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At fylde 65 år er 
for mange noget 
ganske særligt. Pen-

sionen venter forude, der 
drosles måske ned på ar-
bejdsaktiviteten, drømmen 
om rejser, nye fritidsinte-
resser, venner og kulturelle 
oplevelser fylder og der ses 
tilbage på et langt og aktivt 
arbejdsliv.

Hos mange knager knoglerne, der springes ikke længere 
så hurtigt op og ned af trapperne, måske stiger blod-
trykket og kroppen formår ikke hvad den har kunnet. 
Skønt Marjatta nu fylder 65 år er der ingen tegn på 
nedsat aktivitet, tværtimod.

Marjatta holder sig aktiv, og der er fortsat god søgning 
til skolen og ungdomsuddannelsen, og i det hele taget 
stor interesse for det stedet kan tilbyde. Det fysiske står 
ikke stille eller er plaget af knagende knogler, tværti-
mod. Marjatta udvider og bygger nyt, og sørger løbende 
for at alle bygninger lever op til nutidens standarter, og 
kan skabe optimale forhold for stedets børn, unge og 
voksne.
Kulturlivet blomstrer og er med til at berige alle, og 
niveauet er højt. Kulturhuset er gennem årene blevet et 
centralt samlingspunkt for både teater, koncerter, fore-
drag, basar samt uddannelse og kursusvirksomhed. 
Så det er en meget aktiv fødselar vi kan lykønske med 
de 65 år.

Men det som holder Marjatta ung på den lange bane er 
stedets unikke værdigrundlag. Det er en stor og afgøren-
de opgave, at gøre Rudolf Steiners idegrundlag levende 
og implementere det i hverdagen.
Årstidsfesterne og de mange traditioner har stor pæda-
gogisk betydning, og dem skal der værnes om, og de 
skal have en central plads. Rudolf Steiners menneske-
syn skal være kilden til inspiration og fundamentet for 

det daglige arbejde overalt på Marjatta. Stedet har vok-
set sig stort gennem årene, og det er en vigtig opgave 
løbende at uddanne og efteruddanne medarbejderne, 
så stedet kan gå fremtiden i møde, med de udfordringer 
dette indebærer.
Fødselsdagen er også en anledning til at mindes og se 
tilbage på alle årene der er gået, og måske funderer et 
øjeblik over hvad og hvem Marjatta er. 
 
Vi kan takke Henny Petersen og Albert Eman, Marjattas 
grundlæggere for, at de valgte netop dette navn til deres 
livsværk. Marjatta er ikke kun en institution eller orga-
nisation med en formålsparagraf. Marjatta er ikke kun 
et logo eller et symbol eller en fortælling fra det finske 
kulturepos Kalevala, Marjatta eksisterer og holdes i live 
af os alle, Marjatta er os. 

For Henny Petersen og Albert Eman levede der reelle 
kræfter i Marjatta historien. Marjatta er en inspirations 
og kraftkilde som skaber udvikling og læring. De fleste 
kender sikkert fortællingen om Marjatta. Kvinden der 
mister sit barn i mosen men finder drengen igen, og 
han bliver siden konge af Karelien. Marjatta er hver 
enkelt af os og et forbillede for en udviklingsvej vi alle 
kan følge.

I anledningen af fødselsdagen har kunsten og kulturen 
selvfølgelig fået en central plads, da det er gennem kun-
sten mennesket udvikler sig. En gruppe af beboere og 
medarbejdere har under kyndig ledelse af Paul Klarskov 
arbejdet med ”Den Lille Havfrue” af H.C Andersen.

Det har været en fornøjelse og livsbekræftende for mig 
at opleve med hvilken motivation beboere fordyber 
sig i skuespillet, og med hvilken indre begejstring de er 
optaget af de udviklingsmotiver som skjuler sig i Den 
Lille Havfrue. 

Det er hermed en stor fornøjelse at kunne inviterer alle 
til Marjattas 65 års fødselsdag, og lad os hermed ønske 
hinanden et stort tillykke.

Leder, november 2018

AF BERNHARD SCHMITZ
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Rudolf Steiners barndom og ungdom
Rudolf Steiner fødtes i nuværende Kroatien den 27. fe-
bruar 1861, dengang var området en del af det tidligere 
Østrig- Ungarn.

Rudolf Steiner blev født ind i fattige kår. Hans far 
arbejdede ved banen og hans mor gik hjemme og tog 
sig af husholdningen og de i alt 3 børn. R. Steiner 
havde to yngre søskende, en søster Leopoldine og en 
født døvstum bror Gustav. Gustav havde stort behov 
for pleje og tidligt lærte R. Steiner at tage hånd om sin 
handicappede bror.

R. Steiner var tiltrukket af mennesker som var an-
derledes. I barndommens hjemby var det en sensation, 
når det daglige tog kom rullende ind på stationen. Alle 
folk kom sammen for at se, hvem der kom med toget. 
R. Steiner beskrev i sin biografi, hvordan han derigen-
nem lærte en voksen mand med et handicap at kende. 
Manden havde et hoved som grundet væske var blevet 
så stort at manden for at kunne stå oprejst, måtte støtte 
sig til to krykker. Denne mand var meget vidende og 
R. Steiner holdt af at sidde og tale med ham, mens de 
ventede på togets ankomst.

R. Steiner var en dygtig elev i skolen, især interes-
serede det geometriske ham meget, samtidig med viden 

om alt det konkrete og tekniske. Han beretter i sin 
selvbiografi ”Mein Lebensgang” hvordan han ofte søgte 
yderligere viden, især omkring historiske, filosofiske 
og mytologiske sammenhænge, hvis han kunne finde 
bøger, der rummede disse temaer. han lærte sig selv 
latin og græsk.

Ofte oplevede han at undervisningen var for lang-
trukket og han satte så en anden bog ind i f.eks. historie 
bogen, så mens de andre var optaget af historie under-
visningen studerede han filosoffen Kant, eller andet 
han var optaget af.

Han afsluttede senere sin skolegang med realeksa-
men fra Wiener Neustadt. 

Det er tydeligt at R. Steiner helt fra barnsben af 
bevægede sig i to verdener, han skildrer i sin biografi, 
hvordan han ofte oplevede den oversanselige verden. 
R. Steiners hjem var på ingen måde religiøst, faderen 
var en fritænker, så disse oplevelser kunne han ikke dele 
med nogen i sit hjem. Og selvom han så mange munke 
gå forbi landsbyen, så var de tavse og man kunne ikke 
sådan lige komme i kontakt med dem, selvom de måtte 
vide noget om den åndelige verden, som han følte sig 
alene med. Så han holdt sine oplevelser for sig selv, ind-
til han på togture kom til at møde urtesamleren Felix. 

MARJATTA BLADET NR. 36 2018

Rudolf Steiner og den helse-  
pædagogiske impuls
AF TINE BAY SØRENSEN
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R. Steiner tog med ham ud og samlede planter og på 
deres ture kom de ofte i en dybere dialog om både den 
fysiske og åndelige verden. Felix gav ham en grundlæg-
gende indsigt og forståelse for planternes helbredende 
virkninger.

Efter sin realeksamen fik R. Steiner et stipendie, så 
han kunne læse videre på den tekniske skole i Wien. 
Han læste matematik og andre naturvidenskabelige fag 
og ved siden af studerede han selv filosofi.

Årene som huslærer hos familien 
Specht i Wien
I Wien levede han fra 1884 til 1890 og ud over sine 
studier boede og arbejdede han som huslærer hos en 
familie Specht. De havde 4 sønner, hvoraf den yngste 
Otto ikke var til at nå med en almindelig opdragelse 
og skolegang. Han var forældrenes store bekymring, 
spiste af skraldespanden og endnu var det ikke lykkedes 
nogen at bibringe ham nogen lærdom. Familien ansatte 
R. Steiner som huslærer, særligt skulle han tage hånd 
om Otto.

R. Steiner beskriver i sin biografi, hvordan han måtte 
arbejde for at skabe en relation til drengen, en interesse 
som kunne vække hans sovende sjælekræfter. Otto 
kunne kun modtage undervisning et kvarter af gangen, 
så måtte han have en pause.  Ofte forberedte R. Steiner 
sig flere timer på at komprimere stoffet, så det blev så 
konkret og tydeligt som overhovedet muligt. R. Steiner 
beretter selv at dette arbejde med Otto senere skabte 
hele hans grundlag for forståelsen af menneskets fysiske 
og psykiske grundlag. 

Otto lærte så meget at han efter nogle år kunne 
komme på gymnasiet og senere læste han til læge. Han 
faldt under første Verdenskrig.

I Wien fortsatte R. Steiner sine studier i filosofi med 
Kant, Eduart Hartmanns erkendelsesteorier. Satte sig 
ind i tidens fokus på, hvordan det enkelte menneske 

optager omverdenen og alligevel kan bevare sig selv og 
udvikle sig. Tanker som mange på dette tidspunkt var 
optaget af.

R. Steiner afsluttede sin tid i Wien med en doktor-
grad i filosofi fra Rostock universitet. Afhandlingen bar 
titlen ” Verständigung des menschlichen Bewusstseins 
mit sich selbst”. 

Årene i Weimar
I Wien var der mange som havde lært den vidende og 
begavede R. Steiner at kende og da der blev ledt efter 
en, som kunne tage hånd om Goethes naturvidenska-
belige skrifter og kommentere dem i forbindelse med 
udgivelser, så blev der peget på R. Steiner til denne 
opgave. Det blev nogle meget betydningsfulde år, hvor 
Goethes metamorfoselære omkring planten fik stor 
betydning for R. Steiner. R. Steiner blev meget begejstret 
for Goethes meget, i dag ville vi sige fænomenologiske 
videnskabelige måde at anskue planterne, farverne og 
meget andet på.  At igennem den præcise og dedikerede 
iagttagelse og senere eftertanke nå ind bagved fænome-
net. 

En metode R. Steiner senere anvendte i udviklingen 
af grundlaget for det pædagogiske og helsepædagogiske 
arbejde. 

På Goethe instituttet lærte R. Steiner Karl Julius 
Schröder at kende og igennem ham fik han kendskab 
til Julespillene fra Oberufer, som stadigvæk den dag i 
dag bliver spillet op til jul verden over på alle R. Steiner 
skoler, Helsepædagogiske og Socialterapeutiske steder.

R. Steiner beskriver selv tiden i Weimar som en me-
get lykkelig og lærerig periode i sit liv.

Tiden i Berlin

Berlin er i slutningen af 1800 tallet en metropol og R. 
Steiner blev engageret for at bestyre et litteratur tids-
skrift. Samtidig blev han engageret i den socialistiske 

MARJATTA BLADET NR. 36 2018

R. Steiner blev meget begejstret for Goethes meget, i dag ville 

vi sige fænomenologiske videnskabelige måde at anskue plan-

terne, farverne og meget andet på.  At igennem den præcise 

og dedikerede iagttagelse og senere eftertanke nå ind bagved 

fænomenet.

››



MARJATTA BLADET NR. 36 20186

bevægelse til at holde foredrag og medvirke til under-
visningen på aftenskolen for arbejderklassen. R. Steiners 
foredrags aktivitet begyndte for alvor her. 

Udover artikler var R. Steiner på dette tidspunkt me-
get optaget af, hvordan det åndelige sjælelige som lever 
i enhver menneskesjæl kan komme til udtryk hos den 
enkelte. Er menneskets vilje fri? Tanker som han senere 
gav udtryk for i hans bog ” Frihedens filosofi”.

I Berlin lærer R. Steiner teosofien at kende, der især 
blev udbredt af Madame Blavatsky. Der var en søgning i 
tiden efter menneskets ophav og i nogle kredse udfolde-
de det sig som spiritisme. R. Steiner kom ind i teosofisk 
selskab og virkede i en årrække som leder af Teosofisk 
selskab, men skilte sig ud og grundlagde Antroposofisk 
selskab, da han ikke kunne stå inde for tanken om at 
Kristus væsnet skulle fødes igen i en menneskeskikkelse. 
Der var en gruppe af ledende personligheder fra Teoso-
fisk Selskab, som drog til Indien og mente at Kristus var 
genfødt i den indiske dreng Krisnamurti. Dette kunne 
R. Steiner ikke forbinde sig med og sammen med en 
del andre forlod han Teosofisk Selskab og grundlagde 
december 1912 Antroposofisk selskab, hvor betydnin-
gen og vægten blev lagt på læren, viden om mennesket, 
som ordet antroposofi betyder.

I disse år i Berlin var der særligt 2 mennesker som 
resten af R. Steiners liv får stor betydning for ham, hans 
videre virke og hele udviklingen af antroposofien.

Marie von Sivers, som senere i 1914 blev gift med R. 
Steiner. Hun var uddannet skuespillerinde og støttede 
og udviklede sammen med R. Steiner alt det kunst-
neriske. Eurytmien, scenekunsten, sprogformningen. 
Medvirkede og udviklede de mange skuespil. Marie 
Steiner spillede en meget stor rolle og varetog mange 
af praktiske organisatoriske ting omkring R. Steiner og 
hans liv.

Ita Wegmann, senere læge grundlæggeren af Klinisk 
terapeutisk klinik i Arlesheim. Ita Wegmann blev elev 
af R. Steiner i Berlin og uddannede sig på hans og Marie 
Steiners anbefaling til læge i Zürich.

Ita Wegmann var født og opvokset på Java i Indone-
sien af hollandske forældre. Da hun lærte R. Steiner at 
kende var hun gymnastik lærerinde og underviste og 
gav terapeutiske behandlinger. 

I de første år i Berlin er det især det filosofiske, reli-
giøse og senere det kunstneriske R. Steiner udviklede 
frem til 1913.

Der blev ledt efter et sted antroposofien kunne have 
til huse, der var enkelte forsøg i Tyskland, endelig blev 
der fundet et sted i Dornach  i Schweiz. I 1913 bliver 

det første spadestik taget til det første Goetheanum. 
Denne bygning blev kaldt Johannesbau. R. Steiner og 
konstruerede et bygningsværk i træ og under hele første 
Verdenskrig blev der bygget på den af håndværkere og 
kunstnere. R. Steiner holdt mange af sine over 6000 
foredrag i alt for alle disse medvirkende og de er senere 
samlet i rækken af Arbejderforedragene.

Tankerne omkring den formbare- æstetiske arkitektur 
blev synliggjort med dette byggeri og dets indretning.

Det første Goetheanum brændte ned nytårsnatten 
1922 til 1923. Det menes at branden var påsat af mod-
standere, det var et kæmpe chok for alle, at den bygning 
der var arbejdet på af så mange og som i sin ydre og 
indre form bar den synligt fysisk gjorte antroposofi nu 
var brændt ned.

For forsikringssummen blev der bygget det Goet-
heanum der den dag i dag står i Dornach og fungerer 
som et uddannelsessted og virke for antroposofien og 
dens udbredelse. R. Steiner nåede kun at angive den 
nye form og lavede enkelte modeller selv af den nye 
bygning. Den skulle ikke bygges i træ, men beton, som 
i byggeprocessen blev formet. En hel ny metode som 
var ved at vinde indpas. 

R. Steiners videre virke indtil hans død 1925

Vigtigt i forståelsen af R. Steiner og hans virke i forhold 
til udviklingen af R. Steiner skolen, det biodynamiske 
jordbrug, fornyelse af det religiøse liv, det medicinske 
og ikke mindst det helsepædagogiske er, at R. Steiner 
ikke selv satte sine ideer ud i verden, men blev opfor-
dret til det af mennesker som ønskede hans impuls på 
ovennævnte områder.
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R. Steiner skolerne

Steiner skolerne, på tysk hedder de Waldorfskolerne 
kom i stand, fordi cigaret fabrikanten Emil Molt bag 
Waldorf Astoria spurgte R. Steiner om han ikke kunne 
give anvisninger på en skole for hans arbejderes børn. 
En skole som kunne gøre dem til hele mennesker og 
rustet til livet. Emil Molt var antroposof og havde lært 
R. Steiner og hans tanker at kende.

Så i 1919 opstod den første R. Steiner skole i Stutt-
gart, hvor R. Steiner for de udvalgte lærer eholdt fore-
dragene ”Almen menneskekundskab”.

Skolegangen på dette tidspunkt var meget præget 
af udenads lære, R. Steiner ønskede med sine tanker 
omkring læringen at det enkelte barn skulle betragtes 
som et sjæleligt, åndeligt individ som igennem skole-
gangen skulle kunne udfolde sin tænkning, følelse og 
vilje. At der blev skabt en undervisning som foldede det 
hele menneske ud og frisatte barnets egne individuelle 
kræfter. Denne identitetsudvikling kommer i stand 
ved at barnet selv skaber sine hæfter, tegner og maler, 
forbinder sig med stoffet og bliver bragt i en både fysisk 
og psykisk bevægelse igennem kunst, musik og alle de 
håndværksbetonede fag.

R. Steiner var i ordets bedste forstand meget mo-
derne.  For i dag, hvor forskningen i hjernen er kom-
met langt, så kommer der den ene forskning efter den 
anden der beviser, hvor vigtig bevægelse og læring for 
det hele menneske er. Der er lige kommet en bog ud der 
hedder” Læring med kroppen forrest” af Kjeld Fredens, 
hvor forfatteren i sit gennemgående tema argumenterer 
for, at læringens kropslige fundament har afgørende 
betydning for livslang læring.

I forbindelse med skolen opstod en Special Klasse 
ledet af Karl Schubert. Det første helsepædagogiske 
initiativ.

Den helsepædagogiske impuls

I 1923 fik 3 unge mænd, Albrecht Strohschein, Franz 
Löfler og Siegfried Pickert fortræde for R. Steiner. Alle 3 

arbejdede de på en stor institution i Jena for udviklings-
hæmmede. De havde igennem ungdomsarbejdet lært 
antroposofien at kende og havde spurgt sig selv om ikke 
R. Steiner ud fra hans menneskebillede kunne komme 
med ideer til arbejdet med det handicappede menne-
ske. Der måtte kunne gøres noget mere, end at de blot 
skulle hensygne på disse store institutioner. 

R. Steiner sagde ja, men forlangte at de skulle skabe 
sig et sted med nogle børn og unge. Når de havde 
etableret dette skulle han nok komme og give dem 
anvisninger.

Overalt i Tyskland var der på dette tidspunkt stor 
inflation, grundet eftervirkningerne af 1. Verdenskrig 
og de store krigsskade erstatninger til Frankrig.  Det var 
meget komplekst at grundlægge noget og finde økono-
miske midler i det hele taget. Men, det lykkedes at finde 
et sted i Jena og med stor viljeskraft og engagement fik 
de indrettet huset og optaget de første børn.

R. Steiner kom den 24. juni 2024 og besigtigede det, 
så børnene og bad de 3 komme til Dornach fra den 25 
juni til den 7. juli 1924, hvor han holdt de 12 foredrag 
som udgør Helsepædagogisk kursus.

Der var til disse foredrag kun inviteret en ganske lille 
kreds af mennesker, udover de 3, lægen Ita Wegmann, 
et par andre læger, terapeuter m.v. Foredragene blev 
ikke stenograferet, men R. Steiner holdt dem mundtligt 
for denne særlige indbudte kreds. (At de i dag findes i 
bogform skyldes at nogen skrev ned og noterne blev 
skrevet sammen). R. Steiner nåede aldrig selv at se det 
sammenskrevne.

Ita Wegmann havde grundlagt sin klinik i Arlesheim 
få år forinden og her havde hun allerede et par udvik-
lingshæmmede børn, som var blevet betroet hende af 
forældrene.

Hvad talte R. Steiner om i Helsepædagogisk 
Kursus?

Almen forståelse af mennesket og handicappet ud fra et 
antroposofisk menneskebillede.  At alle mennesker er 

I legemet kan der være forskellige barrierer tilstede, så som forskellige 

former for hjerneskader, kromosomlidelser, genmodifikationer, som 

ikke gør legemet i stand til at kunne forbinde sig med den sjælelige/ 

åndelige individualitet.
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født med en sund åndelig/ sjælelig kerne som forbinder 
sig med et fysisk, arveligt legeme. At det normale barn 
igennem sin udvikling gør dette fysisk legeme til sit 
eget.

 At handicappet skyldes at det sjælelige, åndelige har 
svært ved at forbinde sig med legemet. I legemet kan 
der være forskellige barrierer tilstede, så som forskellige 
former for hjerneskader, kromosomlidelser, genmodi-
fikationer, som ikke gør legemet i stand til at kunne 
forbinde sig med den sjælelige / åndelige individualitet.

 Fokus i datiden var defektologien, forstået som at 
alt, hvad der var anderledes skulle væk, det duede ikke.  
R. Steiner betonede allerede som noget af det første 
i Helsepædagogisk kursus at ” Man må nemlig være 
ganske klar over, at alt, hvad der egentlig kan optræde 
hos ufuldstændigt udviklede børn, hos sygelige børn, 
også på en mere intim måde kan iagttages i det såkaldte 
normale sjæleliv, hvis man blot iagttager det normale 
sjæleliv på den rigtige måde. Man fristes til at sige, at 
der sidder en unormalitet i et hjørne af sjælelivet hos 
ethvert menneske”.

 Alle mennesker har deres kvaliteter og ubalancer, 
nogle er så store at de kommer til udtryk som handicap 
og har behov for andres støtte og hjælp til at afbalan-
cere dem og skabe de rette rammer, så den enkelte trods 
handicappet, kan komme til udfoldelse og bedre gribe 
sig selv og udfolde sine kvaliteter.

Vores opgaver som Helsepædagoger/Specialpæda-
goger går ud på i mødet med det enkelte barn, unge, 
eller voksne ved hjælp af en fænomenologisk tilgang 
med tydelig iagttagelse at skabe os et billede af den 
enkelte og efterfølgende fordybe dette i vores indre i en 
efterklang og ud fra dette blive inspireret til at øge vores 
tilgang og forståelse for den enkelte og denne behov. 

Omdrejningspunktet i kurset er relationen og hvor-
dan vi som professionelle kan optræne og udvikle vores 
professionalitet.
 R. Steiner gav derudover mange anvisninger for tera-

peutiske og lægelige behandlinger af barnet. 
 Det helsepædagogiske arbejde får en særlig tilknyt-

ning til den medicinske impuls, som han sammen med 
Ita Wegmann udviklede på Klinisk Terapeutisk institut 
i Arlesheim. I ordet helsepædagogik, ligger allerede 
betydningen af fordybet, helbredende pædagogik.

Vigtigt for R. Steiner er at det udviklingshæmmede 
barn og unge menneske modtager undervisning ud fra 
de metoder, som han et par år forinden gav til  skolelæ-
rerne.

Det helsepædagogiske kursus er et af de sidste kurser 
R. Steiner når at holde. Han dør 30. marts 1925 efter 
næsten et års sygeleje. Så han når ikke at følge udvik-
lingen af det helsepædagogiske arbejde, kun dets spæde 
begyndelse. 

Urpionerne fortsatte arbejdet understøttet af lægen 
Ita Wegmann og det udvikler sig op igennem tiden, der 
opstår mange flere hjem ud fra denne impuls. 

I dag er der helsepædagogiske steder verden over, 
ligeledes er der udviklet initiativer for det voksne 
udviklingshæmmede menneske, så det som begyndte 
dengang i 1924, som et spinkelt initiativ har udviklet 
sig til en verdensomspændende impuls.

Marjatta er et af disse steder, som her den 1. novem-
ber 2018 bliver 65 år. Igennem årene er Marjatta ligele-
des vokset fra at være et hjem for 3 børn til i dag, hvor 
der er tilknyttet 230 børn, unge og Voksne som har 
Specialskole, dag og døgntilbud og masser af forskellige 
beskyttede dagtilbud. Et sted, hvor bevægelse, kunst og 
fantasi spiller en stor og afgørende rolle i hverdagens 
møde med den enkelte.
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Arbejdet med 
at formu-
lere Marjat-

tas værdi-, mål og 
handlegrundlag, 
blev påbegyndt 
for ca. 20 år siden. 
Det var et stort og 
omfattende arbejde, 
som involverede alle 
medarbejdere i Mar-
jatta fællesskabet. I 
de mellemliggende 
år er værdierne og 
handlegrundlaget 
løbende behandlet 
i mange forskellige 
sammenhænge, ud 
fra en bevidsthed 
om, at disse værdier 
skal holdes levende 
gennem en stadig 
dialog med erfarin-
ger og udvikling.

I juni 2018 er der 
udgivet et lille hæfte, som aktuelt beskriver Marjattas 
værdier og handlemål og hele pædagogiske indsats. 
Leder af Marjatta, Bernhard Schmitz skriver; ”Målet med 
denne introduktion er at fortælle om vores værdigrundlag og 
menneskesyn. Marjatta er først og fremmest et fællesskab 
af mennesker, hvor alle har værdi, fordi de har deres helt 
egen måde at være i verden på. Min oplevelse er, at det ofte 
er i mødet med mennesker, som har en funktionshæmning, 
at verden åbner sig; jeg får nye perspektiver og tvinges til at 
bryde med min vanetænkning. Som daglig leder består min 
hverdag af tusind store og små møder og beslutninger. Hele 
tiden har jeg de mennesker, det handler om for øje; hvad er 

bedst for dem? Når jeg 
i hverdagen ser, at de 
trives og har tillid til sig 
selv og de mennesker, 
der er omkring dem, så 
føler jeg at vores arbejde 
lykkes.”

I brochuren beskrives 
grundigt hele det 
pædagogiske virke i 
Marjatta fællesskabet, 
fra undervisningen i 
skolen og ungdoms-
uddannelsen, over li-
vet i bofællesskaberne 
og voksencentrene til 
arbejds- og beskæf-
tigelses tilbuddene. 
Gennem udtalelser 
fra elever, beboere og 
medarbejdere, giver 
brochuren et bil-
lede af hverdagen på 
Marjatta, hvordan 
forskellige traditioner, 

læringsmiljøet og de kunstneriske aktiviteter kommer 
alle til gode.

F.eks. udtaler en skoleelev; ”I min skole lærer jeg at 
læse. Det er svært, men jeg er god til at male og lave gym-
nastik. Og jeg elsker at høre historier, så skriver vi om dem 
bagefter. ”
Og fra et af voksencentrene udtaler en beboer; ” Jeg 
elsker at bo her sammen med min kæreste og mine venner. 
Vi skiftes til at lave mad og så spiser vi sammen og snakker 
om, hvad vi har lavet på arbejde og om, at nogen skal til 
svømning eller korsang”. Fra et af beskæftigelsestilbudde-
ne lyder det; ”Når jeg væver, så kommer alle mine tanker 

Værdier og mål for det pædagogiske 
arbejde på Marjatta
AF TORBEN OLESEN
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ind i de farver, jeg bruger. Jeg kan godt lide, når de ting vi 
laver, bliver solgt på julebasaren, fordi jeg kan se, at dem der 
køber bliver glade”.

I Marjatta fællesskabet tilbydes arbejdspladser, som 
bevarer og udvikler den enkeltes kompetencer og 
stimulerer lysten til at lære nyt. Det er alsidige arbejds-
tilbud, hvor kvaliteten af det der produceres er høj. Det 
fremmer arbejdsglæde, selvværd og følelsen af at være 
en aktiv og nyttig del af samfundet.

I aktivitets og samværstilbuddene er der fokus på at 
arbejdsprocesserne, giver mulighed for deltagelse, selv-
om man måske ikke selv kan være drivkraften. Her kan 

man arbejde i cafe, væve, støbe lys, eller være med til at 
producere ting af træ, metal, papir eller ler. Arbejdsop-
gaverne er bygget rytmisk op, så de veksler mellem en 
teknisk proces, hvor man skal tænke og overskue, og en 
kreativ proces hvor man skal formgive og forholde sig. 
En medarbejder udtaler; ”Rudolf Steiners idegrundlag og 
menneskesyn kommer til udtryk, når vi pædagogisk arbejder 
ud fra, at mennesket fungerer i en vekselvirkning mellem 
tanke, følelse og vilje”.

I brochuren beskrives, hvordan den røde tråd er en tryg 
og berigende hverdag, med årets rytme som omdrej-
ningspunkt. På Marjatta findes i alle bogrupper et lille 

På Marjatta er det et centralt mål, at børn, unge og 

voksne beboere har indflydelse på deres eget liv, og at 

livet rummer udfordringer, venskaber, oplevelser og 

engagement.

››
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årstidsbord, som spejler årstidens stemning, som igen 
opleves gennem de tilbagevendende årstidsfester. En 
medarbejder fortæller; ”Festerne er dejlige, fordi vi sam-
men forbereder hvad der skal ske, vi læser fortællinger om 
festen tema, pynter op og snakker om tidligere års fester”.

På Marjatta er det et centralt mål, at børn, unge og 
voksne beboere har indflydelse på deres eget liv, og at 
livet rummer udfordringer, venskaber, oplevelser og 
engagement. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem de 
kunstneriske aktiviteter; skuespil, musik og billedkunst, 
der som en anden rød tråd løber gennem hele den 
pædagogiske indsats. En beboer, som har bidraget til 
digtsamlingen ”Med egne ord” skriver; ”Jeg lytter bag de 
lyse bjerges sider, hører deres hvisken…… nætterne og dagen 
går…… jeg lytter efter livets mening”.

Marjatta er i dag en institution for 90 børn og unge og 
140 voksne, som alle har udviklingsforstyrrelser, der er 
ansat mere end 500 fuld- og deltidsansatte medarbej-
dere.

Brochuren der beskriver pædagogikken henvender 
sig til kommende forældre, sagsbehandlere og relevante 
samarbejdspartnere, den kan fås ved henvendelse til 
Marjatta, Strandvejen 15, 47733 Tappernøje. 
Tlf. 55 96 51 19  marjatta@marjatta.dk  

››
Når jeg væver, så kommer alle mine tanker ind i de farver, jeg 

bruger. Jeg kan godt lide, når de ting vi laver, bliver solgt på 

julebasaren, fordi jeg kan se, at dem der køber bliver glade.
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“Har du hørt om 
Marjatta?”    

AF MARY GAMMELGAARD
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P
eter, den yngste i en børneflok på fire, er født 
hjemme den 2. april 1963. Han var undervæg-
tig og kunne ikke sutte; den smule mælk vi fik 
i ham med en teske kom straks op igen. Han 

tabte sig yderligere, og da han var en uge gammel blev 
han hasteindlagt – meget dramatisk, midt i hans søsters 
3 års fødselsdagskomsammen. Overlægen fortalte os at 
han med 95% sikkerhed var mongol, som det den gang 
hed, samt at han havde en hjertefejl og desuden en 
operationskrævende forsnævring af tolvfingertarmen. 
Han anbefalede os at få barnet skrevet op til en insti-
tutionsplads med det samme, for det var hårdt at have 
et mongolbarn og sådanne familier gik oftest i stykker. 
Det var flere chok på en gang! Jeg blev harm og tænkte 
at jeg nok ville passe mit barn selv, lige meget hvad der 
lå i vente.

Men først skulle Peter blive lidt større for at kunne 
blive opereret. Det endte med, at han var indlagt i fire 
måneder. Så kom han endelig hjem, en glad baby med 
glubende appetit! Der gik dog tre år før han lærte at gå, 
men så gik det hurtigt fremad, der var meget der skulle 
indhentes. Det var som om verden var hans legeplads, 
alt skulle prøves og erobres. Hans nysgerrighed kendte 
ingen grænser, og han var lynhurtig til at stikke af så 
snart der blev et sekunds uopmærksomhed fra os andre. 

Vi fik nogle gange besøg af en sagsbehandler, som en 
dag fortalte om Marjatta. Det lød vældig interessant!  Så 
vi fik ham skrevet op på ventelisten for en sikkerheds 
skyld, selv om tanken om at sende ham væk hjemme-
fra var skræmmende. Som årene gik blev det dog mere 
tillokkende, og jeg måtte erkende at overlægen havde 
vidst hvad han talte om. Det havde Peters far længe 
ment.

Der kom også en årlig indkaldelse til møde med 
Eman, Marjattas leder. Man var i gang med at indrette 
de nye bygninger i Tappernøje, men børnenes afdeling 
lå stadigvæk i Holte. På det tidspunkt boede vi i Virum, 
ikke langt derfra.

Peter nærmede sig efterhånden skolealderen. Vi kom 
til det årlige møde hos Eman. Situationen derhjemme 
var dårlig, familien var i opbrud. Peter opførte sig for-
færdeligt og stemningen var anstrengt. Eman fortalte 

os nok en gang at det var svært at undervise en klasse 
med over 60% børn med Downs syndrom, for så var 
der for meget uro. Og Peter var ekstra urolig den dag! 
Det gik ikke godt. Men så skete der noget uventet! Op 
af baglommen trak Peter et sammenfoldet ark papir 
- Hej Eman, jeg har noget til dig! - Så begyndte de at 
snakke sammen om tegningen, og der kom et mærkbart 
skift i stemningen. Eman kaldte på Henny, lederen af 
børneafdelingen, og hun kikkede også på tegningen. De 
snakkede lidt sammen, og så fortalte de igen at der ikke 
var plads til Peter, men at de vil ringe mig op om et par 
uger. Jeg turde ikke håbe på noget, men så kom opring-
ningen - de havde fundet en plads til ham!

Så kunne Peter begynde sin skolegang i børneafde-
lingen i Holte som dagelev. To år senere, i 1972, var 
bygningerne i Tappernøje klar til indflytning. Det var 
en stor dag for os forældre til dageleverne; nu sendte vi 
vores børn væk til Sydsjælland. Vi var vist mange, der 
følte både skyld og sorg ved det, men samtidig var vi 
klar over at det var for alles bedste. 

Jeg mindes at Eman, den gang Peter startede på 
Marjatta, udtalte at han snart vil blive et roligt og 
harmonisk menneske. En pædagogisk lækkerbisken, 
sagde han, og jeg tænkte – Eman, nok er du en stor og 
højagtet pædagog og menneskekender, men her ved jeg 
at du tager fejl, for Peter bliver aldrig nogensinde rolig! 
Men det var jo mig der i høj grad tog fejl!

Peter er nu 55 år gammel og har således boet på 
Marjatta i 46 år, først på skolehjemmet og derefter i 
Ristolahavens bofællesskab, i Damgaardshus og siden i 
det nybyggede Pilehuset. Jeg kan slet ikke finde ord til 
at udtrykke min glæde og taknemmelighed over den 
udvikling og trivsel han har oplevet i alle årene og som 
han stadigvæk har stor gavn af. Så jeg vil slutte med et 
ønske: 

MARJATTA 
LÆNGE 
LEVE!

Jeg mindes at Eman, den gang Peter startede på Marjatta, udtalte at han 
snart vil blive et roligt og harmonisk menneske. En pædagogisk lækker-
bisken, sagde han, og jeg tænkte – Eman, nok er du en stor og højagtet 
pædagog og menneskekender, men her ved jeg at du tager fejl, for Peter 
bliver aldrig nogensinde rolig! Men det var jo mig der i høj grad tog fejl!

››
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Jeg stiftede bekendtskab med Marjatta i 1973 gennem 
en dreng på 11 år. En dejlig, vild hjerneskadet dreng, 

hvis mor jeg i nogle år delte liv med. Som ”papfar” 
til drengen mødte jeg på Marjatta mennesker, som 
samfundet egentlig ikke vidste, hvad de skulle stille 
op med, og i 50 érne og 60 érne blev de stadig anbragt 
på store anstalt lignende institutioner. I familier, hvor 
sådanne børn blev født, blev de af myndigheder opfor-
dret til at aflevere dem der, for så at blive opfordret til 
at føde et nyt, ordentligt barn. Her mødte jeg dog en 
hel anden verden, hvor nærvær, undervisning, kunst 
og individuel menneskelig respekt rådede, i en hverdag 
hvor disse børn strålede i al deres forskellighed, omgivet 
af lærere og omsorgspersoner, der gik til opgaven med 
begejstring og glæde. Her levede noget andet. 

Men hvad drev dette sted, som nu i 20 år siden 1953 
havde skabt en skole og hjem for 60 børn og voksne i 
tæt kontakt med deres familier. ´Rudolf Steiner pædago-
gik for udviklingshæmmede´ står der i Marjattas formål. 
Men hvad var det for noget – hvem er ham Steiner – 
hvad er antroposofien, der er grundlaget for dette men-
neskesyn? Alle disse spørgsmål toner frem, når man 
møder en verden, der ser på disse mennesker på en an-
derledes fornyende måde. Selv var jeg kok og tjener og 
på vej ind i den verden uden tanker for andet, men  på 
det menneskelige plan var jeg ramt af mine oplevelser i 
mødet med Marjatta og deres børn. Min ”pap-søn” var 
et meget livligt og krævende barn, der snakkede uden 
pauser, også når han skulle sove. Ikke kun kort, men 
i timer til langt ud på natten. Jeg spurgte på Marjatta, 
hvad vi kunne gøre og svaret var:” Tal dagens hændel-
ser baglæns igennem ved sengetid.” Jens elskede dette 
ritual og sov straks efter. Ren magi!

Kvindernes Hus

Albert Eman, der grundlagde Marjatta sammen med 
Henny Petersen, skulle i 1974 holde foredrag i Kvinder-
nes Hus i København om Steiner pædagogik. Stedet var 
fuldt med 2-300 mennesker. Eman, der var hollænder, 
holdt 1½ times foredrag om Marjattas hverdag, og om 
de impulser R. Steiner har givet. Et levende oplæg med 
megen humor. Jeg husker ikke meget fra det. Alt var så 
nyt, og jeg havde min opmærksomhed omkring hotel 
og restaurant. Men ét husker jeg ganske klart: Da Emans 
foredrag sluttede, var der en kvinde med skarp stemme 
der spurgte:” Hvad er så forskellen mellem Steiner 
pædagogik og almindelig pædagogik?” Eman svarede 
på sit Hollandsk-danske:” Ja, ja. Det er svært at sige. En 
amerikaner skriver en meget klog bog om børn. Den vil 
alle lære. To år efter skriver en anden amerikaner en an-
den klog bog, og den vil alle også lære. Sådan kommer 
der kloge bøger hele tiden med nye ideer, som vi giver 
børnene. Men børnene bliver forvirret – de ved ikke, 
hvad vi vil. – Med Rudolf Steiner pædagogik arbejder vi 
ud fra – Tanke, Følelse og Vilje – og det gør vi også om 
hundrede år!” Damen med den skarpe stemme spurgte 
ikke mere, og nu 45 år efter står dette svar stadig ly-
sende klart foran en.

Med Eman på Marjatta

Marjatta kom til at fylde mere og mere i mit liv, og i 
1980 blev jeg, efter en kort egen uddannelse, ansat til at 
forme Marjattas gartneri. Det kom til at ligge som nabo 
til gården med malkekøer. Ganske hurtigt opstod der et 
stort gartneri med drivhuse og 3-4 tdr. land med lange 
rækker af grøntsager. En ny arbejdsplads for Marjattas 
voksne beboere. Eman kom ind i mellem på besøg, og 
en dag, hvor jeg synes det gik rigtig godt, sagde han: 
”Per, hellere en stor pædagog og en lille gartner. For vi 

Mødet med 
Marjatta

AF PER CLAUSON-KAAS
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ved godt, hvorfor vi er her – og så må der godt være 
nogle blomster”. Det var tydelig tale med få ord. En 
anden gang på trappen til Marjattas spisesal spurgte 
jeg: ”Hvad kan vi gøre for at vore udviklingshæmmede 
med mennesker ikke for tidlig ældes?” ”Kunst” svarede 
han. ”Kunst er det eneste. Lige som vor fysiske krop 
skal have mad hver dag, må vor sjæl have næring, det 
får den gennem kunstnerisk aktivitet – men dagligt – 
ikke som luksus!”. Et svar på 30 sek. som forandrede 
mit virke, hvor jeg nu - 35 år efter - har været med til 
at opføre over 80 skuespil og dramaer sammen med 
udviklingshæmmede og medarbejdere i Hertha Levefæl-
lesskab ved Århus.

Klaveret og Pianisten

Hvad er det for et menneskebillede, der står bag Mar-
jatta? Antroposofien taler om reinkarnation og karma. 
Et hvilken som helst menneske er en personlighed, et 
Jeg, uanset alder, med de handicap eller særheder, der 
mere eller mindre tydeligt træder frem hos os såkaldt 
normale mennesker eller hos, de der livslangt har brug 
for omverdens omsorg og opmærksomhed. Hvert men-
neske, hvert Jeg, er på en rejse, der bliver til virkelighed 
ved undfangelsen – når Jeget griber den fysiske materie 
ved undfangelsen og gennem fødsel – barndom – ung-
dom og videre gennem livet til alderdommen, hvor 
Jeget igen tager afsked med en brugt krop. Hvordan 

vi oplever denne rejse gennem vore livsfaser, er helt 
afhængig af vor fysiske konstitution. I livets begyndelse 
husker vi intet. Først ved 3 års alderen begynder vor 
bevidste hukommelse. Med tiden kommer Jeget mere 
og mere til stede. Fra 21 års alderen og frem er jeg et 
voksent jeg. Jeget er intakt før undfangelse og fødsel, 
og i livet og efter livet. Det er i Jegets forbindelse med 
kroppen, at livet på jorden bliver til virkelighed. Har 
kroppen kromosomfejl, hjerneskade, organ defekter 
eller andet, har Jeget svære vilkår. Det klassiske billede 
er at pianisten - Jeget - fejler ikke noget, men klaveret - 
den fysiske krop - kan være ustemt / i stykker og være et 
dårligt instrument for Jeget. Dette oplever man jo hver 
nat. Jeg må sove, så min krop, mit instrument kan blive 
stemt og klar til næste dags udfordringer. Ligesom hver 
dag er ny, når vi vågner efter søvnen, har de mange 
dage i livet, der har gået forud, formet os til den vi er. 
Tilsvarende har tidligere liv og deres oplevelser været 
med til at forme det Jeg, den vi er i dag, som en livstråd, 
et livs karma, der udfolder sig i gentagende jordliv. Ja, 
i livsforløbet gennemlever vi livet på jorden gennem 
menneskemøder.  I livets faser fra barn til voksen udvik-
ler vi os som sjæleligt / åndeligt individ.

Marjattas historie

Lige som hvert enkelt menneske har en ide om at 
udvikle sit Jeg, og i den åndelige verden søger, hvor det 

Albert Eman
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kan finde sted, søgte Marjattas stiftere også i flere år, in-
den stedet blev til virkelighed. Eman, der var uddannet 
tapetserer og maler, kom lige efter krigen fra Holland 
over Danmark til Michaelsgården i Jærna syd for Stock-
holm til et skolehjem for udviklingshæmmede børn. 
Her oplevede han Steinerpædagogikken. Efter et par år 
var der en kontakt i Danmark, der ønskede at begynde 
et sted for udviklingshæmmede. Eman havde på Mi-
chaelgården mødt Henny Petersen, der siden var taget 
til Karl Kønig, stifteren af Camphill i Skotland. Eman 
kontaktede Henny P., og spurgte om hun ville begynde 
et sted i Danmark. Henny P. har siden fortalt hun ikke 
rigtig kunne huske ham ”Eman”. Men tilbagesvaret 
kom fra Carl Kønig, der sagde at han skulle komme 
til Camphill. Det gjorde han, hvad der blev en meget 
frugtbar periode. Efterfølgende tog de til Danmark til 
den kontakt de havde der. Som jeg husker det fortalt, 
var det borgmesteren i Skanderborg. Men det var af en 
eller anden grund ikke længere aktuelt. Så nu stod de 
uden kontakter, men henvendte sig til Minna Foslev på 
Rudolf Steinerskolen i Gentofte. Der samledes hurtigt 
en lille forældregruppe med udviklingshæmmede børn 
omkring Eman og Henny. De fik i 1953 tilbud om at 
begynde på Rødbjerggård ved Hornbæk, hvor flere an-
troposofiske tiltag forsøgte at etablere sig. De var 3 per-
soner omkring de første 4 børn. De kunne bo der gratis 
mod at lave mad til gårdens folk, samtidig med at de 
gennemførte den daglige skoleundervisning med bør-
nene. Man sov og underviste i de samme værelser, og 
når der skulle spilles dukketeater, blev alt tøjet ryddet 
ud af klædeskabet, og Eman satte sig ind og fortalte og 
spillede de bedste eventyr. Der var en stræk vilje til at 
gennemføre, det de havde sat sig for. Pengene kom kun 
fra forældre og private. Flæskestegen til jul blev delt, 
så der var lidt til hele julen. Rygtet spredte sig: Der var 
nogen, der underviste udviklingshæmmede børn. Snart 
flyttede de fra Rødbjerggård, købte en villa i Holte, og 
den første grammofonplade, hvor udviklingshæmmede 
spillede Heidens børnesymfoni, så dagens lys. Stadig 
var der ingen offentlige penge eller anderkendelse. Men 
stedet voksede stadig, og Skovvænget i Tappernøje blev 
erhvervet, så de, der var gået ud af skolen, kunne fort-
sætte i det samme miljø. Marjatta voksede sig stor og 
økonomien så svær at Eman i slutningen af 1960 måtte 
ringe til KKKK (Varmeselskab) i København for at bede 
om udsættelse for varmeregningen i to år. Til den tid 
håbede de at få overenskomst med det offentlige. Det 
lykkedes i 1969.

Tre mål for fremtiden

Det var en kæmpe kraft og en stor styrke, der blev sat 
i værk. Døgnets 24 timer havde nu i mange år været 
til rådighed for at gøre ideen til virkelighed.  Eman 
og Henny så tidligt, hvad der skulle til for at gøre en 
social/kulturel virksomhed som Marjatta levedygtig 
for fremtiden. Der måtte knyttes en læge til stedet, da 
helsepædagogikken også er en medicinsk opgave. Det 
antroposofiske menneskebillede måtte tone igennem 
hele det daglige liv og virke. Dette måtte ske ved hjælp 
af løbende uddannelse af de mange medarbejdere og 
ved oprettelse af seminar. Og at de børn, der havde 
gået på skolen, kunne, hvis de ønskede det, fortsætte 
deres voksne liv i en sammenhæng med samme men-
neskesyn. Dette satte de sig for, og det er i dag blevet til 
virkelighed.

Antroposofien og menneskebilledet i dag.

I dag - 65 år efter Marjattas begyndelse - ser alt meget 
anderledes ud. Der bliver ikke spillet dukketeater i 
klædeskabet, og der er flæskesteg nok, når der bliver 
serveret. Stedet er kendt og anderkendt i hele Danmark. 
I dag er der over 500 ansatte, en stor organisme – pio-
nertiden er forbi. Døgnarbejdet er afløst af arbejdstids-
regler og overenskomster. Forældre-betaling er afløst af 
Regionens takster. Men det enkelte barns vej for at vir-
keliggøre individets ide bag karma og reinkarnation er 
der stadig. Men et se mennesket som et evigt, sjæleligt-
åndeligt væsen på én lang udviklingsrejse, er stadig op-
gaven. Hvordan griber vi denne opgave an med de for-
udsætninger, der gives i dag? Kan vi indrette dagen og 
livet omkring disse mennesker, så det tjener hele men-
nesket - tanke, følelse og vilje - så menneskebilledet, 
som ligger bag Marjatta også ”virker om hundrede år”? 
En stor opgave, som vi på mange måder stadig famler 
os frem til, på trods af al den viden, vi i dag er omgivet 
af. Antroposofien med dets menneskesyn har vist sig, 
som Eman skriver, at være ” er den eneste helstøbte 
metode i dag, der bygger på Rudolf Steiners anskuelse af 
mennesket, den såkaldte antroposofiske metode”. Men 
i samme ånd sagde han også: ”Antroposofien er som 
en lang, lang stige, men husk vi er på det nederste trin, 
det allernederste trin”. Så længe vi hver især ikke selv 
kan se det åndelige bag alt fysisk, må vi søge hjælp i de 
6000 foredrag og bøger som Rudolf Steiner har givet, 
og vi må med vor sunde fornuft passe det ind i den tid 
vi lever i, med en ansvarlighed, der virker som livsblod. 
Som da en forælder, der igennem 10 år havde haft sin 
udviklingshæmmede søn på en Rudolf Steinerskole, 
foran en stor forsamling af mennesker skulle fortælle 
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om sønnens oplevelser og udvikling, på rav jysk sagde:” 
A har ikke meget forstand på Steiner, men det virker!” 
Vi kan ikke gå tilbage til pionerenes tid med mangel på 
penge og arbejde i døgndrift. Marjatta har bevæget sig 
fra skolehjem til institution. Medarbejderne bor ikke 
længere på stedet, alle har faste arbejdstider og der er 
en klar arbejdsdeling. Men det vi har for fremtiden, når 
pionererne er trådt tilbage, er antroposofien og men-
neskebilledet. Det er ud af dén kraftkilde, vi kan forme 
fremtiden, også selv om vi er ”på det nederste trin” så 
”virker det”.  

Fremtiden

Ja, i dag er vi omhyllet af en bureaukratisk, økono-
misk, juridisk tankegang og kultur. Det enkelte barn og 
voksne er blevet til ”sager”, der ordnes af ”systemet”. 
Alle mulige former for tilsyn og dokumentation skal vi 
opfylde. Vi bruger kolossalt meget tid og opmærksom-
hed på, at tilgodese den verden, der dogmatisk gerne 
vil sætte hverdagens dagsoden. Men på den anden side 
kan vi også lukke os inde i vor egen selv tilfredse pæda-
gogiske antroposofiske kultur. Således må vi se til, at vi 
ikke kører i den ene eller den anden grøft for derved let 
at miste kontakt med opgaven. Vi må forsøge at arbejde 
ud fra en optimistisk – realisme.   Hvordan kommer vi 
videre i den ånd med de udfordringer, som tiden giver i 
arbejdet med udviklingshæmmede børn og voksne?

Dette spørgsmål stillede læge Ita Wegman 
Rudolf Steiner i 1924. Han sagde:

1.  Som det første må vi forsøge: Hele middelalderen 
igennem har den katolske kirke arbejdet på at skabe 
et billede af livet efter døden. Vi må i dag gennem 
virksomhed, gennem praksis søge at modstille dette 
med en bevidsthed om livet før fødsel.

2.  Som det andet: Vi må forsøge i løbet af denne tid at 
grundlægge ansvarsfællesskaber.

3.  Som det tredje. Det som vi gør, må for at være i 
overensstemmelse med tidsånden, ske vidt og bredt i 
verden. Verdens vidde, vort århundredes tema.

Det er således vigtigt, at vi arbejder ud fra et sandt men-
neskebillede.

At vi forvandler vore institutioner og steder til an-
svarsfællesskaber.

At det vi gør, er i overensstemmelse med tidens so-
ciale, juridiske, økonomiske, kulturelle fordringer.

Mobiliserer vi en trofast vilje til opgaven, kan vi 

også, selv om udfordringerne er andre end for 65 år, 
hjælpe de, der ønsker vor omsorg.

En sidste oplevelse med Albert Eman

Vi var kommet i en stor bus fra Hertha for at spille 
”Marjatta”, spillet fra den finske Kallevalla. Vi havde 
spillet det to gange i Marjattas sal og var næste dag 
kørt til Sampovig i St. Heddinge. Det var en af de sidste 
gange, jeg så Albert Eman. Det var februar, sne og frost 
og en god vind blæste over markerne. Vi skulle køre 
og Eman stod og ventede på os. Det tog tid. Over en 
halv time. Han hadede at fryse, var nu blevet over 85, 
men lod sig ikke mærke med det, men blev tålmodigt 
stående udenfor ved bussen, indtil alle var ombord, så 
han kunne vinke og sige farvel.

En kærlig trofast, viljesmæssig gestus, som vi der 
oplevede det, ikke glemmer. 
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D
en 1. november 2018 kan Marjatta fejre sin 
65 års fødselsdag. For 65 år siden blev Mar-
jatta grundlagt af Albert Eman og Henny 
Petersen. Albert Eman var den karismatiske 

leder, men hvem var Henny Petersen og hvad var hen-
des værdifulde bidrag til Marjatta eksistens?

Henny Petersen blev født den 25. august 1925 i Hol-
stebro. Henny var enebarn og hendes far var smed og 
hendes mor var hjemmegående og passede huset og 
Henny.

Henny blev af sin skole i Holstebro karakteriseret som 
en stille, men meget flittig, ung pige. Hun tog realeksa-
men med UG og efterfølgende tog hun en nysproglig 
studentereksamen fra Struer gymnasium.

Efterfølgende arbejdede hun på Holstebro børnehjem. 
Her arbejder hun med de mindre børn i alderen 3 til 7 
år. 

I hendes anbefaling bliver hun af bestyrerinden 
beskrevet som meget egnet til at arbejde med børn, 
da hendes venlige, stille og rolige væsen gjorde hende 

Hvem var 
Henny Petersen?

Artikel skrevet sammen af Tine Bay Sørensen efter viden fra 
gamle Marjatta Blade, Hennys egne notater om Marjattas 
tilblivelse, interviews med Sara og Birte Reppel, Randi Staal 
og eget kendskab.
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meget afholdt af børnene og deres forældre.
Efterfølgende uddannede Henny sig på Social Pædago-
gisk Seminarium i Århus og bliver færdiguddannet som 
socialpædagog i 1947.

Derefter begynder Henny at arbejde for bankbestyrer 
Øhrstrøm i Skanderborg. Hun skal, som det hedder, 
forestå pleje og opdragelse af deres 7 årige søn Morten, 
som lider af en ikke nærmere bestemt, meget udtalt 
sindslidelse, som har nødvendiggjort en næsten fuld-
stændig isolation fra andre børn.

Igennem Hennys ophold hos familien lykkedes det 
hende, at skabe en relation til drengen og ud fra hendes 
iagttagelser, kunne ledende overlæge Karen Margrethe 
Simonsen skabe et tydeligere billede af drengens behov. 
Hun anbefalede ham fjernet fra hjemmet og anbragt 
på institution. Dette kunne familien Øhrstrøm ikke 
forestille sig og overlægen anbefalede da et hjem i Sve-
rige, Michaelgaarden, som arbejdede ud fra den Østrig/ 
Ungarske filosof Rudolf Steiners menneskesyn.

Familien ville gerne sende Morten til Sverige, hvis 
Henny ville følge med. Henny skrev i sin egen hånd-



MARJATTA BLADET NR. 36 201820

skrevne biografi, at hun på dette tidspunkt havde søgt 
en stilling i København og at hun netop havde fået 
den. Det var en svær beslutning og Henny gik en lang 
tur rundt om Skanderborg Sø og denne tur gjorde ud-
slaget. Til trods for sin familie og andres uforståenhed 
vidste hun i sit hjerte, at hun ville blive hos familien 
Øhrstrøm og tage med til Sverige. Henny var blevet 
nysgerrig: hvad var dette Michaelgaarden for et sted, 
som overlægen så varmt anbefalede?

Øhrstrøm var en handlingens mand og tog kontakt 
til Michaelgaarden. De havde ikke plads til drengen, 
men de ville gerne have Henny som medarbejder. Hvert 
år i maj måned tog familien til Wärmland på ferie og 
Øhrstrøm var ikke et menneske, som tog et Nej alvor-
ligt og opsøgte uanmeldt Michaelgaarden på ferieturen.

Henny skrev i sine egne notater om dette besøg. “ Da 
jeg stod der foran “ Nya Huset” vidste jeg instinktivt, 
at her hørte jeg til”. “ Her ville jeg være”. Henny vidste 
på dette tidspunkt intet om R. Steiner, antroposofi, eller 
andet. Men hun fornemmede sit kald i livet.

Efter hjemkomsten til Danmark foregik der brev-
veksling mellem stedets leder Lotte Ritter og Henny. 
Om hun nu var sikker på, at hun ville springe ud i det 
og flytte til Sverige? Men det ville Henny og hun flyt-
tede sammen med Morten Øhrstrøm der op. De boede 
det første 1/2 år på det gamle Helgesta ved Enkøbing, 
førend der blev plads til dem begge på Michaelgaarden. 
Henny fik en mindre gruppe og Morten kom i en anden 
gruppe.
Det blev en spændende tid for Henny. Hun fik mange 
spændende opgaver og hun blev ført ind i baggrunden 
for arbejdet, antroposofien og menneskesynet af Lotte 
Ritter og en masse andre mennesker på Michaelgaar-
den. Henny engagerede sig og ville gerne lære alt - og 
som hun senere skrev og fortalte: egentlig havde hun 
kunnet forblive på Michaelgaarden, hvis der ikke var 
kommet en anden opgave, som skulle løses.

I 1950 kommer der en 7 årig mindre udviklingshæm-
met dansk pige Marianne. Hendes forældre var, lige 
som Mortens, blevet anbefalet Michaelgaarden af den 
danske overlæge på Rigshospitalet. Henny erfarede, at 
der hyppigt kom forespørgsler fra danske forældre, som 
ikke ønskede det tilbud, som de store danske institutio-
ner på dette tidspunkt kunne give det udviklingshæm-
mede menneske, men at forældrene ønskede et sted 
som Michaelgaarden til deres barn. 

Lotte Ritter oplevede det svært, at tage imod alle 
disse forespørgsler og så gerne, at der blev oprettet et 
lignende hjem som Michaelgaarden i Danmark. Så det 

kunne være en passende opgave for Henny.
Lotte Ritter opfordrede Henny til at påtage sig opga-

ven.
Henny følte sig ansvarlig, men også udfordret: 

Hvordan skulle hun klare det helt alene og uden anden 
baggrund end den nuværende?

Henny skrev selv at ”Uden yderligere uddannelse 
ville det være som at forsøge at plante en have til på en 
brakmark”.

Det ville være alt for sårbart og skrøbeligt.
Men en Steiner uddannelse kunne man på dette 

tidspunkt kun få i Schweiz, Stuttgart, eller på Camphills 
og det kostede alt sammen penge og dem havde Henny 
ingen af.

Lotte Ritter organiserede og skrev til Karl König*, 
som ledte Camphill i Aberdeen Skotland og som havde 
en 2 årig uddannelse, om han ikke ville optage Henny 
på den.

Det ville han mod arbejde i en bogruppe, så Henny 
kunne tage uddannelsen og få kost, logi og lomme-
penge. Lotte Ritter svarede ja på Hennys vegne uden at 
have spurgt hende, så da Henny erfarede dette, måtte 
hun lige synke engang. Men hun gjorde det og drog 
afsted til Skotland.

Til at begynde med var det hele svært: et andet sprog 
og en helt anden kultur. Det var hårdt både at arbejde i 
gruppen med børnene og at uddanne sig samtidig. Men 
hurtigt oplevede Henny, at hun lærte en masse og hun 
kom også mere ind i det sociale. Men alligevel: at skulle 
påbegynde et sted i Danmark uden at have andre med-
arbejdere, at støtte sig til, det var svært at forestille sig.

Igen fik familien Øhrstrøm betydning, for deres søn 
Morten boede i Albert Emans hus på Michaelgaarden. 
Familien Eman havde været mere end 5 år på Michael-
gaarden. Eman underviste i sløjd og musik og hans 
hustru i maling og vævning. Begge var hollændere, som 
levede i Sverige og som var dedikeret til arbejdet.

Fru Øhrstrøm fortalte under kaffen om de mange 
danske familier, der havde behov for et tilbud, som 
Morten havde fået det på Michaelgaarden, men som 
ikke bare kunne flyttes derop. Dels havde Michaelgaar-
den ikke plads og dels havde de jo nu sendt Henny af 
sted, så hun kunne tage en uddannelse i Skotland og så 
komme til Danmark efterfølgende. Var det ikke noget 
for jer, at hjælpe hende? 

Nogen tid efter fru Øhrstrøms besøg oplevede Eman, 
at der var en indre stemme, der talte til ham og sagde: 
”Tag med til Danmark! ”
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Henny og Emans kendte ikke rigtig hinanden. De 
vidste om hinanden, men de havde aldrig talt sammen. 
Eman skrev et brev til Henny i Skotland og foreslog 
hende, at de kunne påbegynde et hjem sammen, hvis 
hun ville have dem som medarbejdere.

Henny blev overrasket, men vældig glad, for det var 
lige det, hun havde drømt om: at der var andre, der 
ville forbinde sig med et kommende hjem i Danmark.

Henny gik til Karl König og fortalte ham om planen. 
Han blev ikke begejstret! Han oplevede ikke, at Henny 
var klar endnu. Hun havde ikke lært nok. Han mente 
at det ville være bedst, at denne Eman ligeledes kom til 
Aberdeen og tog det sidste år af den 2 årige uddannelse 
sammen med Henny.

Eman rejste til Aberdeen og sammen fulgte Henny 
og han det 2. uddannelsesår.

Uddannelsen og det at være i Camphill var hårdt og 
det tog meget på Hennys kræfter og hun fik fra februar 
1953 en voldsom lungebetændelse, som endte med, at 
hun tog hjem til Danmark hos sine forældre for helt at 
komme til kræfter igen. Eman blev og afsluttede uddan-
nelsen i Skotland.

Forældrene i Danmark pressede på og Eman aftalte 
med Henny, at han tog over og han lagde alle sine kræf-
ter ind for at skabe et initiativ i Danmark.

Det var ikke let! Myndighederne i Danmark var ikke 
imødekommende, alt privat var ved at blive nedlagt, 

alle evnesvage, som de dengang hed, skulle samles på 
store institutioner.

I disse år opstod Evnesvages Vel, i dag kaldet LEV, for 
der var mange forældre, der ønskede andre forhold for 
deres handicappede barn. 

Marjatta blev grundlagt ud fra et behov hos nogle 
børn og deres forældre. Det var motivationen, som 
Henny altid selv senere sagde.

Marjatta begynder på Rødbjerggaard ved Havreholm i 
Nordsjælland. Alt skulle finansieres af forældrene selv. 
Det kostede 300,00 kr. om måneden at have sit barn 
på Marjatta. Der var meget få midler, så derfor var det 
kærkomment, at huslejen kunne finansieres ved at lave 
mad til gårdens folk. Albert Eman beskrev opstarten i et 
mindeord omkring Henny Petersen på følgende måde: 
” Marjatta var Hennys liv! Jeg husker, da hun ankom til 
Havreholm med en lille kuffert og en meget gammel cy-
kel. Hun gik med det samme i gang med rengøringen, 
for der var meget snavset, når sådan 4 ungkarle havde 
boet der ”. 

Henny stillede aldrig finansielle eller arbejdsmæssige 
krav. Hun havde kun tanke for, at dette hjem skulle op 
at stå.

Året efter måtte det hele flyttes til Gl. Holte. Gårdens 
folk skulle selv bruge stuehuset.

Der kom flere børn og unge til. En 
del kom i første omgang som da-
gelever i Holte. At det kreative og 
kunstneriske stod i højsædet og 
at udgangspunktet for det enkelte 
barn var, hvad det havde af po-
tentiale og ikke dets defekt, betød 
utrolig meget for forældrene. 

De første mange år krævede ar-
bejdet stor fleksibilitet og engage-
ment. Spisestuen blev forvandlet 
til skolestue om formiddagen og 
tilbage til spisestue igen ved mid-
dagstid. Alle rum havde mindst 
2 funktioner. Alle medarbejdere 
skulle kunne hjælpe både i køkke-
net og gruppen. Der blev knoklet 
og samtidig var der en særlig ånd, 
for alle boede mere eller mindre 
på stedet, så blandt medarbej-
derne var der om aftenen også liv 
og glade dage. 
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Henny fungerede som klasselærer. Hun var den, der 
optog eleverne, talte med forældrene, spillede dukke-
teater m.v. Hun sørgede for arbejdsskemaerne og hun 
spillede på lyren til aftensamlingen. 

Henny havde stor humor og holdt af livet omkring 
sig. En af de tidligere medarbejdere skildrede, at når 
det blev for meget og for sent om aftenen i køkkenet 
i Holte, så stillede hun i pyjamas og sin røde slåbrok i 
døren. Sagde ikke noget, men trak sit vækkeur op og gik 
igen. Så vidste alle, at nu skulle der være ro, nu var det 
på tide at gå i seng.

Henny oversatte mange af de vers fra tysk som Mar-
jatta fortsat bruger til morgensamling, aftensamling og 
ved andre lejligheder.

Det skønne beundre,
Det sande beskytte,
Det ædle dybt ære
Det gode beslutte.
Det leder os mennesker i livet til målet
I følelsen til freden.
I tanken til lyset
Og lærer os tillid til guddommens råden
I alting som er, i verdens alt.
I sjælens dyb.

Der herskede en stor pionerånd og da huset i Holte blev 
for småt og de ældste elever havde behov for et andet 
sted, forblev Henny i Holte, mens Eman og hans nye 
kone flyttede ned til Skovvænget i Tappernøje.

Henny havde livet igennem ikke et stærkt helbred 
og var i perioder nødt til at tage på rekonvalescens. 
Hennys vigtigste omdrejningspunkt var børnene og det 
at have et hjem med basis i R. Steiner pædagogik. Det 
var ikke enkelt, at overskue det hele, efterhånden som 
Marjatta blev større. 

Henny var altid den, vi unge medarbejdere gik til, når 
der var noget, vi ikke forstod eller havde behov for at 
tale med nogen om. Hendes særlige, stille melankolske 
væsen gjorde hende til en stor lytter og rådgiver. Henny 
var en god iagttager og samtidig meget vidende og 
holdt af at formidle, at lære fra sig, ikke kun til ele-
verne, men også altid engageret i at formidle R. Steiner 
pædagogikken til medarbejderne.

Henny havde stor betydning for oprettelsen af Mar-
jatta, også selv om hun ofte holdt sig i baggrunden. 

Det er tydeligt, at Marjattas grundlæggelse var betin-
get af Henny og Emans samlede kraft, engagement og 

udholdenhed og at de begge gav sig helt og holdent ud 
fra det bedste, de hver især kunne.

Henny Petersen stiftede aldrig selv familie eller gif-
tede sig. Hun knyttede sig til medarbejderes familier og 
deres børn og blev set som en rar og særlig “ bedste”. 

Hendes liv blev Marjatta, det kald hun selv oplevede i 
sine unge år, da hun stod for første gang på Mickaelgår-
den i Sverige.

Hennys sidste leveår var præget af megen sygdom, 
livstræthed og stort behov for professionel pleje og om-
sorg. Hun døde på Brøderup plejehjem den 19. oktober 
2001 76 år gammel.

Kigger vi tilbage på tiden, nu snart 65 år senere, er det 
værdifuldt, at have kendskab til pionererne for, at forstå 
under hvilke betingelser og kræfter, Marjatta er blevet 
til. Det store engagement og den umådelige kraft både 
Henny Petersen og Albert Eman har lagt i arbejdet 
med at få Marjatta op at stå. Det kan ligeledes lære os 
fremadrettet, ikke at give op, men i en tid, hvor der er 
stor fokus på det sunde, raske intellektuelle menneske, 
at blive ved med at kæmpe for det helhedsorienterede 
menneskesyn, hvor det kreative og kunstneriske er det 
værdifulde afsæt for alle former for læring. At R. Stei-
ners pædagogik stadig er væsentlig og vigtig i arbejdet 
med vores børn, unge og voksne.

Michaelgaarden i Sverige blev grundlagt i 1935. Og ud 
fra den bredte der sig andre hjem i Sverige.

Det første hjem Sólheimar i Norden blev grundlagt på 
Island i 1930.

I Norge var det Granly stiftelsen i 1938.

Camphill bevægelsen blev grundlagt i 1939 i Kirkton 
House nær Aberdeen. En gruppe af mennesker ledt 
af Østrigeren Karl Kónig. Ideen var at skabe et fæl-
lesskab, hvor den enkeltes indre kerne kunne vokse 
frem. Principperne i det pædagogiske og fundamentet 
bag Camphills kommer fra Rudolf Steiner. I dag er der 
oprettet Camphills i mange dele af verden. Især i de 
engelsk talende lande.



I den pædagogiske profession må den enkelte støtte 
sig til sig selv og sin egen menneskekundskab, man 
er selv redskabet i den pædagogiske proces. Det 

kræver både faglig kunnen og personlig udvikling at 
blive en god pædagog, det er ikke let. Til og med kan 
den mere forfinede del af den pædagogiske proces ikke 
bare beskrives i lærebøgerne, det skal opleves og gen-
nemleves. Oftest som en mesterlære. Man ser hvordan, 
de erfarne arbejder, og prøver at gøre det samme selv. 
Det kræver tid og fordybelse.

Nuancer af stemninger

I steinerpædagogik består en væsentlig del af arbejdet i 
at skabe stemninger, som andre kan være en del af. Det 
kan f.eks. være en stemning af lethed og munterhed, 
en stemning af alvor, en lyttende stemning, stemnin-
gen af respekt og højtidelighed. I løbet af dagen former 
man situationer med forskellige stemninger: morgen-
stemning, aftenstemning, formiddagsstemning med 
aktivitet, fritidsstemning, tålmodighed ved indøvelse 
af skuespil og musik. En særlig stemning, når man er 
alene og en anden når man er en del af et fællesskabet. 
Variationen og nuanceringen skaber en indre bevæge-
lighed, der hjælper med til, at man er i stand til at gå 
ind i nye situationer uden at miste sig selv. Det er en 
stor hjælp for eleverne og beboerne, som kan deltage 
hver på deres måde. Der opstår en fælles kultur. 

Forbilleder

Der har være mange forbilleder på Marjatta i tidens løb. 
Albert Eman, Marjattas grundlægger, var en helt fanta-

stisk læremester, og der er stadig en del medarbejdere 
på Marjatta, der har lært det direkte fra ham, de har så 
igen lært det videre til mange andre. Det er en særlig 
opgave for Marjatta at føre det videre på en kvalificeret 
måde, der er tilpasset den tid, vi lever i.  

Et bestemt sindelag

En af måderne at lære det på, er ved at lære at fordybe 
sig. Rudolf Steiner har peget på, at det er vigtigt for pæ-

AF LISBET KOLMOS

Mennesker, der kan fordybe sig og formår at være nærværende 
i situationen samtidig med at de bevarer et helhedsperspektiv, 
udstråler en særlig kvalitet, noget seriøst. Her er det proces-
sen, der tæller, uden at målsætningen bliver glemt. Det er 
almene egenskaber, som sættes højt mange steder, også på 
Marjatta, hvor fordybet og nærværende 
opmærksomhed er grundlæggende i pædagogikken. 

Fordybelse
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dagoger, der arbejder med mennesker med et handicap, 
at lære sig både at have ’andagt for det lille’ samtidig 
med at man har ’respekt for det dybere’ i et andet men-
neske. Man kan også sige andagt for det ’lille i det store 
og det store i det lille’. Andagt er et lidt gammeldags 
udtryk, men det betyder jo at man holder sig selv lidt 
ydmygt tilbage og med indlevende opmærksomhed 
(man kan måske sige kærlighed) forbinder sig med det 
anden menneske og med verden.  Udtrykt med Rudolf 
Steiners ord udvikler pædagogen et bestemt sindelag. 
Det er dette sindelag, som det kommer an på. Det skal 
udfoldes og udvikles og er det bærende element i al 
pædagogisk arbejde. 

Opøve nye evner

Rudolf Steiner har særlige anbefalinger til, hvorledes 
man kan fordybe sig. Det er uanset om man er pæda-
gog, terapeut, læge, kunstner eller landmand. Man kan 
fordybe sig i alt lige fra hvordan er menneske ser ud, 
fingrene, ansigtet, stemmen eller nuancer i det psykiske 
og det sociale. Det kan også være i naturen, f.eks. en 
plante, et mineral, morgenlyset mv. Et digt, et kunst-

værk. Uanset hvad, er det opgaven at forbinde sig med 
det og ud fra egne evner at uddrage en essens. 

Det er ikke fremmed for nogen, men en naturlig pro-
ces. Formålet er, at man bliver bedre til at lytte, til at se 
og opleve. Eller sagt på en anden måde, at man opøver 
en større følsomhed og gradvist opstår, der nye evner til 
at se kvaliteterne ’bagved’. 

Dannelseskultur

De fleste elever og beboere trives i denne ’Marjattakul-
tur’ kunne man måske kalde det. I løbet af barndom-
men øver de sig i at fordybe sig, i at lytte, at koordinere 
bevægelser, at tale, at male, at spille musik mv. Hele 
pædagogikken går ud på at skabe muligheder for at for-
dybe sig samtidig med at man opbygger nye færdighe-
der.  Der opstår en kultur, som bærer individerne oppe, 
og som de kan hvile i og benytte på mange forskellige 
måder hele livet. Det hører med, at der skal være et vist 
tempo på, man må ikke hænge fast i det. Det er som et 
musikstykke, det falder fra hinanden, hvis det spilles for 
langsomt eller for hurtigt. Det er en del af den pædago-
giske kunst, hele tiden at finde balancen.     
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Man bliver frisk, når man fordyber sig 

Den fordybelsesproces som Steiner anbefaler forløber 
trinvist. Det går fra en grundig iagttagelse til at danne 
sig et indre billede og videre til at lade følelserne spille 
med og til sidst uddrage det væsentlige. Man lader sig 
inspirere af sine følelser og til sidst, hvis man er heldig, 
opstår der en intuitiv viden, der samtidig skaber kraft til 
at handle. 

Første trin er en objektiv iagttagelse af det, man vil 
fordybe sig i, så kommer der en mellemfase, hvor man 
holder sig selv tilbage og skaber ro i det indre. Næste 
trin er at man skaber et indre billede af det, man har 
iagttaget, gerne så nøjagtigt som muligt. Dette trin er 
langt sværere end man forestiller sig. Når billedet står 
for en så tydeligt som muligt, indprenter man sig det, 
og så kommer der igen en mellemfase, hvor man finder 
ro i sig selv, sletter billedet ud og holder sig tilbage. Så 
kommer tredje trin, hvor man skaber billedet på ny og 
nu får følelserne lov til at komme med. Det bliver ofte 
meget livligt og er helt individuelt. Det kan være tan-
ker, følelser og symboler, ofte noget man ikke tidligere 
har tænkt på. Som en tredje mellemfase sletter man 
også dette ud, og skaber ro og tomhed i sindet. Og som 
en sidste fase stiller man sig selv spørgsmålet: hvad der 
er essensen af det, der er kommet frem under fordy-
belsen. Det bliver ofte et ord eller en sætning med en 
dybere mening. Det er en meget berigende proces, man 
bliver ikke træt, men frisk og handlekraftig. 

Hvis man tager det alvorligt og gennemfører det regel-
mæssigt, har det meget lighed med at meditere. Når vi 
på Marjatta kalder det fordybelse, er det noget at gøre 
med, at det er en del af selve pædagogikken, medens 
meditation er en opgave i sig selv. Det må heller ikke 
være for ambitiøst, det afholder én fra at komme i gang. 
Der skal tværtimod være en vis lethed over det, så lyk-
kes man bedst med det.  

Intuitiv pædagogik. 

I større og mindre grad gennemstrømmer det Mar-
jattas pædagogik. Det anvendes som forberedelse til 
pædagogiske og terapeutiske konferencer, i lærernes 
forberedelse, af den enkelte som forberedelse til dagens 
arbejde. Der arbejdes med det i uddannelsen til pæda-
gog på Marjatta, og der er flere fordybelsesgrupper, som 
arbejder kontinuerligt. 

Gennem et sådant arbejde udvikles en særlig evne 
til at lytte ind bag fænomenerne, en evne for at opfatte 
det finere i livet, det der ligge skjult bag ’overfladen’, 

men som kan blive synligt – komme frem. Det er ikke 
tanken alene, ikke følelsen alene, det er essensen. Ru-
dolf Steiner kalder det ånden bagved. Det er ånden, der 
er den egentlige bærende kraft. Den lever i alle og i alt 
uanset handicap. Set fra et sådant perspektiv er Marjatta 
med sine 230 børn, unge og voksne og sine godt 500 
medarbejdere et sted med kraft. 

65 år – hvordan går det videre?

Det er lykkedes gennem 65 år at føre denne impuls 
videre. Det er ingen selvfølge at det går videre, der skal 
værnes om det, særlig i vores tid, hvor et handicappet 
menneske betragtes ud fra et nytteprincip i forhold til 
samfundets økonomi. Det handler om mere end blot 
økonomi, og det må holdes i hævd. Et menneske har en 
værdi i sig selv, blot ved at være menneske. Hvis vi alle 
står sammen, vi er trods alt mange, når alle medregnes 
både børn, unge og voksne, alle medarbejdere samt 
forældre og venner, der står hjælpende omkring, så er 
der håb for en fortsat positiv udvikling.    
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år forbinder mange måske med pensions-
alder og en alder, hvor man kan tillade 
sig at skrue ned for arbejdspresset, nyde 
seniordage og nyde liver her og nu. Men 

for Marjatta gælder helt andre visioner, og en 65 års 
fødselsdag kan være anledningen til at se tilbage på den 
tid der er gået, men i allerhøjeste grad også en anled-
ning til at se frem og se tingene i et større perspektiv. 

Hvad bringer fremtiden? Vil der også i fremtiden 
være behov for Marjatta og hvad der skal til for, at Mar-
jatta kan løse fremtidens opgaver, og hvad der sikrer en 
god og stabil udvikling?

Steen Hildebrandt skriver i sit fremragende essay Frem-
tiden NU, at undersøgelserne i en række virksomheder, 
som har klaret sig godt gennem mange år, har vist, at 
de er karakteriseret ved: “Helhedstænkning, respekt 
for menneskerettigheder, en klar mening om hvor-
for virksomheden eksisterer, og hvad meningen med 
virksomheden er, respekt for medarbejderne, naturen, 
kunderne, strategiske partnere og for værtsfællesska-
berne, dvs. omgivelserne. ”

Endvidere fremhæver han, at spørgsmål om fremti-
den ikke skal stilles ud fra hvad jeg eller organisationen 
har behov for, men “... på hvilken måde har fremtiden 
behov for netop mig, vores virksomhed og kompeten-
cer? ”

Marjatta blev grundlagt i 1953 af Henny Petersen og 
Albert Eman. En gruppe forældre havde henvendt sig 
til dem og bedt om hjælp, og de ønskede netop denne 
særlige form for pædagogik til deres børn. Med støtte 
fra disse forældre og med en stærk pionerånd startede 
Marjatta i små, beskedne rammer. 

Gennem mine år på Marjatta har jeg mødt mange 
familier som fortæller om, at det til tider kan opleves 
uoverskueligt og meget krævende at være forældre til et 
barn, som livet igennem har behov for hjælp af andre 
for at kunne klare sig i livet.  De kan være utrygge om-
kring deres barns fremtid, hvorledes de selv skal kunne 
slå til og hvilke krav og forandringer omverdenen stil-
ler.

Behovet og Marjattas eksistensberettigelse har ikke æn-
dret sig siden 1953 og alt tyder på, at der også fremover 
vil være børn, som har behov for støtte og hjælp livet 
igennem. Der er ikke nogen tvivl om, hvem Marjatta er 
til for. Spørgsmålet er hvordan Marjatta i fremtiden kan 
løse opgaven.

Marjattas pædagogiske ståsted har gennem alle årene 
været Rudolf Steiners menneskesyn og hans pædagogi-
ske ideer.

Vi lever i en tid præget af store og konstante foran-
dringer. Nye impulser, krav og store udfordringer kan 
gøre os skrøbelige og måske usikre på vores holdninger 

Marjattas 
inspirationskilde

AF BERNHARD SCHMITZ

Marjatta kan i år fejre 65 år fødselsdag, 65 spændende år 
med udvikling, udfordringer og forandringer.  Meget har 
ændret sig siden de første år i 1950´erne, som var 
præget af pionerånd, beskedne vilkår og en organisation 
hvor alle kendte alle.

65
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og visioner. Men på trods af dette har Marjatta altid 
formået at holde fast i Steiners pædagogiske ideer og 
menneskesyn, der er blevet værnet om værdierne og 
de har altid været fundamentet og inspirationen i det 
pædagogiske arbejde. Selvfølgelig er Marjatta også et 
barn af sin tid og utroligt meget har ændret sig gennem 
stedets 65 årige historie. Marjatta har udviklet sig fra en 
pionertid, hvor kræfterne primært var rettet indadtil, 
til en nutid præget af dialog med andre pædagogiske 
teorier, og hvor Marjatta sørger for at være en naturlig 
og aktiv deltager i den moderne udvikling. 

Både bo-grupperne, skolen og værkstederne har i 
mange år modtaget praktikanter fra de pædagogiske 
profession skoler, og Marjattas uddannelsescenter har 
i de sidste år etableret et samarbejde med professions-
skolen Absalon, samt deltaget i flere forskningsprojekter 
i samspil med andre institutioner, som har et andet 
pædagogisk ståsted end Marjatta. At Marjatta netop 
har et så stærkt forankret menneskesyn samt værdig-
rundlag, har i den grad været en styrke, og det har vist 

sig også, at være til stor inspiration for vores forskellige 
samarbejdspartnere. 

Marjatta er et sted hvor man gerne kommer, og 
gæster imponeres altid over det engagement og den 
gode stemning de møder både hos elever, beboere og 
personale. 

Hvis Rudolf Steiners menneskesyn også i fremtiden 
skal være fundamentet, som den pædagogiske daglig-
dag skal være forankret i, må der stilles det berettigede 
spørgsmål; hvorvidt Steiners menneskesyn fortsat kan 
være en inspirationskilde for det fremtidige arbejde?

Jeg oplever i høj grad at netop Steiners pædagogiske 
ideer er høj aktuelle, og at menneskesynet bagved er en 
inspirationskilde for fremtiden. I det følgende vil jeg 
pege på nogle aspekter som underbygger dette.

Steiner gav sit menneskesyn navnet antroposofi, som 
kan forklares som visdommen om mennesket. Antropo-
sofien bygger på mennesket som værende et fysisk, sjæ-
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leligt og åndeligt væsen, og de dimensioner der ligger 
bag dette optog ham meget. Gennem hele sit aktive liv 
holdt Steiner er utal af foredrag og udgav mange bøger.

I 1923 blev Rudolf Steiner kontaktet af en lille 
gruppe mennesker der ønskede at arbejde anderledes 
med udviklingshæmmede. Steiner inviterede dem til en 
række af 12 foredrag om helsepædagogik. 

Disse foredrag blev senere udgivet efter deltagernes 
skriftlige notater. (Det Helsepædagogiske Kursus, Rudolf 
Steiner) Foredragene er oversat til flere forskellige sprog, 
og er fundamentet og kernen i det antroposofiske helse-
pædagogiske arbejde.

Foredragene blev holdt på foranledning af en konkret 
henvendelse. Her var et stærkt motiv, et engagement 
og et behov for at gøre noget nyt og anderledes, sådan 
som det også foregik i 1953 da Marjatta blev grundlagt. 
Steiner ønskede ikke at give abstrakte betragtninger, 
men konkrete anvisninger. Samtidig beskrev Steiner et 
menneskebillede som var radikalt anderledes i forhold 
til datidens pædagogiske retninger og forståelse af men-
nesket. Selvom foredrags rækken er delvis forældet i 
forhold til nutidens kendskab til udviklingsforstyrrelser 
og diagnoser, er menneskesynet og de konkrete ideer 
som Steiner fremlagde, højaktuelle i forhold til nuti-
dens udfordringer. 

Steiner beskriver ikke kun mennesket som værende et 
tænkende og følende væsen, men også som et viljes-
menneske. Specielt udviklingen af viljeslivet har altid 
haft en central betydning i Marjattas pædagogik og 
dagligdag, både i undervisningen, i arbejdslivet og i 
det daglige liv i grupperne. I undervisningen arbejdes 
der på at styrke viljeslivet på mange forskellige måder 
b.la. gennem særligt tilrettelagte motoriske øvelser, 
men også ved at de kunstnerisk kreative fag udvikles og 
plejes gennem hele skolelivet, at arbejde med både krop 
og intellekt er en helt naturlig integreret del af under-
visningen.

Regnetabellerne klappes og hoppes, der bliver sjippet 
og danset, og i stedet for at skrive på computer øves der 
at skrive med blyant og kridt, ikke for at fornægte den 
moderne teknik, som anvendes hos de ældre skole-
elever, men fordi det, at skrive med hånden skærper 
sanserne og er med til at støtte og udvikle børnenes 
viljeskræfter.  At kunne skabe med hånden kraft giver 
lethed og glæde, og dette har direkte indvirkning på 
barnets følelsesliv som udvikles og styrkes. Er følelses-
livet og viljen i udvikling og bliver stimuleret, så åbner 

det op for at tænkningen kan udvikles og nye kognitive 
færdigheder kan indlæres. 

I voksenlivet plejes disse færdigheder bevidst gen-
nem en bred vifte af kreative tilbud, og det er tydeligt, 
at beboerne sætter stor pris på dette, og de har mulig-
hed for at bevare og udvikle tillærte færdigheder gen-
nem hele livet i samvær med andre.  

Læreren og pædagogen har til opgave at skabe en 
samklang mellem tænkning, følelse og vilje for at virke 
sundhedsfremmende på barnets eventuelle ensidighed: 
tankerne kan sidde fast i bevidstheden, og blokere for 
nye indtryk, modsat kan barnet plages af, at indtryk og 
viden ikke kan fastholdes, og barnet har svært ved at 
huske 

Gennem gentagelser, gode vaner, rytmisk livsførelse 
og genkendelighed, kan der arbejdes pædagogisk på 
disse ubalancer, og viljeskræfterne vil kunne udvikle 
sig, og have en sund og helbredende indvirkning på 
følelseslivet og tænkningen. 

Står man i det pædagogiske arbejde er man ikke i 
tvivl om den stærke virkning af disse processer, det ene 
udelukker ikke det andet, tingene hænger sammen og 
som pædagog skal man have bevidsthed om dette. 

Vi lever i en tid, hvor IT- udvikling og sociale medier 
udfordrer os i stigende grad, og der er fare for, at vi mi-
ster os selv og kontakten til vores medmennesker.  Flere 
og flere søger efter den røde tråd og sammenhængskraf-
ten i livet.

At være helhedsorienteret opleves som sundheds-
fremmende og skaber sammenhæng i tilværelsen. 

Rudolf Steiner beskrev allerede i begyndelsen af 
det sidste århundrede et menneskesyn, som i dag kan 
betegnes som helhedsorienteret. I sine mange foredrag 
talte han gang på gang om, at mennesket er et fysisk, 
sjæleligt og åndeligt væsen. For mange moderne men-
nesker kan det være svært at forholde sig til, at menne-
sket også har en åndelig dimension, men denne dimen-
sion har altid været kernen i Marjattas værdigrundlag. 
At tale om udvikling af relations kompetencer ville ikke 
give mening, hvis der ikke var en tro, forestilling eller 
anelse om, at der bagved et hvert menneskes fysiske og 
sjælelige fremtoning skjuler sig en åndelig dimension. 
Dette bliver særlig tydelig i mødet med demente eller i 
samvær med udviklingshæmmede mennesker, hvor vi 
trods den nedsatte kognitive færdighed ikke er i tvivl 
om, at der er et selvstændig individ tilstede. Selvom 
det fysiske legeme er svækket eller i ubalance, kan der 
fornemmes en ånd som kalder på beskyttelse, integritet 
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og som er uantastelig. Albert Eman sammenlignede det 
udviklingshæmmede menneskets skæbne med en musi-
ker, som ikke kan frembringe de rette toner, da violinen 
ikke er korrekt stemt.

Helhedsorienteret pædagogik betyder at skabe en sam-
klang mellem krop, sjæl og ånd. Med vores sjæl står vi 
mellem den fysiske og den åndelige verden. Vi er altid 
i fare for at blive for fysiske eller for åndelige, for åbne 
eller for lukkede, og derfor skal vi til stadighed arbejde 
på at pleje og udvikle vores følelsesliv, så der er balance. 
Netop her er den antroposofiske pædagogik en kilde til 
stor inspiration. 

Siden grundlæggelsen af Marjatta i 1953 arbejdes der 
ud fra en bevidsthed og tro på, at der i et hvert men-
neske findes en kraft som virker sundhedsfremmende. 
Ligesom vores krop har behov for fysisk næring, har 
sjælen også behov for næring. Vi næres ved den gode 
stemning, humor, anerkendelse, kærlighed, menings-

fyldt arbejde og ikke mindst ved kunstnerisk og kreativt 
arbejde. 

I skolehjemmets sal kan vi se det smukke maleri af 
Marjatta kvinden med barnet malet af Grethe Bagge 
i 1972. Marjatta er den kvindeskikkelse fra den finske 
kulturepos Kalevala som skaber udvikling og er kilden 
til fornyelse. Albert Eman har i sin bog Det finske fol-
keepos Kalevala i lyset af Rudolf Steiners antroposofi be-
lyst fortællingen om Marjatta som visdom- og inspirati-
onskilde for det pædagogiske arbejde. For Albert Eman 
har det kreative menneske, uanset sine evner altid 
været en kraftkilde for udvikling. I den kreative proces, 
som har sit udspring fra midten, findes der helbredende 
og udviklende kræfter. 

Marjattaskikkelsen er ikke kun et logo eller et symbol. 
Marjatta er et udviklings-forbillede. Marjatta er fortæl-
lingen om at genskabe troen på sammenhængskraften i 
livet og troen på fremtiden. 

Siden grundlæggelsen af Marjatta i 1953 arbejdes der ud fra en bevidsthed og tro på, at der 
i et hvert menneske findes en kraft som virker sundhedsfremmende.

››
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Uffe Jonas, du har skrevet bogen 
”Solen ved midnat” om Grundt-
vigs kosmologi. Kan du sige et par 
ord om, hvorfor du har skrevet den 
bog og hvad baggrunden er?

Allerede da jeg var ung og 
nybagt på universitetet, tændte 
jeg på Grundtvig og især på 
Grundtvigs filosofi. Så denne her 
bog er frugten af tyve, måske 
femogtyve års Grundtvig forsk-
ning, og den anlægger et helt 
nyt perspektiv på forfatterskabet, 
idet jeg løfter ham ud af den 
nationale folkelige sfære og ind 
på et mere filosofisk, akademisk 
niveau. Dog uden at miste den 
kvalitet, som jeg elsker allermest 
hos Grundtvig, nemlig det at 
tingene skal være levende og po-
etiske. Så det er en bog, der har 
høje filosofiske og kosmologiske ambitioner. Jeg prøver 
at trænge ind i de traditioner, der ligger bag Grundtvigs 
tænkemåde, og det viser sig at være nogle oldgamle fi-
losofiske traditioner i den europæiske kultur, traditioner 
som Rudolf Steiner faktisk deler i vidt omfang, nemlig 
oldtidens og de kristne mysterie-traditioner, som rækker 
dybere end den romerske katolicisme. 

De har næppe mødt hinanden, da Grundtvig døde var Stei-
ner jo kun en ung mand?

Nej, men de lapper ind over hinanden i deres forståelse 
af græsk, jødisk og især johannæisk mystik, og de er 
også forbundet igennem den tyske reformation og den 

tyske romantik. De har begge 
læst Boehme, Herder, Hamann, 
Schelling, Schiller, Goethe, 
Hegel, osv., alle de her store 
tyske digtere og filosoffer flyder i 
årerne hos dem begge to. Og det 
giver nogle klare forbindelses-
linjer imellem deres forskellige 
tænkemåder.

Baggrunden for Steiners pædagogi-
ske impuls er jo hans menneskebil-
lede, hvordan er det med Grundtvig, 
har han et lignende tydeligt menne-
skebillede, eller hvad ligger til grund 
for Grundtvigs pædagogiske tanker?

Det sted, hvor jeg først og frem-
mest finder en fælles baggrund 
for de to, er i tanken om Logos, 
det levende ord, som de begge 
var stærkt optaget af. Steiner 

var jo en slags kristen visionær ligesom Grundtvig, de 
besad begge en form for åndeligt klarsyn. Steiner var, 
kan man sige, en meget naturorienteret person, han 
gik meget op i naturvidenskab og i alle mulige detaljer 
i samspillet mellem det åndelige verdensbillede og den 
ydre natur. Man kan sige det på den måde, at Steiner 
var en Aristoteliker af væsen, han havde det her særlige 
blik for detaljen, for det tekniske i tingene og derfor 
kunne han gå ind på alle mulige praktiske og teoretiske 
områder, og inspirere folk med sine syner og indsigter. 

For hvis Logos er det, der har skabt det hele, så er 
den åndelige intelligens jo i virkeligheden til stede i 
al ting, og det er bare et spørgsmål om, at finde ud af 
hvordan den manifesterer sig på de givne erfaringsom-

Steiner 
og Grundtvig

FORFATTEREN UFFE JONAS I SAMTALE MED TORBEN OLESEN
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råder, i de givne videnskaber, inden for landbruget eller 
pædagogikken, osv. Hvordan gør man tingene levende, 
sunde og vitale, hvordan skaber man en kreativ atmo-
sfære, som får alting til at vokse og trives, spire og gro? 
Den her holistiske og økologiske tilgang til livet og 
naturen er de sådan set fælles om, de ønsker på hver sin 
måde at manifestere åndelig og menneskelig og naturlig 
trivsel i verden. Så deres skoler har det til fælles, at det 
er steder for den kreative udfoldelse, det er steder, hvor 
man gerne vil stimulere mennesker til åndelig vækst, og 
lære dem, hvordan man får naturen og samfundsfælles-
skaberne til at trives og blomstre. Begge steder er baseret 
på en kristen grundtankegang, som har med hele denne 
her åndelige skabelses- og belivelsesproces at gøre. Det 
er de store fællesnævnere, som jeg ser det.

Grundtvig er ikke nær så detailorienteret som 
Steiner. Han ser tingene i store organiske og historiske 
flader, der flyder ud og ind imellem hinanden og han 
ser åndelige væsener og sammenhænge i poetisk form, 
han hører englene synge, og manifesterer det i digte 
og i filosofiske poetiske afhandlinger, hvor Steiner 
igen går langt mere teknisk til værks, ned i detaljen og 
undersøger; hvordan dette fænomen, den her konkrete 
erfaringsstruktur er skruet sammen rent åndeligt set. De 
har også det til fælles, at de anskuer samfundet, jorden, 
solsystemet og hele universet som levende organismer, 
der vokser, gror og forandrer sig efter organiske princip-
per. De ser universet som gennemvævet af en form for 
kosmisk intelligens. Det er en meget væsentlig filosofisk 
fællesnævner, som skiller dem  ud fra det meste af den 
moderne naturvidenskabelige tænkning, som er grund-
læggende materialistisk, idet man anser universet for et 
stort dødt hulrum med løsrevne klumper af ting indeni 
og tilfældige opblomstringer af liv.

Jeg vil gerne hen til dette, som nogen kalder for ”remtræk 
til virkeligheden”. Steiners pædagogiske tanker får remtræk 
til virkeligheden, da den første Waldorfskole bliver grund-
lagt. Hvor får Grundtvigs pædagogiske ideer ”remtræk til 
virkeligheden”, hvordan sker det, at hans ideer bliver omsat 
til virkelighed?

Friskolerne er et godt eksempel. Grundtvig ønskede 
sig et sted, hvor hjemløse og forældreløse børn kunne 
være og bo, og hvor de kunne blive behandlet som 
mennesker og få en ordentlig undervisning uden at få 
tæv, eller blive sat til tvangsarbejde. Det var ambitions-
niveauet. Og sammen med dronning Caroline Amalie 
grundlagde han i 1841 Dronningens Asylskole i Nør-

regade i København, og han var selv rektor i de første 
år. Den skole blev så til friskolerne, fordi ideen om frie 
skoler fængede an. Det var selve denne omsorgsfulde, 
venlige og ikke-voldelige pædagogiske atmosfære, som 
blev grundlaget for hele den private skolebevægelse 
i Danmark. Og ovenpå det, kom så højskolerne, som 
Grundtvig også fik succes med. Men i modsætning til 
den første friskole, så var det ikke ham selv, der grund-
lagde højskolerne, det var hans venner og beundrere, 
som læste eller kom hos ham og modtog en filosofisk 
inspiration. Han var ikke personligt involveret i grund-
læggelsen af højskolerne, andet end som inspirator 
og som taler. Men hans indirekte indflydelse var til 
gengæld enorm.

Og hans tilhængere kom til at hedde Grundtvigianere?

Ja, Grundtvigs venner ønskede at indrette nogle nye 
skoler efter hans forbillede, efter de ideer han havde, og 
de instruktioner, han gav. I modsætning til Steiner, der 
gav detajlerede instruktioner om alt muligt, så gjorde 
Grundtvig sådan set blot det, at han lagde nogle gene-
relle retningslinjer ud omkring pædagogikken. Hvordan 
underviser man? Det gør man ikke med udenadslære, 
men ved fri tilegnelse. Hvordan får man eleverne gjort 
interesserede? Det gør man ved at lære dem om noget, 
som de har lyst til at lære. Det er lysten, der skal drive 
værket, og på den måde ville han skabe en åben og ikke 
voldelig atmosfære i skolen, en atmosfære som er base-
ret på åndens frie tilegnelse og på kærlighed til næsten, 
kærlighed til sandhed, kærlighed til viden, kærlighed til 
hele den jordnære og praktiske livsvisdom, til fædrelan-
det og til modersmålet, til historien, kulturen og littera-
turen, en folkelig bevidsthed som han kaldte det. 

Det var noget helt nyt og meget progressivt på det 
tidspunkt, for på det tidspunkt havde man kun almue-
bevidsthed, bondebevidsthed eller borgerbevidsthed, 
altså standsbevidsthed; man tilhørte en bestemt stand, 
men man var ikke en del af et folk, og folket havde 
ingen almendannelse. Det skulle man så lære igennem 
de her frie skoler, som på den måde blev til motorer for 
udviklingen af det moderne samfund og demokratiet. 

Grundtvig og Steiner var begge to visdomselskere for 
at sige det helt enkelt. Og de havde de samme måder at 
gå til visdommen og dens mysterier på, de havde læst 
de samme bøger, de havde tilegnet sig de samme jødi-
ske, græske og hermetiske visdomstraditioner, og derfor 
havde de mange ting, som de ville have kunnet tale 
med hinanden om, hvis de nogensinde havde mødtes. 
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Jeg tror, at de ville have opfattet hinanden, som et par 
fjerne fætre. De ville have forstået hinanden rigtig godt, 
fordi de havde alle de her fælles intellektuelle slægt-
skaber. Steiner skabte et meget mere esoterisk fokus 
end Grundtvig gjorde. Han var mere udadvendt imod 
folket og folkekirken, men de underliggende åndelige 
og filosofiske dimensioner i hans tænkning, som man 
kunne kalde for esoteriske, de er lige så fuldt udviklede 
som hos Steiner. Det er bare ikke noget han skilter lige 
så åbenlyst med. Det er noget, der primært udspiller 
sig i hans indre liv, i hans digtning og i hans filosofiske 
skrifter.

Så Grundtvig skabte frie skoler, ikke ved selv at bygge 
dem, men primært ved at inspirere andre mennesker til 
at gøre det. Han havde succes med friskolerne og høj-
skolerne. Men vi venter sådan set stadig på, at Grundt-
vigs tanker om et nyt universitet skal blive til noget, 
fordi det universitet vi har i dag, er kørt totalt af sporet 
åndeligt set.

Universitetsverdenen er en stor og kompleks struk-
tur, men grundlæggende set er den overgået fra det Aka-
demiske Selvstyre til New Public Management. Hvor det 
tidligere var professorerne og nestorerne, der styrede sig 
selv og deres institutter på de forskellige vidensfelter, 
så er det i dag embedsfolk uden nogen form for forsk-
ningsmæssig baggrund, der styrer hele organisationen 
og de gør det med sigte, ikke på den åndelige dannelse 
af mennesket, men på økonomien, erhvervslivet og po-
litikernes ønsker, dybest set. Sandhedsproduktionen er 
blevet politiseret helt ind i universitetets organisation. 
Og det er det samme som universitetets død som ånde-
lig organisme og filosofisk frirum. Den frie forskning er 
gået ind i en slags dødsproces.

På de Grundtvig/Koldske friskoler, som jeg kender til, har 
den enkelte lærer en stor indflydelse på undervisningens 
form og indhold, de kan komme med mange forskellige 
impulser og leve dem ud. På Steinerskolerne har man jo en 
undervisningsplan, hvor der dybest set bliver undervist ud 
fra en viden om, hvordan mennesket udvikler sig gennem 
barndommen.

Hvad angår de pædagogiske principper, ser jeg det 
samme hos Grundtvig og Steiner; alt er i princippet 
interessant, alting er et levende stof, som kan vække 
noget vitalt i mennesket, selv om det selvfølgelig ikke 
er alle mennesker, der bliver vakt af de samme stofom-
råder. Det er jo netop pædagogikkens ædleste formål, 
at vække den der gnist i børn eller studerende, som kan 

fortælle dem hvem de selv er, og hvor deres egentlige 
force, hvor deres egentlige passion og kreativitet, ligger 
gemt. 

Fordelen ved Grundtvigs metode er jo, at han over-
lader det til forstanderen – at lægge en linje og en ånd 
på skolen, og introducere de fag og emner, som tiden 
og eleverne kalder på. På den måde lægger han op til 
en meget fleksibel organisation, som kan tilpasse sig til 
forskellige historiske vilkår, men hvor der alligevel er en 
pædagogisk fællesnævner i selve den måde, man driver 
fagene på. Det handler om ligeværdighed imellem lærer 
og elever, om den ikke-autoritære tilgang, og eksamens-
friheden, som igen har at gøre med, at vi ikke skal have 
nogen form for tvang ind over undervisningen, alt skal 
være fuldstændig frit, gensidigt og lystdrevet, men selv-
følgelig på en velorganiseret måde. 

Det, som er sket for friskolerne, er jo, at man har 
måttet indgå nogle kompromiser hen ad vejen. For at 
tilpasse sig det almindelige uddannelsessystem har man 
måttet udvikle nogle kommunikationslinjer, så eleverne 
kan bevæge sig ud i samfundet bagefter og gå på gym-
nasiet, universitetet og de erhvervsfaglige skoler. Og det 
kræver, at der i det mindste er en afsluttende prøve, så 
man kan fremvise papir på, at man kan det man skal i 
de grundlæggende fag. 

Det er den samme problemstilling, man kender fra 
Steinerskolerne, at man egentlig ikke ønsker at have ek-
samener, fordi det skader elevernes sjælelige udvikling, 
at skulle tvinge dem ned i alt for snævre og lukkede 
former. Men man har været nødt til at tilpasse sig om-
verdenens krav i et vist omfang, og det er så forskelligt 
fra sted til sted, hvordan og hvor meget man har tilpas-
set sig eller stået imod. Så jeg vil sige, at der kan være 
fordele og ulemper ved begge metoder. En bagside ved 
Steinerskolerne er jo, at de har vist sig, at have svært 
ved at forny sig, netop fordi Steiner har givet så fan-
tastisk mange detaljerede instruktioner om alt muligt. 
Man har fastlagt en pædagogik engang i nittenhundre-
de tyverne og trediverne, som så kun har undergået 
ganske få justeringer siden da, selv om verden har 
ændret sig umådeligt. Det giver Steinerskolerne nogle 
andre tilpasningsproblemer end de Grundtvig-koldske. 
Så der kan være fordele og ulemper ved begge dele. 

Ser du nogle tegn i sol og måne på hvad fremtiden vil bringe 
for de Grundtvigske friskoler og skolevæsenet i det hele 
taget?

Altså lige nu er folkeskolen og hele uddannelsessyste-
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met faldet ned i en dyb krise, simpelthen. Hele den 
her nye automatiserede læring, som er målstyret og 
evidensbaseret – som man kalder det – er præcist det 
modsatte af det, som Grundtvig ønskede sig, og anså 
for pædagogisk forsvarligt. Man styrer børnenes udvik-
ling helt ned i detaljerne. Enhver læringsproces bliver 
ensrettet hen imod nogle nøje forudbestemte lærings-
mål, som dem der mener, at de ved bedre, bestemmer 
for eleverne. Hele individualiseringsprocessen er blevet 
reduceret til et spørgsmål om at skrue på sværhedsgra-
den i forhold til den enkelte elev. Det er en total perver-
sion af princippet om fri læring simpelthen. Det er der 
mange fornuftige forskere der godt ved, og de forsøger 
også at råbe op om det. Men rent politisk er der en slags 
gen-militarisering af skolesystemet i gang. 

I Grundtvigs sprog er der tale om en tilbagevenden 
til latinskolen, med tæv og spanskrør og udenadslære, 
som er alt det, han kæmpede imod i sin tid, hvor man 
skulle lære latinske bøjningsformer udenad som remser, 
og alt var angstdrevet, fordi øretæverne hang i luften.
Han hadede den form for autoritær undervisning.. I dag 
får man måske ikke fysiske tæv, men man får åndelige 
tæv, hele testing-systemet sørger for, at børnene bliver 
rettet til på en benhård og angstpræget måde, hvor 
læreren ikke længere slår, men hvor man selv påtager 
sig tvangen, fordi man bliver placeret foran en compu-
ter, som kræver nogle ganske bestemte svar af en, mens 

læreren bliver reduceret til en system-operatør, der ikke 
længere har nogen egentlig pædagogisk funktion. 

Så man er sådan set ved at slå pædagogikken som 
kunstart og tradition ihjel, og det er en meget stor krise 
i skoleverdenen. Der er ikke ret mange, der indser hvor 
dyb den krise, som folkeskolen lige nu gennemlever, 
egentlig er, og det vil være meget katastrofalt, hvis det 
får lov til at forsætte længe endnu. Der er dog visse tegn 
på, at politikerne så småt er begyndt at bløde op og 
trække i land, så vi må se, hvor det ender.

Men i den stemning og krisetilstand, både økologisk, 
pædagogisk og socialt, som samfundet lige nu befin-
der sig i, mener jeg bestemt, at der blandt de åndelige, 
kreative og progressive kræfter i samfundet, er al mulig 
grund til at slå sig sammen, begynde at tale sammen 
og udvikle ideer sammen, fordi der simpelthen er brug 
for pædagogiske og sociale modbilleder. Der er brug 
for beviser på, at det kan lade sig gøre at lave noget 
andet og bedre end tvang og afretning og læringsty-
ranni, og de modbilleder kan hen ad vejen komme til 
at fungere som forbilleder for helt nye skoledannelser, 
også i bredere kulturel forstand. Der er i den grad brug 
for forbilleder og nyskabelser, både på folkeligt og 
akademisk niveau, så jeg kan kun opfordre til, at man 
virkelig begynder at tale sammen skolerne imellem, at 
brainstorme i fællesskab, i stedet for at insistere alt for 
kraftigt på at ride de gamle kæpheste.

Uffe Jonas



S
iden min søn Mads (nu 23 år) som 8 årig flytte-
de til Marjatta har jeg deltaget aktivt i arrange-
menter i Marjatta Fællesskabet, bla. ved gennem 
mange år at være tovholder i Kramboden under 

Basaren, og de seneste år som medlem af Lokalrådet for 
Skolehjemmet.

Jeg oplever at Marjatta er et så fantastisk sted for vore 
børn, unge og voksne, fordi det drives af nogle ildsjæle 
og fantastisk medarbejdere som aktivt holder grund-
læggende værdier og mål for øje. Samtidig er der heller 
ingen tvivl om at, Marjatta ikke vil være det samme 
uden at vi som forældre bidrager til det fællesskab, som 
vore børn lever deres dagligdag i. Det er det fællesskab 
vi bidrager til når vi tilbyder nogle timers eller hele 
dages hjælp under Basaren. Når vi deltager i danseaf-
slutninger, i Forældre/søskende dage, i forældremøder, 
Temaeftermiddage, Årsmøder og meget mere.  

Lokalrådet er en del af organisationen på Marjatta, 
hvor vi som forældre indtager en rådgivende funktion 
i forhold til Organisationen. Vi har således ingen be-
slutningsmyndighed, men tages med på råd og sparring 
omkring Marjattas hverdag, arrangementer og videre 
udvikling. Hvert bosted har deres eget Lokalråd, og 
således findes 5 Lokalråd i alt for Skolehjem og voksen-
bostederne. 

Som forældre i Lokalrådet oplever jeg en vigtig og 
enestående mulighed for at bidrage med forældreper-
spektivet på de problematikker og drøftelser om vore 

børns hverdag som foregår. Personalet og ledelsen har 
mange gode overvejelser og ideer, som vi kan bidrage 
med en anden vinkel på, og således får vi nogle gode 
drøftelser som bidrager til fælles udvikling.
Vore drøftelser kan således dreje sig om alt muligt; 
fx.e grundlæggende værdier i et forældreperspektiv
Eller hvordan aftener kan tilrettelægges under hensyn 
til at man er barn/ung?

Hvordan får man forældre til at besvare henvendel-
ser om ferie?

Eller om at være forældre på afstand, om behov for 
information og kontakt, m.m. 

To gange om året planlægger vi en temaeftermid-
dag for forældre, med temaer som vi håber inspirerer 
og bidrager til at samle os forældre om et fælles emne. 
Vi har i årenes løb haft forskellige temaer, bl.a seksua-
litet, relation, arv, pension, og snart gentager vi temaet 
Antroposofi og Rudolf Steiner, det første blev afholdt 
d.5.10. Vi synes det er vigtigt, at vi som forældre lærer 
mere om baggrunden for den hverdag vore børn lever i, 
og vi håber I har lyst til at deltage.

Vi har det sidste år afholdt vore møder på skift på 
voksenbostederne og har derved på nært hold oplevet 
nogle af de voksen bosteder som vore børn en dag skal 
flytte ud i. Det har været meget berigende og vi har 
oplevet hvordan ”Den Steinerske ånd” er gennemgå-
ende uanset hvor vi kom; Set at alle bosteder har deres 
årstidsbord. At den æstetik, rytme og følelse af ro som 
præger skolehjemmet også lever på Voksenbostederne. 
Vi har oplevet at Marjatta er et stort fællesskab; gen-
kendeligt og med samme sjæl overalt. Det giver ro og 
glæde på vore børns vegne, og jeg vil gerne opfordre til 
at man besøger voksenstederne når de har deres åbent 
hus arrangement.

Som medlem af Lokalrådet har vi således en enestå-
ende mulighed for at høre mere om de planer og tanker 
der er i gang, endnu før de føres ud i livet. Og vi får 
mulighed for at give vores besyv med til gavn for både 
børn og voksne, hvilket bidrager til at Marjatta vedbli-
ver at være levende og vedkommende.

I må som forældre meget gerne henvende Jer til os, 
hvis der er noget I gerne vil have bragt op på møderne, 
hvis I har spørgsmål eller har andet på hjerte.

Lokalrådet for Marjattas Skolehjem
PÅ VEGNE AF LOKALRÅDET, ELISABET SAPLANA THORNING
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Marjatta har administrativt 2 fonde. Den ene fond 
hedder Driftsfonden Marjatta, som næsten alle er 

ansat i, og som forestår al drift på Marjatta. Driftsfonden 
har en omsætning på 180 mio.kr. årligt.
MarjattaHjemmenes Støttefond er den anden fond. Den 
samler penge ind til at skaffe nye bygninger, og ejer, ud-
lejer og vedligeholder Marjattas bygninger. Støttefonden 
driver tillige Uddannelsescenter Marjatta og Helsecenter 
Marjatta. 
Fondene har hver en bestyrelse, men den er smart nok 
sammensat af de samme personer, så alle beslutninger er 
samstemte. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen på 
årsmødet i april måned.

Bestyrelserne består ifølge vedtægterne af:
• 4 personer valgt af årsmødet
• 1 person med antroposofisk indsigt
• 1 person udpeget af Region Sjælland
•  1 person udpeget af de kommuner, som Marjatta er 

beliggende i (Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg)
• 1 medarbejdervalgt repræsentant

Bestyrelsen er i 2018/2019 følgende personer:

Finn Skovbo Pedersen  Formand
Finn er pensioneret adm. direktør  
i Dachser. Sidder nu i en række bestyrelser 
og har stor erfaring med drift af store virksomheder. 
Har siddet i bestyrelsen i flere perioder.

Henrik Studsgaard Næstformand
Henrik er departementschef i Miljø- og Fødevaremini-
steriet. Har siddet i bestyrelsen gennem flere år.

Karen Albertsen 
Karen er arbejdsmiljøforsker og medejer af Team 
Arbejdsliv. Arbejder med rådgivning af virksomheder 

omkring arbejdsmiljø. Har siddet i bestyrelsen gennem 
flere år.

Claus Petersen
Claus er administrerende direktør i Jem & Fix. Stor erfa-
ring med drift af store virksomheder.

Lisbet Kolmos Antroposofisk indsigt
Lisbet er læge og tidligere leder af Marjatta gennem 
mere end 25 år. Stor indsigt i antroposofi og Steiners 
livssyn, samt enorm indsigt i Marjattas pædagogik og 
virke. 

Marko Fribert Medarbejderrepræsentant
Marko er pædagog og uddannet i Tyskland. Marko 
er ansat i Lærken. Han læser p.t. diplomuddannelse i 
ledelse.

Ursula Dieterich-Pedersen Udpeget af Region Sjælland
Ursula er uddannet antropolog og sygeplejerske (arbej-
det på antroposofisk sygehus i Tyskland) Hun arbejder i 
region Sjælland og sidder i Regionsrådet.

Bente Abrahamsen Udpeget af Faxe Kommune
Bente er medlem af Faxe Byråd, og driver flere forretnin-
ger i Faxe Ladeplads (i bl.a. den flotte gl. stationsbyg-
ning) og Faxe. 

Gerhard Deneken Suppleant
Gerhard er administrerende direktør i Tystofte Fonden, 
som laver den lovbestemte afprøvning af landbrugs-
planter og græsser m.m.

Simon Skaaning Suppleant
Simon er konsulent hos Valcon, som er et konsulent-
firma, der rådgiver virksomheder og offentlige myndig-
heder.

Marjattas bestyrelse
THOMAS MEYHOFF CRONE
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S
pisesalen og køkkenet i skolehjemmets gamle 
hovedbygning opleves af mange som en slags 
centrum på Marjatta. Det er her de daglige mål-
tider tilberedes og hvorfra liflige dufte breder sig 

udover hele området.
Køkkenleder og kok Kim Hemmingsen fortæller: Vi er 

syv medarbejdere i køkkenet, dertil kommer tre brugere 
Emilie, Ulrik og Markus. Derudover har vi også Abdi-
rahman fra Eritrea, som har været i virksomhedspraktik 
og nu står over for at skulle fastansættes. Vi laver hver 
dag middagsmad til ca. 150 mennesker, morgenmad 
og aftensmad til lidt færre, bare til STU `en laver vi 
middagsmad til ca. 35 mennesker, som bliver hentet 
her. Lærken med ca. 30 personer henter også maden 
og spiser hos sig selv, og nogle af grupperne tager også 
maden ud til sig selv. Så er der alle dem der har været 
på arbejde, de får varm mad om aftenen, som vi pakker 
og gør klar.

Noget der også fylder mere og mere, det er special-
kost, altså gluten og laktosefri kost. For vi laver jo alt fra 
bunden, bager brød med surdej osv. rugbrød bager vi 
hver tirsdag, onsdag og torsdag, almindeligt brød bager 
vi hver dag. Melet er biodynamisk fra Aurion, hvor vi 
får alle vores kornprodukter fra. Alle medarbejdere har 
skiftende turnus, så de deltager i alle opgaver på skift, 
også vaskeriet. Råvarerne kommer fra gården, og fra 
gartneriet, altså mælkeprodukter og grøntsager, derud-
over supplerer vi med varer fra Hørkram, så alt er stort 
set økologisk. Vi har jo også fået det økologiske Guld-
mærke for tre år siden, som er beviset på at 90 – 100 % 
er økologisk.

Udover den daglige madlavning er der jo alle arran-
gementerne, forrige weekend f.eks. havde vi forældre-

dag hernede med tre hundrede mennesker til spisning, 
derudover leverede vi samme dag til grillfest i Ristolaha-
ven, hvor der var 120 mennesker. Sådan en weekend er 
det jo vigtigt, at man har tilrettelagt tingene.

Udover madlavningen har vi også ansvaret for va-
skeriet, den ordning blev indført for fem, seks år siden 
og det er vi godt tilfredse med, vi fik en kollega mere 
og det skabte lidt mere variation i turnusordningen. Et 
køkken er jo almindeligvis en travl arbejdsplads, maden 
skal stå på bordet til tiden osv. så det er mit indtryk at 
medarbejderne er glade for den uge de er i vaskeriet, 
hvor man kan tage det lidt mere roligt.

Kim Hemmingsen fortæller videre: Jeg bor i Stensved, ca. 
tyve minutters kørsel fra Marjatta, med min kone og 
to døtre. Det er ni år siden jeg startede på Marjatta. Jeg 
er glad for mit arbejde og jeg har altid sagt, at livet er 
for kort til at lave noget andet, end det man gerne vil. 
Jeg kendte lidt til Marjatta gennem en kammerat, hvis 
mor på det tidspunkt arbejdede på SampoVig. Og jeg 
havde indtryk af, at det var meget glade mennesker der 
boede på Marjatta, som vi andre kunne lære noget af. 
Stedet her er en god arbejdsplads, ellers var der jo heller 
ikke så mange, der har været her i mange år. Selvfølge-
lig har vi ind imellem travlt, som når der f.eks. er flere 
større arrangementer på samme tid, men det er jo sådan 
noget, jeg i min uddannelse har lært at håndtere. Og 
det er også det, der skaber udfordringer og som gør at 
arbejdet ikke bare bliver rutine.

Kim, du er jo også gruppeleder for en stor personalegruppe 
med ansvar for mad, vask og rengøring, så personaleledelse er 
jo også en del af dit arbejde, hvordan får du det til at gå op?  

Min arbejdsplads 
– skolehjemmets 

køkken
KIM HEMMINGSEN FORTÆLLER TIL TORBEN OLESEN
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Min indstilling er, at jeg ikke er bange for eventuelle 
konflikter, man skal turde tage på det og så komme 
videre, livet er for kort til at bruge en masse tid på bøvl 
og ballade. Jeg trives godt med at være leder, og har 
stort set været det siden jeg blev udlært, og jeg har et 
rigtig godt personale, som ikke har noget imod ind i 
mellem at løbe lidt stærkt. Vi laver også jævnligt nogle 
ting sammen i personalegruppen, ud over det daglige 
arbejde, tager på udflugt og har det sjovt. Vi har været 
på ture rundt i fællesskabet for at se stederne, her senest 
var vi i det nye Sagahus. Så tilrettelægger vi det sådan, 
at grupperne selv må varme suppen og det forskellige, 
og får det til at gå op på den måde. Jeg holder fast ved, 
at der skal være mulighed for sådan noget, vi har jo 
også besøgt gartneriet og gården og snakket med folke-
ne der. På den måde får personalet en oplevelse af, hvor 
råvarerne kommer fra og hvordan de bliver håndteret.

Kim, mens vi har siddet og snakket, har der været en livlig 
trafik af børn og unge ud og ind af køkkenet, det er mit 
indtryk, at køkkenet nærmest virker som en magnet på 
børnene?
Ja, vi har en tæt kontakt til mange af børnene, de er 
glade for at komme her, de har jo også deres forskellige 
opgaver med at hente mad til grupperne osv. Særligt 
om morgenen kommer her mange og henter mælke-
produkter og hjemmelavet mysli, og så har vi lidt ping 
pong, det er selvfølgelig også ind imellem lidt kræven-

de, men det er jo betingelserne og det er jo også meget 
givende for alle parter. Hvis nogen kommer ned og har 
fødselsdag, så synger vi da også fødselsdagsang for dem. 
Og når vi ser ind i en fyldt spisesal af glade børn, der 
sidder og spiser maden, så ser vi jo et resultat af vores 
arbejde, det er jo ikke alle der gør det.

Hvad med fremtiden Kim, er der planer om nye tiltag?
En af de ting, jeg er rigtig glad for er, at der er unge 
mennesker fra Marjatta, som har mulighed for at kom-
me og arbejde her, for der er simpelthen så mange gode 
arbejdsprocesser i et køkken, som de kan være med i. 
Men lige nu er vi jo ikke et værksted som sådan, men 
en del af fremtiden kunne være, at vi blev godkendt 
som værksted.

Samtalen har fundet sted i køkkenets pauserum, nu er 
det blevet kaffetid og fordi det er torsdag, kommer der 
kage på bordet. Personalet sætter sig under hyggelig 
småsnakken, Emilie begynder at fortælle om sine gode 
kolleger og om hvad hun laver i køkkenet. Der hersker 
en rolig og afslappet atmosfære, men man skal ikke lade 
sig narre; når klokken bliver tolv står den varme mad 
klar og dampende på bordene i spisesalen, som alle 
dage, takket være køkkenpersonalets arbejde. 
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V
i har hørt det før, at ridning og samvær med 
heste beroliger vores nervesystem, giver 
tankerum og tid til fordybelse og refleksion. 
Heste har en positiv indvirkning på menne-

sket, og det skyldes især at hestene spejler sig i menne-
sket. Det stiller krav til rytteren om at være nærværen-
de, afslappet og tilstede i nuet sammen med hesten. En 
stresset rytter giver en stresset hest. Heldigvis er dette 
ikke tilfældet når Marjattas hesteglade beboere befinder 
sig i staldene eller på ryggen af hestene. Her falder auto-
matisk en ro over beboerne, og hestene mærker straks 
denne hengivenhed og glæde, der gensidigt kommer 
tilbage til beboeren. Her bliver det tydeligt at hestene 
ingen forventninger eller dagsorden har. De er der bare. 
Hestens tidlidsfulde sind får nemlig os mennesker til at 
komme ned i vores krop, og populært sagt, grounde os. 
Rent fysiologisk hænger det sammen med at ridning er 

med til at sænke blodtrykket, og mindske hormoner, 
der associeres med stress.  

Forskningsmæssigt er det påvist, at samvær med 
heste og ridning generelt stimulerer fordøjelsessyste-
met og stofskifteprocesser, der ofte er en udfordring 
hos mennesker med funktionsnedsættelser. Samtidig er 
ridning en fysisk aktivitet, hvor ryttere opnår en bedre 
balance, koordination og en styrket korset muskula-
tur, der gavner rytterens holdning. Foruden de fysiske 
sundhedsfremmende elementer, så har samvær med 
heste og ridning tilmed en iboende social effekt. Her får 
elever og beboere mulighed for at være fælles om deres 
personlige interesser, hvilket er med til at knytte særlige 
sociale bånd og relationer. 

Fra et socialpædagogisk synspunkt er samværet med 
heste og ridning særdeles givende. Denne aktivitet 
styrker nemlig beboernes sanser og koncentrations-

Samvær med heste 
og ridning er balsam 

for sjælen
AF MARIE-LOUISE BERNER PETERSEN
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evne. Beboernes opmærksomhed og kropsbevidsthed 
øges automatisk, da de lærer hvordan man skal omgås 
heste. Eksempelvis bliver kropsbevidstheden tydelig når 
hestene skal strigles, eller når man med sit kropssprog 
viser hesten, at den skal lægge vægten over på de tre 
andre ben, således at man kan løfte hoven og rense for 
jord osv.  

Ved ét af Marjattas ride kurser, undervist af Therese 
Bjørnkjær og Line Raft Calum, var der mere på pro-
grammet end blot klargøring af heste og ridning i ring. 
Formålet med kurset var blandt andet at forstå hestens 
verden. Hvad betyder det, når hestens ører peger frem 
og henholdsvis tilbage? Og hvor går hestens græn-
ser? Disse emner og italesættelser blev efterfølgende 
oversat til egne erfaringer og grænsesætninger, hvilket 
gav anledning til at mærke efter på egen krop. Efter 
et indgående indblik i hestens mekanismer fik kursi-
sterne endnu større lyst til at stige til hest. Her blev de 
frigivende endorfiner næsten synlige, idet alle ryttere 
fik et stort smil på læben, og kastede med håndtegnet 
thumbs up. Denne umiddelbarhed og glæde hos ryt-

terne vidner om de positive kvaliteter, der er forbundet 
med ridning. 

Disse populære ride kurser og aktiviteter er kun ble-
vet mulige i form af legatmodtagelser. I forsommeren 
modtog Marjatta et legat fra Susi og Peter Robinsohns 
Fond, der var øremærket til nye, rolige og pålidelige 
islandske heste. Ikke mange uger efter tilsagnet om 
støtte stod to nye islændere, Freya og Vigdis, i staldene 
på skolehjemmet. De blev modtaget på bedste vis af 
Marjattas elever og beboere, og blev hurtig indviet i 
forbindelse med et ride kursus på Marjattas ny-anlagte 
ridebane ved Bredeshave. Timingen var perfekt. Nye 
heste og en ny flot ridebane. Ridebanen er doneret af 
Sarah E. Kielbergs Legat, og blev indviet på bedste vis 
mandag d. 13 august 2018. MarjattaHjemmenes Støt-
tefond ønsker at udtrykke et stort tak til Susi og Peter 
Robinsohns Fond samt Sarah E. Kielbergs Legat. Dona-
tionerne har været bærende forudsætninger for mulig-
gørelse af disse givende aktiviteter, der nu tilbydes, og 
står i høj kurs blandt Marjattas mange hesteinteresse-
rede elever og beboere. 
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65 år og sprudlende ung!
Hele efteråret er beboere og medarbejdere fra Marjatta 
strømmet sammen i kulturhuset for at øve. Vi har lavet 
musik og kulisser, vi har danset og sunget og udviklet 
os. – Og for at det kunne blive seriøst, har vi grinet rigtig 
meget! Vi har øvet og øvet og øvet, så nu er vi klare! 

”Den Lille Havfrue” giver det bedste hun har, for at vinde 
sin prins og en udødelig sjæl. Vi giver det bedste vi har, 
for at fejre 65 år på menneskevej.

AF PAUL KLARSKOV

V e l k o m m e n 



 Dimissionsfest 
        …på vej ud i voksenlivet

AF SUSAN GREEN JOHANSEN
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N
år de unge på STU når til deres 3. og afslut-
tende år, venter der mange gøremål for den 
enkelte. Allerede i August, så snart som-
merferien er forbi, bliver 3. års eleverne 

interviewet om hvilke ønsker de har for praktikker: 
Har de syntes særligt godt om et værksted? vil de prøve 

at komme i praktik der igen? eller vil de hellere prøve 
praktikker nye steder? For at blive klædt bedre på til at 
vælge endelig arbejdsplads, er det vigtigt at man har et 
sammenligningsgrundlag. Det kan også give mening at 
man når at få prøvet praktikker, som man bagefter ikke 
syntes var en succes, fordi en sådan erkendelse i sidste 
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ende også har indflydelse på valget af værkstedstil-
bud.  Valget af den endelige arbejdsplads, (for nogle to 
arbejdspladser), sker i samarbejde mellem forældrene, 
hjemkommunen, gruppelederne, værkstederne, forstan-
deren, den specialpædagogiske konsulent og STU. 

Et andet element, som fylder på 3. år, er valget af den 
enkelte elevs afgangsprojekt. Det hele starter med at 
kontaktlæreren på linjen spørger ind til elevens ønsker 
og hjælper med at sætte realistiske mål for elevens af-
gangsprojekt, sådan at eleven, så vidt det er muligt, kan 
arbejde med processerne på egen hånd. 

Det er altid spændende at høre om elevernes ideer 
og ønsker, nogle har mange planer og ønsker (de elever 
skal have hjælp til at indkredse de mange ideer hen 
imod det endelige projekt) andre skal hjælpes i gang og 
have forslag til ting de kunne lave, via en visuel guide. 
Den visuelle guide kan hjælpe en elev uden sprog til 
også at tage en selvstændig beslutning om et projekt 
efter eget ønske. 

Dette års ønsker for afgangsprojekter var meget vari-
erede, fra ønsket om en eurytmiopvisning, sweatshirt-
kjole/sweatshirttrøje i eget design, en filtet poncho, en 
papirskål til en filtet taske. 

  Det siger sig selv, at eleverne har meget svingende grad 
af selvstændighed i udførelsen af projektet, men det gør 
ikke noget at man i et sådan afsluttende projekt, virke-
lig skal gøre sig umage og presse sig selv til det ypperste 
man kan præstere. Her øver man jo samtidig undervejs 
fordybelse og koncentration. Det skal dog lige under-
streges at elevernes motivation i de allerfleste tilfælde er 
i top, da et afgangsprojekt er et meget personligt projekt 
og dimissionsfesten er til at få øje på ude i horisonten, 
dagen der bliver der set meget frem til hos alle elever.

Kontaktlærerne støtter undervejs og sørger for, at det 
færdige projekt i udtrykket fremstår værdigt, færdigt og 
alligevel med elevens særlige genkendelige signatur.

Af andre opgaver som kontaktlærerne står for, frem 
mod 3. års elevernes dimissionsfest, kan nævnes op-
samling af fotos fra de tre år på STU, som sammen med 
tekst redigeres til en bog, som sendes til trykning og 
gives som gave til dim itenterne på selve dagen, bestille 
den særlige STU studenterhue med regnbuebåndet og at 
arrangere udstilling af afgangsprojekterne.

Mange ender skal nå at bindes sammen inden dagen 
for dimissionsfesten endelig kommer.

På selve dimissionsdagen, er eleverne spændte til 



bristepunktet. Familie, pårørende, værkstedsledere og 
andre samarbejdspartnere er inviteret til at overvære 
festlighederne.

Afgangseleverne er i centrum den dag, men kam-
meraterne har været med til at indøve et stykke mu-
sik, nogle sange eller andre kunstneriske indslag, som 
understreger den højtidelige stemning, men som også 
viser glimt fra de unges hverdag og den ungdomskultur 
der hersker på STU.’

Efter taler til den enkelte og overrækkelse af diplom 
og studenterhue, venter der en fin buffet arrangeret og 
tilberedt af Bredeshave cafe`s  medarbejdere.

Her er der også rig mulighed for at tage udstillingen 
af elevernes afgangsprojekter i nærmere øjesyn inden 
de tager deres projekter med hjem.

Sidst men ikke mindst kommer værkstedslederne 
og siger på gensyn og ønsker deres nye medarbejdere 
velkommen på de enkelte værksteder.

   

Dette års ønsker for afgangsprojekter var meget varierede, fra 

ønsket om en eurytmiopvisning, sweatshirtkjole/sweatshirttrøje i 

eget design, en filtet poncho, en papirskål til en filtet taske. 

››
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men det gør ikke noget at man i et sådan afsluttende projekt, 

virkelig skal gøre sig umage og presse sig selv til det ypperste man 

kan præstere. Her øver man jo samtidig undervejs fordybelse og 

koncentration.

››
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30 beboere og 16 medarbejdere fra Ristolahaven, nød 
hinandens gode selskab og fandt mange nye venner og 
bekendtskaber.

Vi boede i et skønt vandreområde, der lå ved landsbyen 
Schierke. Her boede vi i 15 nye luksus hytter, hvor vi 
hver havde fået tildelt vores eget værelse.

Hver morgen startede vi med at samles i restauranten 
og spise lækker morgenmad. Her holdt vi også et lille 
møde, hvor vi delte vores oplevelser fra dagen før, samt 
fik et overblik over dagens tilbud.

I ugens løb har der været 2 heldagsudflugter, hvor vi 
alle sammen deltog.

På den 1. heldagsudflugt var vi inde for at se en 
sølvmine, hvor vi i små buldrende bjergtoge blev kørt 
ind i bjerget.

Inde i bjerget sad vi i en lille kirke, hvor vi fra en 
ægte bjergmand, hørte en beretning om hvordan hans 
familie havde levet og om deres løn og deres arbejde 
nede i mørke trange gange.

Sølv var med til at gøre Harzen til et rigt land. Kaise-
ren og herremændene gav i 1470 Bjergfolket både gratis 
huse og god løn.

Det var hårdt arbejde i mine og leve alderen var for 
bjergfolket kun ca. 28 år.

På den 2. heldagsudflugt, var vi inde og se en drypstens-
hule, hvor vi gik inde i små gange, og så de smukkeste 
drypstensformationer. Inde midt i bjerget var der anlagt 
en scene, hvor der indimellem bliver afholdt koncerter, 
teaterforestillinger mm.

Vi nød de smukke omgivelser, men vi synes også det 
var dejligt for os at komme ud af bjerget igen.

Vejret har været godt, med kun en lille regnbyge.
På de øvrige dage, delte vi os op i mindre grupper på 

tværs af husene. Alt efter hvad beboerne havde lyst til 
den dag, delte de sig ud i grupperne. Her var der nogle 
grupper, som tog på vandreture eller udflugter:

Vi har bl.a. besøgt byen Wernigerode, hvor vi med 
hestevogn blev kørt op til det gamle kejserpalads.

Vi har besøgt byen Goslar og byen Quedlinburg. 
Quedlinburg er på UNESCO’s verdensarvsliste og alle 
3 byer kan varmt anbefales af os. Der er kønne gamle 
huse, hyggelige butikker med dejlig stemning, gode 
restauranter og ikke mindst cafeer med jordbærkager.

Vi har kørt i åbne og lukkede svævebaner, op til 
bjergtoppen og set heksedansepladsen, samt en dyre-
park.

Vi har været på Bloksbjerg. Besøgt byen Thale. Vi har 
kørt i et smalsporstog med damplokomotiv.

Fredag aften var der hyggelig afslutningsfest i restau-
ranten og lørdag morgen gik turen hjem med sang i 
bussen. Også færgeturen var en god oplevelse for alle.

Ristolahavens 
sommerferie i Harzen

AF CAMILLA SCHARLING
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På Marjatta har 
kunsten en særlig 

plads
AF METTE RYOM-RØJBEK
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I 
det gamle Binderi på Bækkeskovstrædet, er der på 
1. sal et hyggeligt lille malerum. En af de bebo-
ere der skal male er kommet tidligt og går nu og 
dækker bordet med vand, maleplader, pensler og 

vandfarver. Lidt efter kommer de 4 andre beboere for at 
male “vådt i vådt” – en maleteknik hvor det er svært at 
forme og let at forvandle. Vådt i vådt teknikken giver 
male processen en levende og vævende mulighed, idet 
at vand er bærer af liv. Denne metode bruges på alle 
Rudolf Steiner Skoler. 

Beboerne har i deres skoletid haft lærere, der levende 
fortalte eventyr og sagn fra gamle dage. De har som 
skolebørn set og hørt om håndværkerens arbejdsopga-
ver, vikingernes liv og tro, de har levet sig ind i spæn-
dende biografier, fulgt opdagelsesrejsende og mange 
andre spændende menneskers liv. Alt dette blev tegnet 
og skrevet i periodehæftet og malet vådt i vådt.

Indre billeder 

Det er tydeligt at der lever en masse unikke billeder, 
inde i hver af de voksne beboere. Hver især nyder de at 
male og komme til udtryk - på papiret bliver det usyn-
lige synligt.

I maleprocessen har vi mulighed for, at komme tæt-
tere på noget vi endnu ikke har sat ord på, og processen 
giver en særlig støtte til det menneske, der ikke har let 
ved at udtrykke sig i ord. 

Vi er alle bærere af historier og billeder, som er en 
vigtig del af vor identitet. 

Det kunstneriske område giver os muligheder for at 
genkalde stemninger, fra det vi har oplevet; malestun-
den bliver til en form for indre samtale og refleksion, 
der klinger inden i os længe efter at vi har malet.

Et malehold kan komme tættere på hinanden, gen-
nem at dele hvad vi husker og ser, og vi kan i malerum-
met sammen udforske de muligheder der er i form, 
farve og det billedlige udtryk.

 
Refleksion over det der fylder i livet kan bearbejdes i en 
maletime

Vi maler temaer ud fra gruppens fælles interesser, og 
ud fra hvor der evt. kan igangsættes nye interesser og 
udvikling. 

Maleprocessen kan støtte op om at sætte ord på fø-
lelser: Den opera vi så i weekenden males efterfølgende, 
eller vi maler vores eget skuespil der hvor jeg selv spiller 
rollen.

Af og til har malelæreren en fortælling, en der bringer 

følelser frem, gode og lette følelser men også de følelser 
der er svære at sætte ord på:  Venskaber, misundelse, irri-
tation, smerte ved det at miste eller at savne. Det er svært 
at tale om, men i historiefortællingen og i maleprocessen 
sker en lille forløsning og næste gang lidt mere.

Maleprocessen kan støtte op om det at sanse, f.eks. 
blive bevidst om årstiden, at mærke og opleve natu-
rens virke ind på mig når jeg f.eks. går fra Skovhuset til 
malerummet, så må jeg kæmpe i mod blæsten. Storm-
stød tager i mig, gennemrusker mig og nu sidder jeg her 
inden døre i det varme rum og genskaber min oplevelse 
på papiret.

Det der var mine indtryk bliver nu mit udtryk.
Lys, væven og kraft, varme, begejstring og liv opstår i 

den kunstneriske proces.

Sjælemassage

I musikken virker dur og mol, tonernes strøm ind i os, 
så vi bliver opstemte og nedtrykte, udadvendte og ind-
advendte, og mange andre følelser og oplevelser kom-
mer i spil. På lignende måde har formerne og farverne 
indvirkning på vores stemning. At noget er formet har 
en virkning, at noget er uformet og i forvandling har 
en anden virkning på os. Det runde formsprog har en 
særlig kvalitet, det lineære formsprog har en anden kva-
litet. Den blå farve har en kvalitet, den røde en anden 
kvalitet, de kan hver især noget den anden ikke kan, 
de kalder hver især på noget i os. Farverne og former-
nes kraft kan virke ind i vores sjæleliv. Det der foregår 
i maletimen er massage og en omsorgsfuld sjæle-pleje, 
hvor vi pendulerer mellem yderpunkter og derigennem 
finder en indre bevægelighed, hvor vores livskræfter 
styrkes. Livskræfterne opbygger og vedligeholder vores 
fysiske legeme.

Vi arbejder med Goethe og Steiners farvelære. De har 
begge udarbejdet værker om farvernes væsen. I regn-
buen bliver vores sjæl ført ud af de røde, orange og gule 
farver og ført tilbage i det indre igennem grøn, blå og 
violet.

Vi bevæger os i vores indre sammen med farverne, 
noget løsner sig og noget samler sig.

Malerummet er et socialt rum

De malestunder, der ligger sent på eftermiddagen, har 
altid i processen en løsnende karakter, en befriende 
udånding spreder sig i rummet.

Der er latter, sang og åndrige samtaler mellem bebo-
erne i det lille malerum. 
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Ved afslutningen af timen påskønner beboerne spon-
tant hinandens billeder. De kommer med ideer til næste 
maletime, og de har forestillinger om, hvordan vi kan 
lave udstillinger og hvordan billederne kan blive til 
gaver til familie og venner osv.

– Skal vi næste gang male “Maria gennem torne går”, 
den skal vi nemlig synge til morgensang! (Side 48) 

Kunstterapi 
Det der forgår i malegruppen er ikke som sådan kunst-
terapi, men mere en helsebringende massage. Selve 
kunstterapien foregår altid i et samarbejde med en 
antroposofiske læge, og foregår som oftest i ene timer 
ca. 2-3 gange om ugen. Kun få af Marjattas beboere har 
et sådan tilbud. 

I kunstterapien arbejder vi med forskellige billed-
skabende og modellerede kunstneriske teknikker, hvor 
patienten, med kunst-terapeutens støtte, arbejder sig 
bort fra sine ensidige tendenser. 

Igennem de sjælelige oplevelser af farverne og 
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formerne, opnås en ændring ind på kroppens forskel-
lige funktioner. I terapeutens og klientens udveksling, 
opstår en sensibel udvikling.
En proces der formidler, forvandler og modnes, så en 
mulig helse kan opstå.
Kunstnerisk skaben virker helsefremmende og beli-
vende, hvilket giver harmoni og virker velgørende og 
balancerende.

Den skabende proces
Mennesket begynder allerede i den tidlige barndom, at 
lege med sandet i sandkassen, og oplever derigennem 
sin egen kunstneriske virksomhed.

Ledsaget af malerlæren eller terapeuten, stiger den 
der maler ind i en skabende proces.

I denne skaben kan mennesket finde tiltroen i sig 
selv og en ny orientering. 

At skabe kan blive til et intensivt møde med sig 
selv, der kan give ny livsgnist og opmuntring til at 
tage aktiv del i eget liv.

Igennem de sjælelige oplevelser af farverne og formerne, opnås en 

ændring ind på kroppens forskellige funktioner. I terapeutens og 

klientens udveksling, opstår en sensibel udvikling.

En proces der formidler, forvandler og modnes, så en mulig helse 

kan opstå. De sjælelige oplevelser af farverne og formerne, opnås 

en ændring ind på kroppens forskellige funktioner. I terapeutens og 

klientens udveksling, opstår en sensibel udvikling.

En proces der formidler, forvandler og modnes, så en mulig helse kan 

opstå.

››
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Lørdag d. 1. september 2018 kunne Jesper Bengtsson 
fejre sit 40 års jubilæum på Marjatta. 

Man oplever meget på 40 år; møder mange men-
nesker på sin vej, udvikler sig og skaber til stadighed 
nye relationer. Nogle oplevelser glemmer man aldrig, 
men gemmer i sit hjerte, så man kan tage dem frem og 
snakke om dem og glæde sig ved tanken om alle de dej-
lige mennesker, man kender og har kendt og om alle de 
skønne oplevelser man har haft sammen. Så når man 
har det sådan og kommer fra et hjem, hvor man fejrer 
jubilæer, er det naturligt, at 40 år på Marjatta naturlig-
vis skal fejres!

Jesper Bengtsson har gentagne gange fortalt om alle de 
gode minder, han har samlet sig i de mange år, han har 
levet på Marjatta.

Ofte har Jesper fortalt om sin skoletid med stor 
glæde og med lys og et særligt nærvær i øjnene, hvor 
særligt Gertie og Anders har gjort et stort indtryk på 
ham. Når han har omtalt Anders, har det oftest været 
med en masse grin og sjove fortællinger – og som Jesper 

selv har udtrykt det med betydningsfuld mine: ”Det var 
rigtige mandeting!”

Han har også fortalt om de skuespil, han har deltaget 
i igennem tiden, og disse minder kom særligt op i ham 
sidste år, da han var med i skuespillet Snedronningen.

Årstidsfesterne er også noget, der betyder særlig meget 
for Jesper – og sidste år kom han med i mandskoret. 
Nu er det derfor anden gang, han skal være med i 
mandskoret til Sct. Michael. Det, at kunne bidrage til 
en vigtig årstidsfest, virker til at være en stor glæde 
og stolthed for Jesper. Noget helt nyt er, at Jesper er 
begyndt at skrive digte i en alder af 47 år. Dette har 
hjulpet ham med at sætte ord på sine følelser og styrket 
troen på sig selv. – Så selvom man er oppe i årerne, er 
der stadig en masse muligheder for at udvikle sig, sær-
ligt igennem de kunstneriske processer. At udvikle sig 
skaber glæde og tryghed.

Denne glæde og tryghed giver Jesper ofte udtryk for 
på beboermøderne. Som han selv udtrykker det: ”Jeg har 
det som blommen i et æg!”

I 2018 kunne Jesper Bengtsson fejre 
40 års jubilæum på Marjatta   
AF ANJA KJÆR
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Så kom endelig dagen.
Dagen som Jesper havde talt om i meget, meget lang 

tid - dagen hvor han kunne fejre sine 40 år på Marjatta.
Det var meget rørende, at opleve det stærke fælles-

skab og gæsternes indbyrdes stolthed over hinandens 
formåen. Stemningen var helt utrolig dejlig og dagen 
bød på taler, som vidnede om de oplevelser Jesper og 
hans venner har haft sammen og om den ømhed, de 
har for hinanden. Der kom også en del overraskelser i 
form af musik og sang til stor begejstring for alle gæster. 

Alle så ud til at nyde dagen med hinanden i fælles-
skabet, og det summede af snakken og pjatteri i salen. 
Dagen var i særdeleshed en hyldest af fællesskabet og 
en dag, hvor Jespers mange år blev fejret blandt hans 
mange venner.

Ja, Jesper sad rigtig og godtede sig på sin helt egen 
lune, stille og hyggelige facon og slog af og til ud med 
armene og grinede. Det var tydeligt, at han virkelig nød 
dagen. 
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D
en første soloudstilling med  
Grethe Bagge i 2017 var et væl-
digt tilløbsstykke, hvor stort set 
alle malerier blev solgt. Nu følger 

Christmas Møller Art Projects op med en ny 
omfattende udstilling.

Grethe Bagge levede og arbejdede gennem 
det meste af sit liv på Frederiksberg. Hun 
boede i Gothersgade, havde atelier på Dalgas 
Boulevard og underviste på Teknisk Skole på 
Falstervej, det er derfor nærliggende, at man 
nu igen kan møde hendes kunst på Frederiks-
berg.

Til daglig færdes børn, unge og medarbejdere 
blandt Grethe Bagges malerier overalt på 
Marjatta, hvor væggene, både på kontorer 
og i fællesarealer, er udsmykket med hendes 
farvemættede malerier.

Preview: Torsdag d. 29. november 
2018 
kl. 17.00 – 20.00
Fernisering: Fredag d. 30. november 
kl. 17.00 – 20.00 

Ny salgsudstilling 
med Grethe Bagges 
malerier og grafik

Christmas Møller Art Projects

Pile Allè 55, 2000 Frederiksberg

29. november – 20. december 2018
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Billedet på forsiden er en gengivelse Marjatta 
figuren i den store udsmykning af skole-
hjemmets sal, som Grethe Bagge udførte 

i 1970erne. Malerierne er malet til dette formål, 
og Albert Eman fortalte mig engang, at en del 
af betalingen bestod af farvetuber; da salen blev 
bygget, var der ikke penge til kunstværker, men en 
forælder ejede en malerforretning, og han sponso-
rerede så løbende udførelsen af malerierne. 
Denne udsmykningsopgave blev starten på Grethe 
Bagges engagement og interesse i Marjatta, en 
interesse der varede hele hendes liv, og som ikke 
mindst gjaldt børnene og de unge mennesker.

Mette Ryom Røjbek, som i mange år har malet 
terapeutisk med Marjattas børn og unge, kan 
fortælle historier om sine besøg hos Grethe Bagge 
i hendes atelier på Frederiksberg, her tog hun ind 
med sine malegrupper, og Grethe Bagge førte i 
samtaler og ved eksempler, børnene dybere ind i 
det maleriske univers.

Maleriet af Marjatta figuren er holdt i blå og lyse 
og rosa purpuragtige farver, udførelsen er karak-
teristisk for Grethe Bagges malemåde, når hun 
arbejdede med direkte spirituelle motiver. 

Selve motivet med Marjatta figuren, den unge 
kvinde med det lille barn på armen, stammer fra 
det finske nationalepos Kalevala. Da Albert Eman 
og Henny Petersen i 1953 begyndte arbejdet med 
udviklingshæmmede børn, inspireret af Rudolf 
Steiners livsanskuelse, valgte de at opkalde stedet 
efter Marjatta skikkelsen, der på en måde kan ses 
som en nordisk Maria. Rudolf Steiner har peget på 
at fortællingerne i Kalevala rummer en stor sym-
bolsk kraft, hvor Marjatta er jomfruen der repræ-
senterer det forvandlede sjæleliv, som i sin renhed 
kan føde åndsbarnet, den nye jeg-bevidsthed.

I starten af fortællingen om Den unge kvinde i 
Kalevala, er det med det samme tydeligt at der 
ikke er tale om noget historisk, men at vi er i en 
mytologisk tid:

Marjatta, som var den yngste,
levede i lang tid hjemme
i sin høje faders bolig, 
i sin gode moders stuer,
sled fem kæder helt i stykker, 
sled seks gyldne ringe tynde
i sin faders nøgleknippe,
der hang ned på hendes kjole.
Hun sled tærsklen halvvejs sønder
med de farverige skørter,
halvt ned sled hun dørens bjælke
med sit glatte hovedklæde,
og den halve del af karmen
med de fine kjoleærmer,
gulvets brædder blev slidt tynde
under læderskoens hæle.

Albert Eman var hele sit liv dybt optaget af Ka-
levala, han holdt gennem årene talrige foredrag 
og udgav i 2003 bogen ”Det finske nationalepos 
Kalevala i lyset af Rudolf Steiners antroposofi”.

Maleriet på forsiden

29. november – 20. december 2018

AF TORBEN OLESEN



MARJATTA BLADET NR. 36 201856

Julebasaren er søndag den 25. november kl. 10.00-16.00.


