dybere forståelse af at blive som børn 
på ny kunne være, at vi som børn er allermest 
geniale. Her strømmer de åndeligt skaben-
de kræfter virkningsfuldt i os, og vi lever i 
harmoni med verden på uskyldig, uegennyttig 
måde. Vi mister så denne verden, falder ud 
af den og må generobre den, men nu som 
voksne mennesker. Overvinder vi forstandens 
troldsplint i øjet og bliver seende igen, smelter 
vi kynismens is og formår at ”tænke med hjer-
tet” – så får vi mulighed for at nærme os ”barn 
Jesus i rosendalen” – eller hvad måske ville 
være mere berettiget at sige: Kristusvæsnet.

Hvilket billede af og forståelse for kristen-
dommen, H. C. Andersen selv havde, fører det 
for vidt at undersøge her.

Djævelens spejl
Helt fra starten bruger H.C. Andersen den 
frihed og mulighed, som ”historien for børn” 
giver ham til at fortælle om realiteter, som 
man ellers ikke kan slippe afsted med at tale 
om. Vi kender knebet som mange forfattere af 
fantasy-genren benytter sig af – med Ringenes 
Herre og Harry Potter som  fremtrædende 

eksempler. Overhovedet er tanken om, at det 
onde er en reel virkelighed, som virker ind 
på os mennesker, noget, som ligger udenfor 
almindelig tænkning og videnskab. Dette gør 
dog ikke det onde mindre sandt eller virk-
somt, det får tvært imod meget større spil-
lerum! Vi får her at vide, at der står kræfter 
og væsener bag, som helt bevidst påvirker os 
mennesker i negativ retning. Det man kunne 
kalde ”modstandere af en positiv udvikling 
for mennesket”, forvrænger med vilje vores 
virkelighedsopfattelse og forsøger at forhærde 
vores hjerter, så vi lukkes for den åndelige side 
af tilværelsen og dermed for vores egen videre 
udvikling. Vores forestillinger er som udgangs-
punkt kun spejlbilleder af virkeligheden og 
som sådan døde og manipulerbare, men vi kan 
øve os i at få så rene virkelighedsnære forestil-
linger om verden som muligt. Her er det så 
f.eks. utroligt at H.C. Andersen netop væl-
ger et spejl som det ”djævelen” skaber til at 
forvrænge vores opfattelse. Mennesket formår 
derefter ikke længere at skabe rene forestillin-
ger som grundlag for erkendelsen, men bliver 
åben for et direkte had eller latterliggørelse af 

»
Den dybere 
forståelse af at 
blive som børn på 
ny kunne være, 
at vi som børn er 
allermest geniale. 
Her strømmer de 
åndeligt skabende 
kræfter virknings-
fuldt i os, og vi le-
ver i harmoni med 
verden på uskyldig, 
uegennyttig måde



39  airosKNR 2, 2017

enhver ren eller åndelig ytring, hvad vi også 
hører Kay brillere med.

Snedronningens krystalinske 
perfektion
Snedronningen bliver billedet på den magt, 
som i samarbejde med ”djævelen” med stor 
fascinationskraft lænker vores intellekt og 
berøver os vores frihed. Hvem er Snedronnin-
gen overhovedet billede på? Hun er skøn, men 
ubønhørlig, og vi bliver alle fristede af den 
iskolde perfektion, der samtidig udelukker det 
levende. For Andersen er det netop afgørende, 
at alt er levende. Dette tema ser vi også i rosen, 
som sættes overfor isblomsterne. Roserne er 
velkendte i kristen kunst og symboliserer her 
det kristne selv, varmen og kærligheden, der 
sættes overfor modbilledet – Snedronningens 
isblomster og snefnug. De er kolde og ”akkura-
te” – døde, men fascinerende i deres krystal-
linske perfektion. Det døde tiltaler i langt 
højere grad den forførte Kay, end de uperfekte, 
men levende, roser. Først ved sin forløsning 
får han igen sans for det levendes kvalitet.

Fremsynet
I forholdet mellem Kay og Gerda er der også 
en vis fremsynethed. Det er ikke den kække 
klarttænkende helt, der fører an – nej, det er 
tvært imod hans kraft og tendens, der leder i 
afgrunden. Eventyret er skrevet i 1844, hvor 
de store tekniske landvindinger kun lige var 
begyndt at tage fart og fejre triumfer, og  hvor 
bagsiden af medaljen ikke var klar for ret 
mange.

Det er den kvindelige side, der redder for-
standen, og med den nødvendige kærligheds-
kraft forvandler tænkningen til en helhedsfor-
stående bevidsthed om sig selv og verden.

Hvis man tillader sig selv at tage H.C. An-
dersen på ordet, er det slående, hvordan han 
overalt skaber meget dækkende billeder. Der 
er et stort sammenfald mellem hans billeder, 
f.eks. i beskrivelsen af modstandsmagternes 
karakter og virke, og det som Rudolf Steiners 
åndsvidenskab beskriver. Man kan selv læse 
efter og forhåbentlig fryde sig over, hvor knapt 
og tydeligt han faktisk udtrykker sig.

Roserne er velkendte 
i kristen kunst og 
symboliserer her det 
kristne selv, varmen 
og kærligheden, der 
sættes overfor mod-
billedet – Snedron-
ningens isblomster og 
snefnug. De er kolde 
og ”akkurate” – døde, 
men fascinerende i 
deres krystallinske 
perfektion. 

»



Vi mellemlandede i Helsinki, Finland, og 
ankom til vores rejsemål kl 05 om morgenen, 
hvor der heldigvis holdt en bus klar til at køre 
os til hotellet.

Vi ankom i god tid, nogle dage før vores 
hovedformål med rejsen – ”The first world 
congress for persons with disabilities”.

Kongressen blev første gang afholdt i 1998 
som en europæisk kongres med over 500 del-
tagere i Berlin og er siden blevet holdt 5 gange 
i forskellige europæiske lande. I 2013 opstod 
ideen om at gøre det til en verdenskongres.

Det blev kongressen i Yekatarinburg i år og 
gode kræfter i Herthas medarbejdergruppe, et 
fantastisk seriøst arbejde med fonde, beboere 
og pårørendes opbakning gjorde det muligt 
for Herthas bofællesskaber at rejse med en 

gruppe. Sammen med over 700 andre deltage-
re var vi i fem dage sammen omkring fore-
drag, udflugter og workshops.

Besøg på Blagoe Delo
Foruden selve konferencen besøgte vi et 
antroposofisk beskyttet værksted med op til 
50 udviklingshæmmede brugere. Blagoe Delo 
er startet af ildsjæle og drives i dag med meget 
små midler i en mindre guldgraverby 1 ½ 
times kørsel fra Yekaterinburg. Stedet over-
lever ved gode kræfter og viljen til at skabe 
en hverdag og en mening for en stor gruppe 
mennesker.

Ca 20% af omsætningen kommer fra de 
produkter, der fremstilles på værkstederne. 
Fine små træengle bliver fremstillet og solgt, 

Til verdenskongres i 
Yekatarinburg
The first world congress for persons with disabilities

Tirsdag d. 5. september lettede et fly fra Billund mod Yekaterinenburg i Uralregionen i 
Rusland. Ombord var 9 beboere og 5 medarbejdere fra Herthas bofælleskaber. Vi var på vej 
til verdenskongres.

Af AnneLene Jappe 
guldsmed og 
bodelsleder i 
Hertha 
Levefællesskab
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bl.a i Hertha Levefællesskabs værkstedsudsalg. 
De havde et lysestøberi, der desværre stod 
stille, så vi bestilte 200 juletræslys som bofæl-
lesskaberne aftager halvdelen af og den anden 
halvdel vil blive solgt i Herthas værkstedsud-
salg i november og december.

Vi havde medbragt gaver, deriblandt de ind-
samlede midler fra Ruslandsboden ved årets 
Høstmarked. Bøger, uld til filtning, pensler, 
blyanter, maling etc. var nogle af de ting, vi 
havde samlet sammen.

Stedet og stemningen gjorde et meget stort 
indtryk på os, og vi tog derfra med løfte til 
hinanden om at dette møde vil føre mere med 
sig i fremtiden.

Konference i det fremmede
Selve konferencen var en stor oplevelse, hvor 
mere end 700 deltagere fra hele verden deltog. 
Det var mødet med udviklingshæmmede og 
fysisk handicappede fra 27 nationaliteter, i et 
meget fremmed land, hvor kommunikation 
mest foregik med vilde fagter og benspjæt.

Vi smagte fremmed mad, lærte os enkelte 

gloser på russisk, mødte et folk som virkede 
lukkede, kantede, utilnærmelige og meget 
lidt imødekommende. Som dagene gik og vi 
slappede af, gav os bedre tid, accepterede deres 
håbløse tidsfornemmelse og næsten uvilje 
mod at overholde aftaler, så mødte vi nu et 
stolt folk, med stærke rødder i fortidens arbej-
der og overlevelsesmentalitet, hjælpsomme, 
hjertelige og ærlige.

700 udviklingshæmmede bliver bemærket i 
en by på den størrelse, de mange busser, der 
fragtede os rundt og ikke mindst den op-
mærksomhed hele konferencen har fået fra 
den russiske regering, hvor Vladimir Putin 
havde givet sin tilladelse til, at konferencen 
overhovedet måtte afholdes. Der var en del 
papirarbejde for at få alt dette i stand, de ville 
sikre sig, at alle der rejste ind i landet også 
rejste ud.

Vi havde en fantastisk tur, spændende på 
alle måder, og vi var både glade og berigede 
af oplevelser, da vi 10 dage senere igen blev 
afhentet i Billund.
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Scenen er Hertha Levefællesskab. 
I dramagruppen var alt klart. Efter fa
stelavn skulle vi i gang med at øve den 
sidste del af ”Tryllefløjten”. Det sidste 
halve år havde vi forberedt det. Skre
vet manus, transponeret musikken til 
den rigtige toneart, lavet scenografi. 
Jo, vi var i gang. To onsdage var vi be
gyndt at øve. Så kom det.

Vores instruktør havde længe haft dårlig hofte, nu 
gik det ikke længere, hun måtte opereres snarest 
og ville det næste halve år ikke kunne instruere. 
Vi måtte pakke Tryllefløjten sammen, lægge den 
til side for forhåbentlig at tage den frem senere. 
Hvad skulle vi så arbejde med til vores ons-
dags-dramatimer, hvor årstidsfesterne er omdrej-
ningspunktet. Vi havde kun et par dage til at finde 
ud af det, før en ny onsdag stod for døren.

I år var det første gang i flere år, at alle i bofæl-
lesskaberne ikke var på den årlige ferie op til 
sankthansaften. Så et sankthansspil var oplagt. 
Det kunne være udendørs omkring bålet. 
Nede ved mergelgraven, ved skoven, er der jo 
en fin plads til både spil og bål. Kunne vi lave 
et spil der, hvor skuespillere og publikum i 
fællesskab skabte en god sankthansaften?

Rådne æbler og et flot orkester
Ret hurtigt kom vi på, at H. C. Andersens 
”Hvad fatter gør, er altid det rigtige” egnede 
sig. Vi havde jo mulighed for at bruge rigtigt 
levende dyr: hest, ko, får, gås, høne, ja, også de 
rådne æbler – det kunne være spændende og 
udfordrende. Med det rigtige regi kunne alle få 
en rolle eller på anden måde være aktive i spil-
let. Publikum kunne bidrage med, hver gang 
der var et sceneskift, at skulle synge en af 
H. C. Andersens sange, bakket op af et orke-

”Hvad fatter gør, er 
altid det rigtige”
–den lykkelige historie om et sankthansspil med høns, får og orkester

Af Per ClausonKaas 
Hertha Levefællesskab
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ster sammensat af alle, vi kunne komme i tan-
ker om, som kunne spille et instrument. Alle 
syntes, det var en god ide, og snart kom manus 
på plads, scenografien blev tænkt igennem, 
pladsen i skoven blev gjort egnet for spillet og 
de omkring 200 tilskuere, vi formodede ville 
komme.

Pladsen foran shelteret i skoven blev jævnet ud 
af en rendegraver, og der blev spredt stabil-
grus, så pladsen blev egnet til at spille på. Ved 
den fælles arbejdsdag i maj lavede forældre 
og herthaboere bænke til 150 tilskuere samt 
en krostue. Siden blev der bygget Fatter- og 
Mutterhus i smukkeste bindingsværksstil, og 
det kreative værksted lavede den fineste stork 
på taget og stokroser ved døren.

Dyr til låns
Men hvad med dyrene? Hesten havde vi fra 
Stine og Morten, en ko også, men ingen får. 
Vi fandt et ”gyngefår”, som vi trak på vogn, en 
gås lånte vi af Carsten, der hjælper i gartneriet, 
og en af Tanjas høns måtte vi gerne bruge. Der 
blev tidligt øvet med ko og hest, at de kunne 
være sammen, og John flettede to fine bure 
i pil, som gås og høne kunne være i, når de 
skulle bæres frem for publikum.
Og hvordan ville de opføre sig, når et 10-   
mandsorkester spiller og alle tilskuere synger, 
mens de står midt i det hele? Vi anede det 
ikke og håbede på, at ingen ville melde os til 
Dyrenes Beskyttelse.

Efterhånden faldt alt på plads. Vi var nu 25 
skuespillere, 20 personer arbejdede med sce-
neopbygning, kulisser, rekvisitter og kostumer. 
10 havde meldt sig til at spille i orkester, og 10 
sange var udvalgt og trykt i et lille fint hæfte, 
som tilskuerne skulle synge fra. Vi øvede nu 
hver onsdag, og den sidste uge op til sankthans 
4 fulde dage i træk.

Alt gik godt, som vi nærmede os sankthans. 
Dagen før havde vi generalprøve med 30-40 
tilskuere. Det lovede godt. Kun ét havde vi ikke 
styr på, og det var vejret sankthansaften. Men vi 
ville spille uanset, hvordan vejret måtte blive.

Eksemplariske dyr og så sankthansvejr
Så blev det endelig sankthans. Vi var klar til at 
spille. Efter spillet var det tilskuernes opgave 
at bygge et bål af de tørre grene, der var gjort 
klar på stedet, hvor spillet havde været. Mange 
havde sørget for, at der var kaffe og kager, når 
bålet brændte.

Kl. 19.00 var alle bænkepladser besat, og 
mange stod op. Omkring 250 tilskuere havde 
indfundet sig, og de, der ikke selv kunne gå, 
var blevet kørt i biler ad markvejen ned til 
skoven.

Så gik spillet i gang. Alle kunne deres roller. 
Dyrene opførte sig eksemplarisk, og tilskuer-
ne, støttet af orkestret, sang den ene sang efter 
den anden. Efter 40 minutter var spillet fær-
digt, der blev klappet og bukket, alle var glade.

Nu skulle bålet bygges op, og kaffe og kager 
gøres klar. Snart var det fine sankthansbål 
tændt, og 5–6 m høje flammer slog lysende op. 
Folk havde fået kaffe i den ene hånd og kage i 
den anden.

Og så!! uden varsel kom regnen, og det med 
en kraft og en pludselighed, som fik man 
den ene spand vand over sig efter den anden. 
Kaffen blev tynd – kagerne sejlede på tallerk-
nerne, det store sankthansbål slukkedes og alle 
stod vi i en tæt tåge af røg og vand og i en larm 
fra regnen, der væltede ned over os.

Nu fik vi et naturens spil uden lige. 15–20 
min. stod det på, alt sejlede. Nogle gik hjem, 
nogle blev under paraplyerne, men der var 
nogle, der ikke kunne gå, nogle der ikke måtte 
gå, nogle der ikke ville gå, ja nogle, der skulle 
køres de 500 m fra skoven og op til Hertha. 
Markvejen var forvandlet til en glidebane og 
et ælte, hvor vores 7-personers bus ikke kunne 
køre. Tålmodigt måtte de vente i bussen, indtil 
gårdens traktor langsomt, i sneglefart kunne 
trække dem op på fast grund ved stalden.

Sikke en aften!
Men det gode humør mistede vi ikke på noget 
tidspunkt. Tak for det. Og tak til alle, der gjorde 
denne aften til en uforglemmelig sankthans!
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Konsten är lika gammal som människan. Ur-
folkens skapelsemyter berättar om hur jorden 
skapades genom gudarnas mäktiga sånger. 
Grottmålningar finns på olika platser över 
hela världen och man tror att de kan vara över 
40 000år gamla. Målningarna på grottornas 
väggar var lika mycket del av undervisande 
berättelser för de unga jägarna som en plats 
där man vördnadsfullt offrade och bad till 
gudarna om jaktlycka eller tackade för att ha 
lyckats skaffa mat för en hel vinter. Och de 
var konstfulla avbilder av skapelsens skönhet, 
konstverk mitt i människornas slitsamma 
vardag.

Då och en lång tid framöver upplevde män-

niskorna att vetenskap, konst och religion var 
barn av samma moder och alla var en del av 
det stora livet. 

Jag vill idag berätta om några av de många 
stora och små konstnärer i vardagen, om ska-
pande människor som finns runt omkring oss 
som gör våra liv vackrare och mänskligare.

För att ni skall kunna lära känna dem skall 
jag ta med er till olika platser, till olika tider. 

Syrien
Den första platsen är ett flyktingläger i Syrien. 
Barn som har sett och upplevt saker som 
ingen människa borde behöva uppleva har 

Några tankar om konst 
och skapande
Bearbetad text från ett morgoninlägg om konst vid årets KIK-festival på Fuglsø

Af Katharina Karlsson 
socialterapeut och 
allkonst verkare på 
Haganäs i Järna
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lyckats ta sig dit. De har fått lämna allt, deras 
hem är sönderbombade, kanske har de förlorat 
ett syskon, en älskad morfar, en lekkamrat. I 
lägret är det hett och trångt, många behöver 
hjälp för att de är sjuka eller skadade. Alla är 
fruktansvärt törstiga och hungriga. Först och 
främst behöver barnen skydd mot den stekan-
de solen, mat och vatten, en madrass att vila 
på, men också en famn att känna sig trygga i.

Lika viktigt är så småningom en säker plats 
att leka på: bygga kojor, rita, spela fotboll, 
leka kull och skratta. Barnen behöver pennor 
och papper, någon som sjunger med dem och 
berättar sagor. Allt detta behöver de för att 
för en stund kunna glömma kriget, rädslan, 
sorgen, skräcken. 

Men är det bara för att glömma en stund? 
Jag tror att det är lika mycket för att komma 

ihåg! Komma ihåg något som varje människa 
bär med sig djupt i sitt inre och som ibland 
kan skymmas och begravas under skräckens 
och otrygghetens rasmassor. 

Barnen i flyktinglägret behöver komma ihåg 
hur det är att vara barn, att vara människa. 
Leken och skapandet är fröet till flykting-
barnens framtid, för livet som de trots alla 
hemskheter kommer att bygga upp igen - 
tillsammans. Läkandet av såren börjar med 
leken, med skapandet. Leken och skapandet är 
livsnödvändiga för barnen i flyktinglägren och 
det är livsviktigt för alla barn, för alla män-
niskor.

När barn leker är de konstnärer, när vuxna 
skapar är de konstnärer – när vi leker och 
skapar blir vi hela människor.

Även alla de vuxna - läkare, hjälparbetare, 
lastbilsförare - som orkar stanna upp och 
sparka boll en stund, som sitter ner och pratar 
med barnen, beundrar en bild de har ritat är 
konstnärer: de är människor som skapar en 
fredad oas för det stora konstverket: att mer 
och mer bli människa.

Skapande livskonstnärer i vardagen
Den andra platsen jag vill berätta om är min 
barndomsby, ett litet sömnigt hörn mitt i 
Europa på 50-talet.

När jag växte upp så var inte konst och 
konstnärer ord som användes till vardags. An-
tingen tyckte man att konstnärer var konstiga 
eller så såg man upp till dem med en vörd-
nadsfull beundran. Och ändå växte jag upp i 
en värld full av konstnärer – yrkeskonstnärer, 
livskonstnärer.

Livet handlade för de vuxna om vardagens 
arbete och om vila på söndagen – och det 
verkade som om de gjorde båda med glädje 
och kärlek. För oss barn handlade livet mest 
om frihet, lek, musik, sagor, äventyr.

Och så om en sak till: om att få vara med de 
många vuxna omkring oss, titta på och kanske 
få hjälpa till i allt det spännande de höll på 
med. Vuxna som kunde konsten att förvandla 
och förädla tingen de hade i sina händer och 
på så vis skapa de mest fantastiska sakerna: 

Smeden kunde smida både hästskor och alla 
slags verktyg – men järnet kunde också formas 
till en vacker grind eller ett kors.

Snickarens gjorde möbler som var både 
praktiska och vackert utsmyckade. Skomaka-
ren inte bara lagade skor utan gjorde helt nya, 
som passade perfekt på beställarens fötter och 
varje par var speciellt och vackert.

I varje by fanns några som kunde konst-
stycket baka bröd och konstfulla bakverk av 
det säd som bönderna hade lämnat till kvar-
nen efter skörden för att malas till mjöl. Listan 
av dessa hantverkare och vardagskonstnärer 
kan göras lång. Allt de gjorde var nödvändigt 
och behövdes i vardagen och det kunde de ju 
ha nöjt sig med. Men hos de flesta fanns en 
vilja och en önskan till något mer och så klart 
var de stolta över föremålens skönhet!

Andra konstnärer var mera osynliga, men 
min beundran för söndagskonsten var lika stor 
när jag satt kyrkan och hörde orgelmusik: hur 
var det möjligt att av trä och metall skapa ett 
så överväldigande, mäktigt instrument? Hur 
kunde någon sätta sig på orgelbänken och med 
både händer och fötter spela alla dessa toner i 
rätt ordning? Hur hade någon kunnat skri-
va denna underbara musik? Och hur kunde 
byggmästarna veta hur kyrkorummet skulle 
utformas, så att det tog emot musiken och 
själv blev ett med den? 

Förundran, vördnaden och kärleken till all 
denna skapandets magi har följt mig genom 
livet.

Kunskap, konst och kunnande
Det finns tre ord som alla tre är nära besläk-
tade på svenska och jag tror även i de andra 
nordiska språken:

KUNSKAP, KONST OCH KUNNANDE
När vi söker kunskap så vill vi förstå, begri-

pa. Det har huvudsakligen med vårt huvud 
och vårt tänkande att göra. Men vi vet alla att 
blotta kunskapen i hur man bygger ett hus el-

»
När barn leker är 
de konstnärer, när 
vuxna skapar är de 
konstnärer – när 
vi leker och skapar 
blir vi hela männi-
skor.
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ler dansar tango inte betyder att man verkligen 
behärskar det. Kunskap kan vara ett viktigt 
första steg och måste prövas och utvecklas i 
mötet med världen. Då kan vår vilja med våra 
händer och fötter, ja med hela kroppen ta del 
av kunskapen och förvandla den till ett kun-
nande. I detta magiska möte leker vi, skapar 
vi och lyfter upp tingen ur deras naturliga, 
vanliga tillstånd och sammanhang.

 
Det finns ännu en liten berättelse som har med 
konst att göra och som jag vil dela med er:

Konst börjar med städning
När jag gick min eurytmiutbildning var konst-
nären Arne Klingborg ledare av Rudolf Steiner 
seminariet i Järna. Första veckan efter att vi 
studenter förväntansfullt kom tillbaka efter 
en lång sommar så höll Arne varje morgon 
ett föredrag om konsthistoria och konstens 
betydelse för människan, mest av allt berättade 
han om Grekland. Och alltid började han med 
något som jag tog med mig vidare i livet: om 
vi vill utöva konst så måste vi börja med att 
röja, städa, skapa plats och utrymme för vårt 
skapande, vårt övande. Efter hans föredrag 
gjorde vi det med upphöjd vördnad och 
nästan religiös hängivenhet. Under hela den 
första veckan putsade vi fönster, skurade golv, 
tvättade av hyllor och skåp tills alla eurytmis-
alar, verkstäder, undervisningssalar, kök och 
matsal lyste av renhet, ordning och fylldes av 
en frisk doft av såpa. 

Sedan kunde övandet och arbetet börja: vi 
eurytmistudenter fick ta på oss våra slöjor och 
dansa till ord och musik, andra spände upp 
sina dukar och målade, modellerade eller högg 
i sten, andra övade sig i konsten att undervisa 
barn. 
Det hade skapats rum där konstnärligt arbete 
kunde växa fram, övas och så småningom 
bäras ut i världen.

Vi är sociala allkonstnärer:
KIK-festivalen i år är det åttonde all-konstver-
ket och varje gång har det funnits några män-
niskor som har gjort allt det som behövs för att 
vi skall kunna bli allkonstnärer redan innan vi 
kommer hit, just nu och hela den här veckan 
och förhoppningsvis tar vi med det hem.

Hela den praktiska organisationen, våra 
festivalsmycken, informationshäftet, musiken, 
skådespelets alla olika delar, det stora arbetet 
med att förvandla den här gymnastiksalen till 
en teatersal med en scen är exempel på hur 
platsen för vårt gemensamma allkonstverk har 
förberetts och genom detta blivit en del av vårt 
allkonstverk.

När några av oss för sexton år sen började tala 
om ett socialt allkonstverk var det tack vare er 
alla som idéerna kunde bli verklighet!

Med varandra har vi kunnat skapa något 
alldeles unikt.

Alla har vi kommit hit för att skapa något 
och bidra med det vi kan.

Somliga är musiker och andra skådespelare.
Några är bildkonstnärer och i sången bidrar 

alla.
Många är lyssnare och andra berättare.
Vi kan konsten att glädjas över de vackert 

dukade borden
Vi kan bygga broar genom att se på varandra 

med ett leende.

Så låt oss tillsammans använda oss av våra 
skapande krafter, låt oss leka och skapa fram-
tid, låt allt det vi gör här bli vackert - och låt 
oss hjälpa varandra i att mer och mer bli hela 
människor.
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2017 var Danmark igen værtsland for den 
impuls som gennem 14 år har strømmet 
gennem de Nordiske lande som et fælles 
inklusionsprojekt. Vi startede hver morgen 
med et spændende indlæg om dagens tema. 
Katharina Karlsson fortalte om Kunst, Sonny 
Ferm om Idræt og Dag Balavoine om Kultur 
og sådan genså vi 3 af grundpersonerne i den 
impuls, der startede tilbage i 2003 i Järna, som 
et ”Socialt Allkunstverk”.

Projektgruppen har gennem årene bestået af 
repræsentanter fra de Nordiske lande, både 
beboere og medarbejdere. Vi har bevidst 
ønsket at styrke medinddragelse, delagtighed 

og inkludering, således at beboere og medar-
bejdere sammen skaber festivalen.

Gennem inspirations- og netværksmøder har 
vi fundet talsmænd, således at vore ”ambassa-
dører” fra forskellige lander og virksomheder 
repræsenterer både virkelighed og tidsånd og 
er medansvarlige for at udvikle KIK-festiva-
lens temaer, indhold og program. Ambassa-
dørerne er bindeleddet mellem planlægnings-
gruppen og deltagerne i virksomhederne.

På KIK - festivalen 2015 blev vi første gang 
præsenteret for H.C. Andersen og arbejdede 
med flere af hans eventyr. Ønsket i år var at 

Nordisk allkunst og 
KIK-festival 2017

Af AnneLene Jappe 
og Sonny Ferm, 
for projektgruppen

Nordisk allkunst – KIK-festivalen er en social impuls, et socialt allkunstverk, hvor alle 
deltagere, uanset sprog, kultur og handicap har samme værdi og betydning, en festival 
hvor vi mødes i intensive og inspirerende dage, i ”samlæring” og skabende i en fælles 
samhørighed.
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føre det videre som noget mere fordybende i 
et fælles større teaterstykke. Noget at arbejde 
sammen om og forberede hjemmefra. Det blev 
til en fantastisk opførelse af Snedronningen.
Idræt, natur, leg og bevægelse skulle naturlig-
vis også være en del af programmet, lige som 
de smukke omgivelser med både land, vand og 
by og områdets historie også skulle  flettes ind 
i ugens program.

Allerede i begyndelsen af 2018 begynder 
planlægningnen af den kommende Allkunst- 
festival i 2019. Igen bliver det det smukke 
Fuglsø, der kommer til at danne rammerne for 
glade og kreative deltagere fra de skandinavi-
ske lande. Hvad temaet bliver vil vokse frem 
i inspirationsmødende, som denne gang også 
forlægges til nabolandene Finland og Island.     

K som Kunst: Snedronningen blev 
vores valg. Gennem fælles dramamøder 
og en engageret dramagruppe lykkedes 
det at få alle 7 scener fordelt på forskel-
lige virksomheder. Vi øvede hver for sig 
og da vi kom til Fuglsø blev det hele sat 
sammen under intensive og arbejdsom-
me dage.

I som Idræt: Fodbold, gymnastik, dans, 
hockey, løb, vandreture og leg var hver 
dag en del af idræt. En stor fodboldtur-
nering og opdagelse i naturen og havet 
omkring os var spredt ud over dagene 
fra morgen til aften.

K som Kultur: Udflugt til slotsruinen i 
Kalø Vig foregik i regnvejr men med højt 
humør. Byvandring og rundvisning på 
glasmuseet i Ebeltoft, besøg på Fregatten 
Jylland med drabelige fortællinger fra en 
svunden tid.

Profiler fra årets KIK-festival.........
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Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg, Tlf. 70 26 17 77 
www.allergica.dk

Allergica – Naturlige 
lægemidler med mennesket 

i centrum
Allergica A/S er i dag en moderne dansk 
lægemiddelvirksomhed med et stort 
antal homøopatiske lægemidler fremstil-
let med afsæt i antroposofien og med 
mennesket i centrum. 

Det betyder, at vigtige processer, såsom 
indsamling af dyr og høst af planter, så 
vidt muligt foretages manuelt, og at selve 

lægemidlerne fremstilles ved håndkraft.
Det betyder også, at Allergica fremstiller 
og sælger lægemidler, med det hoved-
formål at gøre mennesker raske, og at 
økonomiske interesser ikke er vores 
drivkraft. Det økonomiske overskud går 
derfor til at støtte, styrke og udvikle 
andre homøopatiske og antroposofiske 
initiativer.
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• Godkendt pædagoguddannelse på deltid
• Videreuddannelse i helsepædagogik
• Diplomuddannelse i ledelse i samarbejde med

professionshøjskolen Absalon
• Kurser inden for antroposofi,

pædagogik og ledelse.
Følg med på 

www.uddannelsemarjatta.dk

  Uddannelsescenter Marjatta
Steinerpædagogik baseret på et holistisk menneskesyn. 

Uddannelses- og kulturcenter 
Marjatta arbejder med omvendt 
inklusion. Folk fra lokalområdet, 
forskere, studerende, kursister og 
deltagere i konferencer og kulturelle 
events mødes og bliver en del af det 
miljø, som mennesker med udviklings-
hæmning er med til at skabe. 

De tre læringsveje:

• Teori og fordybelse
• kunstnerisk indlevelse
• forankring i praksis
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