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Forsiden: Albert Eman,
maleri af Grethe Bagge

Med denne udgave af Marjatta 
Bladet mindes vi Albert Eman, som 
den 20. maj ville kunne fylde 100 
år. I 1953 grundlagde han Marjatta 
sammen med Henny Petersen, og 
de havde et tæt samarbejde gennem 
mange år.

For nylig læste jeg med stor for-
nøjelse Svend Brinkmanns nye 
bog, ”VI ER DET LIV VI LEVER, en 
fortælling om skæbne”. Her skriver 
han noget som særligt fangede min 
opmærksomhed, og som passer 
rigtig godt på Emans personlighed, 
der står, at ”… mennesket faktisk 
har en bestemmelse, en skæbne” og 
at ”…modsætningen til humor er 
ikke alvor… derimod selvhøjtidelig-
hed.”  De som har kendt og mødt 
Eman, har oplevet en ildsjæl og et 
menneske med en stærk og målret-
tet viljes kraft samt stor humor. 
Brinkmann udfolder i sin bog ideen 
om, at ethvert menneskes liv kan 
ses som en livstråd, der forbinder os 
til andre mennesker - sommetider i 
livslange relationer på tværs af tid 
og rum. Eman har med grundlæg-
gelsen af Marjatta flettet sin livstråd 
sammen med mange andre men-
neskers, relationer der har præget 
stedet i nu snart 70 år. Marjatta fyl-
der 70 år i 2023, og Emans skaber-
kraft og udholdenhed har knyttet 
mange livstråde sammen til et stort 
og stærkt fællesskab, der vil række 
langt ud i fremtiden.

I 60´erne og 70´erne var tiden 
præget af pionerånd, men i dag står 
Marjatta i en anden udviklingsfase, 
som man kan kalde integrationsfa-
sen. Marjatta er vokset og der stilles 
i højere grad end tidligere krav 
udefra. Mange forskellige hensyn 
og krav skal integreres i organisatio-
nen, hvilket kræver, at der skabes 
ledetråde mellem Marjattas men-

neskesyn, værdier og de konkrete 
pædagogiske handlinger, både ind-
adtil for medarbejderne og udadtil i 
samarbejde med myndighederne og 
tilsynsførende. 

Et menneskesyn og værdier er i sig 
selv usynlige, men gennem kon-
krete handlinger bliver de synlige. 
At synliggøre menneskesynet og 
antroposofien formåede Eman, og 
han forstod at omsætte det til kon-
krete handlinger b.la gennem kunst, 
musik og teater. Netop kunst og 
musik spillede en stor rolle i hans 
liv og virke som pædagog. Eman var 
et viljesmenneske, han spillede selv 
cello og var overbevist om, at kunst-
nerisk aktivitet skaber sundhed og 
dannelse. Egne og andres begræns-
ninger var for Eman ingen hindring 
for at sige ja til, hvad der for andre 
virkede som  uoverskuelige opgaver, 
han var drevet af en meget stærk 
vilje. 

En af Marjattas kerneværdier er, 
at hvert menneske er unikt og har 
en sund indre kerne. Når denne 
værdi skal gøres synlig, må vi have 
øje for det enkelte menneske i alt 
hvad vi gør. Eman har gennem sit 
virke vist, at selv om nogle er født 
med begrænsninger, er vi alle skabt 
lige i værdi og værdighed. I dette 
lys skal hans indsats for Marjatta 
ses, en indsats som bl.a. blev synlig 
ved mange opførelser af skuespil 
og hans egen aktive medvirken i 
Marjattas orkester, samt hans store 
interesse for det finske national 
epos Kalevala og særlig historien 
om kvindeskikkelsen Marjatta. For 
Eman personificerer Marjatta det 
fremtidige menneske og det for-
vandlede sjæleliv, som kan vokse og 
udfolde sig i fællesskab med andre 
gennem almen dannelse og kunst.

Denne udgave af Marjatta Bladet 
indeholder også bidrag, som belyser 
Marjattas relationer til det om-
kringliggende samfund og eksterne 
relationer. To bidrag kommer fra 
repræsentanter fra det offentlige liv, 
og fra mennesker, som fra et udefra 
perspektiv har fulgt med i Marjattas 
udvikling i flere år. Den ene artikel 
er af Birgit Kirkebæk, som spørger 
hvilke liv er værd at leve, og hun 
reflektere over livets ukrænkelighed 
og menneskelig forpligtelse. Birgit 
Kirkebæk glædes over, at der med 
projektet ”Medborgerskab” er sat et 
arbejde i gang, som skaber synlige 
ledetråde mellem Marjattas værdier 
og de konkrete pædagogiske hand-
linger. Ligeledes indeholder bladet 
et interview med Per B. Christen-
sen, pensioneret direktør for Børn, 
Uddannelse og Kultur i Næstved 
Kommune, og han gør opmærksom 
på betydningen af, at Marjatta er 
i interaktion med det omgivende 
samfundet og andre uddannelsesin-
stitutioner.

Marjatta Bladet indeholder desuden 
mange interessante artikler og små 
glimt fra hverdagen, som giver et 
interessant indblik i, hvad Marjatta 
står for og hvordan der væves og 
knyttes videre på Emans livstråde. 

Udover at takke alle skribenter for 
deres bidrag til dette Marjatta Blad, 
vil jeg sende en stort tak til alle ele-
ver, beboere, medarbejdere, forældre 
og pårørende for den kæmpe ind-
sats, daglige støtte og det gode sam-
arbejde i de sidste måneder, hvor 
vores hverdag blev indskrænket på 
grund af restriktioner i kølvandet på 
Corona epidemien.  
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Små interviews med elever på 
Marjattas STU 2020-21, som Celina har udformet
AF CELINA BERGDAHL HANSEN

Hej - jeg hedder Celina og jeg vil 
starte med at fortælle lidt om mig 
selv. Jeg hedder Celina og er 20 år.
Jeg har gjort mig nogle tanker om 
hvordan det er at være på Marjatta. 
Jeg har spurgt nogle af mine venner 
om hvad de syntes om at være her 
og lidt om hvem de er.
Men først lidt om mig.
Der er mange ting jeg syntes om 
ved at bo på Marjatta. f.eks. min 
kæreste, mine lærer, at snakke med 
min kæreste og mine venner. Jeg har 
fået nogle gode venner på Marjatta, 
nogle venner som jeg forstår og som 
forstår mig.

Når jeg er færdig med STU, og jeg 
skal tænke hvad jeg vil lave kunne 
det være: Mange ting, f.eks. Youtube 
gard, at være kendis, at være en god 
kæreste.

Hvis jeg skal sige lidt mere om mig 
selv. Jeg bor på skovbrynet, og star-
tede på Marjatta i 9. klasse. 
Jeg kommer fra Roskilde.
En af mine fritidsinteresser er, at 
holde fest. Hver tirsdag går jeg til 
ridning.
Min ynglings farve er regnbuefarve 
og mit ynglings dyr en hundehvalp. 
Ynglings musik der mange forskel-
lige, jeg ser dem på YouTube.
Jeg har ønsket at skrive til Marjatta-
bladet og har derfor interviewet 
nogle af mine venner om hvordan 
det er at bo på Marjatta.

Ida 20 år:
Hvad er bedst ved at bo på Marjatta? At 
have en kæreste og kysse ham, at gå 
til dans om onsdagen. 
Hvad er du god til? Min morgen 
opgave, at tage posen af skraldespan-
den og gøre rent. Og så elsker jeg at 
lave perler i pausen på STU. Jeg kan 
også godt lide at spille teater. 
Når du spiller teater, hvilke hovedroller 
kan du så godt lide? Jomfru Maria i 
julespillet. 
Hvad gør dig glad? At høre musik. 
Hvad er din drøm? At flytte sammen 
med min kæreste. 
Hvad er dit ynglings dyr? Hund og kat 
og fugl.
Hvad skal du efter STU? Det ved jeg 
ikke endnu.

Jonas 19 år:
Hvad er allerbedst ved at bo på Mar-
jatta? At gå på STU. 
Har du fået dig nogle venner på STU? 
Jeg har masser af gode venner, Ce-
lina, Ida, Simone, Louise, Karl-Emil 
og mine gode lærere og min kæreste 
Mathilde. 
Hvad kunne du tænke dig efter STU? 
Jeg vil gerne flytte sammen med min 
kæreste og bo i Præstø, arbejde i et 
køkken, jeg elsker at lave mad. 
Hvad synes er du god til? At arbejde 

med iPad, høre musik, hoppe, og 
lave fitness.

Louise 20 år:
Hvad er det bedste på Marjatta? Ret 
hyggeligt, hygge med venner og 
have det sjovt og være på design. Mit 
ynglings hold er drama og musik. 
Ynglings musik? Forskelligt. 
Har du kæledyr? Ja to marsvin og to 
undulater. 
Hvad laver du i din fritid? Der går jeg 
til dans og ridning, jeg har også gået 
til karate. 
Hvad skal du efter STU? Jeg vil gerne 
arbejde i Hårlev og bo i Hårlev, det 
nemlig min hjemby.

Mathias 18 år:
Hvad er det bedste ved Marjatta? Min 
kæreste og venner. 
Går du til noget? Ja ridning. 
Har du kæledyr? Ja en gråstribet kat. 
Ynglings musik? Gangnam Style. 
Hvad skal du efter STU? Det ved jeg 
ikke endnu, men måske arbejde sam-
men med min kærste.

Daniel 20 år: 
Bor på Skovvænget, hvor hans 
kæreste også bor. 
Hvad er godt ved at være på Marjatta?  
Jeg kan godt lide min ven Marcus, 
jeg kan godt lide dem alle sammen. 
Hvad kunne du tænke dig efter STU? Så 
skal jeg på en arbejdsplads. 
Hvad er dit ynglings dyr? Hunde, min 
farmor har en hund. 
Går du til noget i din fritid? Ja jeg går 
til svømning i Køge og til dans hver 
anden onsdag. 
Hvad er din ynglings musik? Det musik 
vi spiller på drama og musik linjen 
på STU. 

Andreas 18 år: 
Hvad er det bedste ved Marjatta? Min 
kæreste. 
Har du nogle gode venner på Marjatta? 

Ja jonas og Harald. 
Hvad kunne du tænke dig efter STU? At 
arbejde. 
Går du til noget i din fritid? Ja jeg går 
til dans. 
Har du nogle kæledyr? Ja en kat. 
Hvad er du god til? At være kæreste 
med Mille.

Chili 18 år:
Hvad er det bedste ved at være på Mar-
jatta? Fyrene. 
Hvad er dit ynglings dyr? Det er en 
hest. 
Har du fået nogle gode venner på STU? 
Ja mange og min kæreste. 
Hvad er du god til? Jeg er en god ven. 
Jeg er ny på STU så jeg tør endnu 
ikke sige så meget.

Adam 17 år:
Hvad er det bedste ved at være på Mar-
jatta? Vennerne. 
Har du fået nogle venner? Ja jeg har 
fået venner. 
Er der noget du er god til? Ja at spille i 
band og læse tegneserier. 
Har du kæledyr? Ja en hund der hed-
der Mio og en kat der hedder Vera. 
Hvad er dit ynglings dyr? En hest. 
Hvad skal du efter STU? Arbejde, 
bygge hus være arkitekt. 

Andreas 18 år:
Hvad er godt ved at være på Marjatta? 
Arbejde, lave hestevogn på hånd-
værks linjen. 
Har du fået nogle venner? Ja, Emil og 
Jonas. 
Hvad kunne du tænke dig at lave efter 
STU? Jeg skal være falckmand, skifte 
dæk når de er flade. 
Har du nogle kæledyr? Ja, en hund der 
hedder Leika og Påfugle. 
Hvad er dit ynglingsdyr? En papegøje. 

Hvad synes du, du er god til? At rydde 
op i naturen, samle affald. 
Hvad er din ynglingsfarve? Orange.

Sara 18 år: 
Hvad er det bedste ved Marjatta? Mine 
kammerater. 
Har du fået nogle gode venner? Ja Mille, 
Sariina og Frederik. 
Hvad er din ynglings farve? Orange og 
rød. 
Hvad er dit ynglingsdyr? Schæfer 
hund. 
Hvad er din ynglings musik? Disney 
film musik.  

Karl-Emil 18 år: 
Hvad er det bedste ved Marjatta? 
At være sammen med Marcus. 
Har du fået nogen gode venner på STU? 
Ja, Celina, Daniel, Peter, Robbin, 
Klaus og Natasha. 
Hvad kunne du tænke dig efter STU? 
At være sanger og digter og filmin-
struktør. 
Hvad synes du du er god til? Synge og 
digte. 
Har du kæledyr? Ja en kat der hedder 
paprika og hund der hedder Karla. 
Hvad er dit ynglings dyr? En gris, fordi 
den smager godt, men ellers en hund 
og kat, fordi de er søde. 
Ynglings færge? Bornholmerfærgen. 
Ynglings musik? Hiphop, gulddreng 
og hipsomhaps.

Frederik 19 år:
Hvad er det bedste på Marjatta? 
At være på håndværks linjen på STU. 
Har du nogle venner? Ja Harald og 
Andreas. 
Hvad kunne du tænke dig efter STU? At 
arbejde på have hold. 
Hvad synes du du er god til? At styre 
opvasken i et køkken, at være sam-

men med mine venner.
Har du kæledyr? Ja en hund der hed-
der Bella. 
Hvad er dit ynglings dyr? En kat. 
Ynglings musik? Kim Larsen. 
Ynglings farve? Gul.

Marcus 20 år:
Hvad er det bedste ved Marjatta? 
At være på drama og musik linjen på 
STU. 
Har du fået nogle venner? Ja Daniel, 
Christian, Ingeborg og Kathrine. 
Hvad skal du efter STU? Arbejde på 
Vidarslund. 
Hvad synes du at du er god til? Digte 
skrivning. 
Har du kæledyr? Ja en kat der hedder 
Chili, en kanin der hedder Chopper 
og en hund der hedder Karlo. 
Ynglings dyr? Hest og hund. 
Ynglings musik? Kontrabas. 
Ynglings farve? Masser.
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Ordenes virkelighed – 
og kommunikationens nødvendighed
AF BIRGIT KIRKEBÆK

Ord er

Virkelig

Virkelighed

Skriver Sten Kaalø i sin nye digtsam-
ling (Kaalø 2020, s. 11). Det kom 
jeg til at tænke på, da jeg efter jul 
læste en artikel om Magnus, der har 
muskelsvind og nu alene kan 
benytte øjenstyret computer. Ingen 
muskler fungerer længere, alene 
hans hoved og intellekt er intakt. 
Han har respirator og får sondemad. 

Når Magnus selv beskriver sit liv, er 
det ikke førligheden, der står i fokus, 
men kommunikationen: 

”Det er sikkert vigtigt for mennesker at 
have mobilitet generelt, men det er ikke 
så vigtigt for mig. Det er vigtigere for 
mig at kunne kommunikere. Det er vir-
kelig surt, at jeg har så svært ved at tale 
med andre. Det er virkelig surt, at det er 
så svært for andre at forstå mig. Og det 
er surt, at jeg stadig er så bekymret over, 
hvad andre tænker om mig og forventer 
af mig”, skriver han. (Kristeligt Dag-
blad 8-1 2021, Liv og Sjæl s.13).

Tre temaer dukkede op i min bevidst-
hed, da jeg læste artiklen:

1. Hvilke liv er værd at leve (diskus-
sion om aktiv dødshjælp og om 
sundhedsøkonomi)

2. Livets ukrænkelighed (er alle lige 
meget værd)

3. Menneskelig forpligtelse (hvad er 
vi forpligtet på?)

Hvilke liv er værd at leve?
Når dette tema dukkede op, er det 
for det første, fordi artiklen i Kri-
steligt Dagblad blev fulgt op af en 
anden om sundhedsøkonomi. Over-
skriften var: ”Sundhedsøkonom: Vi må 
tale om kvaliteten af de liv, vi forlænger 
med dyr behandling”. Og underover-
skriften lød: ”Sundhedsøkonom Kjeld 
Møller Pedersen vil gerne diskutere 
kvaliteten af de liv, man bruger uhyre 
summer på at redde i sundhedsvæsenet” 
(Kristeligt Dagblad 8-1 2021, Liv og 
Sjæl s.13).

Diskussionen handler om, hvor 
dyr medicin vi som samfund skal 
investere i, hvis effekten kan disku-
teres, og pengene mangler et andet 
sted. Hvor megen beskyttelse skal 
ældre mennesker på plejehjem have 
fremfor adgang til kontakt med de 
nærmeste. ”Er det bare godt at være at 
være i live” (ibid). Men diskussionen 
handler også om et nyt værktøj, 
Medicinrådet skal bruge fra nytår 
2020/2021:

”Det er et værktøj, der måler effekten af 
en behandling, hvad angår livsforlæn-
gelse, men også livskvalitet, der vurde-
res ud fra fem dimensioner: Patientens 
fysiske og sociale funktion, evne til at 
tage sig af sig selv, smerter samt angst 
og mental tilstand” (Kristeligt Dagblad 
8-1 2021, Liv og Sjæl s.13).

Måling af livskvalitet er en gammel 
diskussion, som nu igen dukker op. 
Det er efter min mening skræmmen-
de, fordi de kriterier, der stilles op, 
vil ramme mennesker med handicap 
hårdt. Hvordan sikre, at et liv levet 
på andre præmisser, som det er til-
fældet med Magnus, vil blive tillagt 

samme værd, som mere ”normale” 
liv, når det netop skal vurderes af de 
”normale”? Og hvordan sikre, at der 
bliver brugt tid og kræfter på pæda-
gogiske løsninger, hvis der vurderes 
ud fra de angivne livskvalitetskrite-
rier, der jo måler det, der er, ikke det 
muligt kommende.

Livskvalitetsdiskussionen er aktuel 
og har været det i nogle år – også i 
forbindelse med diskussionen om 
en værdig død og aktiv dødshjælp 
(jf. Hartling 2015). Hvordan kan 
vi som samfund sikre os imod, at 
nogle mennesker med handicap skal 
føle sig overflødige og presset til at 
anmode om dødshjælp, og at der i 
samfundet vil forekomme en glide-
baneeffekt, som det er set i Holland 
(Kristeligt Dagblad 16. oktober og 29. 
oktober 2019).

Hvor går grænsen for disse nye 
sundhedsøkonomiske tiltag i form af 
livskvalitetsmålinger?

Livets ukrænkelighed
Historien dokumenterer til fulde, at 
mennesker behandles forskelligt, og 
at forskelligheden typisk begrundes i, 
at nogle er mindre værd end andre. 
Det så vi i Danmark i 1920erne 
og -30erne med sterilisations- og 
kastrationsprogrammer i forhold til 
”degenererede”, men det ses også 
nutidigt, når vi vurderer visse grup-
pers levevilkår sammenlignet med 
andres (Kirkebæk og Møller 2020).

Nogle naturvidenskabelige forskere 
mener, at mennesket alene er en 
funktion af sine gener, og at der intet 
er derudover, mens mere humani-
stisk indstillede forskere hævder, 

at der findes andre perspektiver på 
virkeligheden end det, der kan måles 
og vejes. Der må ifølge de sidstnævn-
te altid være en forskel på, hvad vi 
kan gøre bioteknologisk, og hvad 
vi bør gøre. Vi må derfor deltage i 
en moralsk diskussion om, ”hvilken 
rolle naturvidenskaben skal spille i 
samfundsudformningen” - netop fordi 
naturvidenskaben ”i kraft af sin 
objektiverende karakter ikke kan besvare 
etiske spørgsmål” (Gjerris 2003, s. 
43). Naturvidenskaben er nødt til at 
reducere feltet for at kunne benytte 
en videnskabelig holdbar metode. 
”Problemet er blot, at har man først 
reduceret en plante, et dyr eller et men-
neske til et objekt og studeret det, så 
gives der ingen vej tilbage gennem den 
videnskabelige forståelse, der kan gen-
skabe den organisme, man indledte med 
at undersøge. Det etiske forhold lader sig 
ikke begrunde gennem kausale analyser 
hverken af den ene eller anden art. Det 
etiske forhold er der til at begynde med 
og kan kun nedbrydes, ikke genskabes” 
(Gjerris 2003, s. 44).

Mange har på den baggrund forsøgt 
at udforme en universel etik, men 
det synes ikke muligt. Der findes til 
gengæld mange forskellige etiske 
fællesskaber, som hver på deres måde 
begrunder deres handlinger. Den 
eneste fælles betingelse, der kan stil-
les, er, at det enkelte menneske ”ikke 
vil bruge magt for at gennemtvinge sine 
egne særlige etiske grundanskuelser 

eller at forhindre andre i at leve ud fra 
deres etiske grundanskuelse ved at bruge 
magt” (Gjerris 2003, s. 54). 

Det var netop ved brug af magt 
(åndssvageloven af 1934), at mange 
mennesker med udviklingshandicap 
blev anbragt på åndssvageanstalt. 
Det, der begrundede disse indgreb, 
var tidens racehygiejniske teorier 
og angsten for, at det ”normale” 
samfund ville blive løbet over ende 
af degenererede individer, som hver-
ken kunne tage vare på sig selv eller 
deres børn, og som derfor ville være 
en voksende økonomisk såvel som 
arvemæssig belastning for samfundet 
(Kirkebæk 2004).

Menneskelig forpligtelse
Tilbage til historien om Magnus. 
Han har venner, der både værdsætter 
ham og holder af ham. Han har en 
god familie, som han er nært knyttet 
til. Han kan kommunikere om end 
med besvær, men han belastes af 
usikkerhed i relation til, at kom-
munikationen foregår langsomt, og 
at andre mennesker kan tro, at han 
intet forstår – eller formår. Hans 
tilknyttede hjælper, som også er en 
ven, og hans familie er forpligtet på 
at hjælpe Magnus med disse tanker 
og med at formidle hans budskaber 
til omverdenen.

Hvordan opstår der en forpligtelse i 
forhold til et andet menneske? For 
Løgstrup er etik det enkelte men-
neskes konkrete forhold til andre 
mennesker. Den etiske fordring hører 
for Løgstrup sammen med det at vise 
tillid og at handle selvstændigt uden 
magtanvendelse og uden at forlange 
noget til gengæld (Andersen 2005). 
I forhold til historien om Magnus 
ville Løgstrup hævde, at menneskets 
grundlæggende erfaring er, ”at men-
neskelivet er værdifuldt og bør værnes 
om” (Gjerris 2003, s. 65). ”Tanken om 
menneskeværd kommer til udtryk i et 
forbud mod at lade et menneskes hjæl-
peløshed mindske dets livs betydning” 
(Andersen 2005, s. 81). 

Men kan det ikke netop ses som 
en ”mindskelse”, når vi begynder 
at tænke i måling af livskvalitet ud 
fra en sundhedsøkonomisk tænke-
ramme?

Menneskeværd og Marjatta
”I Løgstrups forstand er de etiske fæl-
lesskaber … knyttet sammen ved at 
fortolke den samme fordring” (Gjerris 
2003, s. 61). Det vil sige, at vi tolker 
på afstand af det, der angår os selv 
som personer, og vi diskuterer sam-
men, hvad det bedste er at gøre, hvis 
vi vil varetage den andens liv nu og 
her. 

“at menneskelivet er værdifuldt og bør værnes om„
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Kost og motionslinjen på STU havde 
en fin udstilling på Bredeshave
AF JACOB LINDBORG NILSSON

Kost og motionslinjen på STU har i den sidste tid ar-
bejdet med mennesket Herunder forståelsen af men-
nesket, både det ydre og det indre. Organer, hvordan 
ser vi ud? Egne forestillinger om, hvem er vi?
Torsdag den 18. og fredag den 19. marts, blev der af-

holdt en udstilling. Alle var enige om at det var en flot 
og fascinerende udstilling. For de besøgende, var det 
var ikke mindst dejligt at se og høre de unge selv, som 
her fortalte om deres projekt og hvad de havde fået 
ud af det.

Her er vi tilbage i et felt af kommu-
nikation, men også i et felt af fortsat 
udvikling hen mod medborgerskab. 
For hvis vi vil varetage den andens 
liv nu og her, kræver det, at vi arbej-
der sammen med den, det angår. 

Det, ser jeg, er ved at ske, når jeg 
med stor glæde læser ”Marjattabladet 
Vinter 2020”.

”Marjatta har i over 65 år været en in-
stitution for mennesker med udviklings-
hæmning. Ikke en institution i traditio-
nel forstand, men dog en institution. En 
institution, hvor medarbejderne i bedste 
mening har vidst hvad, der var bedst for 
den enkelte beboer og derfor har bestemt 
rigtig meget for dem, lige fra tøjvalg, 
måltider, sengetider, tv eller ikke tv og 
meget mere. Alt sammen i omsorg for 
målgruppen på Marjatta, som i mange 
henseender ikke er i stand til at tag vare 
på sig selv” (Reinhart-Nielsen, Johan-
sen og Bay Sørensen 2020, s. 4). 

Ifølge forfatterne er Marjatta nu 
på vej til i langt højere grad at tage 
medborgerskab alvorligt og sammen 
arbejde på, at de, der bor på Mar-
jatta, får mere at sige.

Majattabladet beskriver processen 
med langsomt, men målsat at ar-
bejde sig væk fra den paternalistiske 
tilgang mod medborgerskab. Det vil 
sige, at der i skolehjem, i skolen, på 
værkstederne, i uddannelserne og i 
boligerne arbejdes med begreberne 
selvbestemmelse, medbestemmelse 
og indflydelse. 

Det kræver nye måde at agere på, 
men også nye måder at kommuni-
kere på. Og det kræver, at helt nye 
områder tages ind i undervisningen:

”I Ristolahaven havde vi medborgeruge i 
uge 35. Vi lærte, at vi også har ret til at 
bestemme selv, vi lærte, at vi også har 
indflydelse på vores liv.

Vi lærte også, at vi ikke kan bestemme 
over al ting i vores liv. Vi hørte for første 
gang, at der findes ”Rettigheder for 
personer med handicap” (Christensen 
og Pedersen 2020, s. 10).

Det, der læres, skal også føres ud i li-
vet – både af ansatte og beboere – og 
det er en livslang fælles proces.

De mennesker, der bor på Marjatta, 
har ikke så svært et handicap som 
Magnus, men kommunikativt er 
fordringen den samme: Vi har alle 
en forpligtelse til at prøve at finde ud 
af, hvad der er vigtigt for den anden 
og at hjælpe ham eller hende til at 
indfri sine ønsker så vidt muligt, 
eller til at hjælpe med at finde andre 
løsninger, som er acceptable. 

Arbejdet med det er nu sat i gang på 
Marjatta. Nu skal det fortsat udvikles 
som den af stedes mange vigtige ker-
neopgaver, der skal danne grundlag 
for udviklingen af stedet, de ind-
byrdes relationer, den fælles kom-
munikation og den fælles fortsatte 
udvikling.
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“I mange sammenhænge, er det interessant 
at finde ”det modsatte” af det fænomen, 

man gerne vil undersøge, ja det 
kan simpelthen være en nødvendighed. „

“Grundlæggeren af Camphill bevægelsen 
Karl König, rejser i et foredrag spørgsmålet 

”hvad er det modsatte af arbejde? „
Hvad vil det sige at arbejde?
AF TORBEN OLESEN

Det er jo umiddelbart et underligt 
spørgsmål, alle ved da hvad det vil 
sige at arbejde. 
Ikke desto mindre er det et emne, 
som er undersøgt og behandlet på 
mangfoldige måder gennem histo-
rien.
I vores helt almindelige liv optager 
det os, fordi det for de fleste, sim-
pelthen er bestemmende for deres 
tilværelse. Det er vanskeligt, at være 
i sociale sammenhænge uden at den 
enkeltes ”beskæftigelse” bringes på 
bane, og mere eller mindre bliver 
bestemmende for de relationer, der 
etableres.
De erfaringer vi gør og de menneske-
lige forbindelser, vi etablerer gennem 
vores arbejde, er så omfattende og do-
minerende, at de et langt stykke hen 
ad vejen kommer til at udgøre kernen 
i vores selvopfattelse og identitet.
Det er her, det bliver interessant, for 
hvis arbejdet kommer til at udgøre 
vores idenditet, er der jo al mulig 
grund til at spørge; hvad vil det sige 
at arbejde, hvad er arbejde?

I mange sammenhænge, er det 
interessant at finde ”det modsatte” 
af det fænomen, man gerne vil un-
dersøge, ja det kan simpelthen være 
en nødvendighed. Hvordan skulle 
man kunne forstå begrebet ”glæde” 
uden også at forstå begrebet ”sorg”, 
hvordan kan noget være ”positivt” 
hvis ikke der også er noget der er 
”negativt”? Osv. 
Men det er ikke altid så nemt, at 
finde ”det modsatte”; man kan ikke 
uden videre sætte et ”u” foran og for 
eksempel sige, at det modsatte af  at 
”være menneskelig” er at ”være u-

menneskelig”. Eller at det modsatte 
af ”naturlig” er ”u-naturlig”, ligesom 
det modsatte af noget, heller ikke er 
fraværet af samme.

Grundlæggeren af Camphill bevæ-
gelsen Karl König, rejser i et foredrag 
spørgsmålet ”hvad er det modsatte 
af arbejde?" Efter en længere debat 
blandt tilhørerne, besvarer han selv 
spørgsmålet. Jeg skal komme tilbage 
til hans svar.

Mange vil jo umiddelbart mene, at 
det modsatte af arbejde er fritid. Men 
hvis man for eksempel arbejder som 
kok, og også i sin fritid laver mad 
til familien, kan man jo ikke sige, at 
det er det modsatte. Ligeledes hvis 
man er gartner, og også har en privat 
køkkenhave, hvor man tilbringer 
fritid, eller hvis man er pædagog i 
en børnehave og kører direkte hjem 
og passer sine egne børn, så er det jo 
ikke det modsatte.
Mange vil også mene, at det der 
definerer det modsatte af arbejde er, 
at man ikke får penge for det:
Hvis jeg passer børn i en børnehave, 
er det arbejde, men hvis jeg passer 
mine børnebørn får jeg ikke penge 
for det, så er det ikke arbejde, men 
altså heller ikke det modsatte.

Engang sagde man ”arbejde for sig 
og fornøjelse for sig”, man havde 
altså en opfattelse af at fornøjelse var 
en form for luksus, der kom som en 
belønning efter, at man havde udført 
sit arbejde. I en radioudsendelse 
for nylig, definerede filosoffen Ole 
Fogh kirkeby begrebet arbejde som 
”lidelse”, hvilket sikkert hænger sam-

men med bibelcitatet ”i dit ansigst 
sved skal du æde dit brød”, som var 
de ord Gud Herren sendte Adam ud 
af paradiset med. Ved siden af dette 
citat sættes ofte et andet fra det Ny 
Testamente; Se til markens liljer og 
himlens fugle, som hverken sår eller 
høster og alligevel får føden.
Her er vi jo ved to meget forskellige 
opfattelser af arbejdet, enten arbejdet 
som noget der minder om slaveri el-
ler arbejdet som en fest. En skønsom 
blanding af noget der minder om 
de to yderligheder, opleves sikkert af 
mange mennesker gennem et langt 
arbejdsliv. Engang talte man om det 
”meningsfulde” arbejde, hvilket jo 
indebar, at der også var noget man 
anså for at være ”meningsløst” ar-
bejde. Det meningsfulde arbejde var 
bl.a. karakteriseret, ved at udøveren 
havde overblik over de sammenhæn-
ge arbejdet indgik i, i modsætning 
til samlebåndsarbejdet, hvor den 
enkelte kun udfører en lille delproces 
i et stort og uoverskueligt maskineri. 
Nogle vil huske Chaplin - filmen 
Moderne tider, hvor den lille arbejder 
ender med at blive slugt af maski-
nen og som et andet tandhjul drejer 
rundt og rundt i mekanikken.

Den festlige side af arbejdet kender 
de fleste sikkert også, og det vil for 
det meste være, når det foregår i 
sammenhæng med andre menne-
sker, altså i et fællesskab. Den rusiske 
forfatter Maxim Gorki beskriver i 
sine erindringer, hvordan han som 
ung mand var med til at tømme en 
flodpram, der var gået på grund, 
og som tidevandet truede med at 
overskylle. Arbejdet foregik om nat-
ten og blev udført af et arbejdsjak af 
daglejere, som kun fik udbetalt en 
ussel løn. Men disse mænd påtog sig 
opgaven, de knælede på flodbred-
den mens formanden bad en kort 
bøn, og gik så i gang. I silende regn 
og kraftig blæst, slæbte mændene 
på deres skuldre lasten af tønder og 
kasser gennem flodens rivende strøm 
og breddens mudder, op på den faste 
grund. Natten igennem stod det på, 

hidsigere og hidsigere måtte de slide 
på grund af truslen fra flodvandet, 
segnefærdige af træthed og kulde 
blev de ved og ved. Og da morgen-
gryet kom havde de fuldført arbej-
det, omkring et stort bål på bredden 
sank de ned og sov som bevidstløse. 
Maxim Gorki fortæller hvordan han 
her havde oplevet, hvad mennesker 
kan udrette, når de sætter deres 
fælles vilje ind på det. Han havde 
oplevet det, som en slags arbejdets 
fest, netop fordi der var tale om et 
fællesskab, hvor alle ville det samme.
Her er der slet ikke tale om at roman-
tisere noget, Gorki var gode ven-
ner med Lenin, gjorde den rusiske 
revulotion med, og er ophavsmand 
til begrebet ”social realisme”, så han 
kender om nogen de mange forskel-
lige facetter af begrebet arbejde.
Men pointen er betoningen af fæl-
lesskabet, hvor anderledes det er, at 
være alene om noget eller at være 
sammen med andre om det.

Også dette er noget vi kender fra 
vores almindelige liv; hvor forskel-
lig er ikke en ensom nattevagt på en 
institution, sammenlignet med for 
eksempel at deltage som skuespiller 
i opsætning af et teaterstykke, eller 
som musiker i et stort orkester? 
Det står efterhånden klart, at hvad 
som helst kan betegnes som arbejde, 
lige fra at sidde ved et skrivebord og 
kigge ud i luften, til at grave et hul i 
jorden – fra at stå på hovedet i en cir-
kusarena, til at sælge tandbørster. 

Og når det viser sig, at stort set alting 
kan benævnes arbejde, hvorledes kan 
vi så tale om en modsætning?  Og en 
modsætning må der nødvendigvis 
være, det belærer både filosofien og 
naturvidenskaben os om.

Der er da heller ikke mangel på 
forslag til, hvad der kan opstilles 
som arbejdets modsætning. For ikke 
så mange år siden, ville svaret have 
været indlysende: lediggang. 
Den svenske forfatter Harry Martins-
son beskriver i sin roman Vejen til 
de tusind drømme fra 1948, hvordan 

vagabonderne blev indfanget af 
ordensmagten og sat i fængsel, det 
var simpelthen krimminelt at være 
løsgænger, og lediggangen blev straffet 
med anbringelse i arbejdslejr; arbejde 
blev altså anvendt som en straf.
Ikke desto mindre kan man i Zen-
buddhistiske skrifter, som går mange 
hundrede år tilbage, finde et helt an-
det syn på lediggang, nemlig udsag-
net ”Lediggang er livets blomst”. Her 
vandrede de buddhitiske vismænd 
rundt i et samfund, som på en helt 
anden måde acepterede lediggangen.

Det fremgår tydeligt med disse ek-
sempler, hvor bundet forestillingerne 
om, hvad det vil sige at arbejde, er 
knyttet til historiske og sociale sam-
menhænge. Den Lutherske dyrkelse 
af arbejdet, som selve meningen med 
tilværelsen, eksisterer jo i en histo-
risk periode, hvor det var uomgæn-
geligt med en hård fysisk indsats for 
at kunne sætte mad på bordet. 
Udtrykket ”arbejdet bærer lønnen i 
sig selv” udspringer af denne opfat-
telse (og er sikker lanceret af arbejds-
giveren), men indeholder ikke desto 
mindre en enkel og indlysende sand-
hed, nemlig begrebet arbejdsglæde. 
At opleve en umiddelbar glæde ved 
det arbejde man udfører, er et privi-
legium, hinsides alle andre forhold. 
Det lader sig ikke sætte på formel 
eller skrives ind i overenskomster.
Der er det mærkelige ved arbejdsglæ-
de, at det kan virke smittende. Det 
kender vi fra vore almindelige liv, 
hvor kolleger der brænder for en sag, 
formår at løfte noget trivielt til noget 
enestående. 

Der er også det ejendommelige ved 
begrebet arbejdsglæde, at det er 
fuldstændigt uafhængigt af arbej-
dets karakter, det lader sig lige let 
gøre, at opleve arbejdsglæde, hvad 
enten  man er billetkontrollør eller 
billedhugger. At opleve arbejdsglæde 
har altså tilsyneladende noget at 
gøre med den indstilling, man går til 
arbejdet med.

Jeg nævnte tidligere Karl König og 
hans retoriske spørgsmål, Hvad er 
det modsatte af arbejde?
Hans svar var, at det modsatte af at 
arbejde, er at lære!
Ganske enkelt siger han; alt hvad 
der hænger sammen med at lære, 
hænger sammen med fortiden, og alt 
hvad der hænger sammen med at 
arbejde, hænger sammen med 
fremtiden. Man kan ikke lære noget 
af fremtiden, og man kan ikke ved at 
arbejde, føje noget til fortiden. Her er 
altså tale om en ægte modsætning.

Ikke helt overraskende ser vi altså, at 
disse to begreber hænger nøje sam-
men, at lære og at arbejde.
Erfaringen viser os, at der ind i 
mellem kan gå meget lang tid fra 
vi lærer en bestemt ting, til vi får 
mulighed for at omsætte det lærte i 
en form for arbejde. Ja det er måske 
ikke altid, at vi overhovedet får den 
mulighed. Men alligevel kan vi til-
lade os at se dette at lære noget, som 
frø der lægges i os, frø med en meget 
lang holdbarhed og spireevne.
Erfaringerne viser os, at noget vi 
lærte for mange år siden, pludselig 
kan komme til udfoldelse, fordi 
vores livsomstændigheder efterspør-
ger det.
Vi kan altså se det at lære, som noget 
der kommer strømmende til os ud af 
fortiden, og igennem os får mulig-
hed for at forvandles til resultater af 
arbejde i fremtiden.

“Det står efterhånden klart, at hvad som 
helst kan betegnes som arbejde, lige fra at sidde 

ved et skrivebord og kigge ud i luften, til at 
grave et hul i jorden – fra at stå på hovedet 

i en cirkusarena, til at sælge tandbørster. „
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Korn til en ny tid - Når landbrug 
og pædagogik går hånd i hånd
AF VÆRKSTEDSLEDER AXEL SIMONSEN

På Marjattas gård Strandhøj arbejder 
vi landbrugsmæssigt ud fra de samme 
indsigter, og ud fra det samme natur-
syn som danner klangbund for det 
pædagogiske arbejde på Marjatta. Det 
helsepædagogiske og det biodynami-
ske understøtter hinanden, og er op-
stået ud fra samme kilde. Derfor er det 
et naturligt at vi i det praktiske arbejde, 
ikke blot inspireres af kilden men også 
understøtter den frugtbare symbiose 
som de to grene lægger op til.

Det er nu snart 100 år siden at en 
gruppe landmænd, søgte råd hos 
Rudolf Steiner fordi de erfarede en 
degenererende svækkelse blandt 
landbrugets dyr og planter, de op-
levede at den livskraft som tidligere 
holdt dyr og planter sunde svandt 
ind, og de var bekymrede for hvilken 
indflydelse det havde på landbrugets 
produkter - som næringsmidler for 
mennesker.

Landbruget i 1920-erne, kan på 
mange måder sammenlignes med 
det landbrug, som vi i dag kender 
som det økologiske. Landmændenes 
iagttagelser var således ikke alene 
opstået ud fra en bekymring om 

kunstgødningen og pesticider, som 
endnu ikke var kendt i det brede 
landbrug dengang. 

Rudolf Steiner kom med sine bidrag 
til en fornyelse af landbruget, på et 
kursus i 1924, og kort efter blev det 
helsepædagogiske kursus afholdt.  
De to kurser supplerede hinanden og 
havde mange fælles indfaldsvinkler. 
Landbrugskurset lagde grundstenen 
for det vi i dag kender som det bio-
dynamiske landbrug, og budskabet 
er stadig en grundlæggende kilde til 
inspiration for biodynamiske bønder 
og forskere.

På kurset kom Steiner ind på at Jor-
den ældes, og at vores ernæringsbe-
hov med tiden ændres, fordi vi som 
mennesker er i en stadig udvikling. 
Derfor må landbruget yde en aktiv 
indsats for at tilpasse og forny sig, 
for at det kan frembringe de næ-
ringsmidler vi som mennesker har 
brug for i vores udvikling, nu og i 
fremtiden. 

Rudolf Steiner pointerede nødven-
digheden af en udvidet verdens-
opfattelse, for at kunne dirigere 

landbruget ind i den retning, hvor 
det blev i stand til at frembringe 
fødevarer med de ernæringskvaliteter 
vi som mennesker har brug for. Går-
dene måtte udvikle sig med inspira-
tion i menneskets fire væsensled, - til 
selvstændige individualiteter som 
var forbundet med omgivelserne og 
universet.  Metoden er en dedikeret 
reflekterende og åben tilgang, hvor 
en skærpet levende sanselig iagtta-
gende indsats, er helt central, - også 
her er der paralleller til det grund-
læggende i den pædagogiske indsats 
på Marjatta.

Han pegede på, at de naturvidenska-
belige løsninger som det økologiske 
landbrug bygger på, ikke var i stand 
til at højne kvaliteten i fødevarerne 
tilstrækkeligt, fordi de ikke inklude-
rede den åndelige dimension. Fulgte 
vi alene den tilgang, ville vi billed-
lig talt komme til at stå på et bjerg 
af fødevare, og opleve os ”sultne” 
fordi kvaliteten i ernæringen var for 
ringe til at den kunne opbygge vores 
nerve-sansesystem.
Er det her vi står i dag? -  hvor vores 
sundhed verdensomspændende 
bliver udfordret? 

Hvad er det, vores immunforsvar 
forsøger at fortælle os? - når det i 
stigende grad reagerer, og siger fra 
over for fødevarerne, - for gluten, 
laktose mm.

En lang række velfærdssygdomme 
har deres udspring i nerve-sanse-
systemet og i reguleringen af det 
”endokrine system” som via udskil-
lelsen af hormoner holder vores 
legeme sundt og i balance. Diabe-
tes, Allergi, ADHD, ADD, og andre 
bogstavs-diagnoser, viser sig ikke 
alene i fysiske symptomer, men også 
i forhold til livskvalitet og adfærd.  
Er vores nerve- sansesystem dysfunk-
tionelt fordi vi gennem ernæringen 
ikke møder de ernæringskvaliteter 
som er nødvendige for at bygge det 
rigtigt op? Har fx kvaliteten af, - og 
variationen af de essentielle amino-
syrer i vores fødevarer indflydelse på 
aktiviteten i nervesystemets synap-
sespalter?

Nu nærmer vi os en forståelse for - 
hvordan højkvalitets fødevarer kan 
være med til at løse pædagogiske 
udfordringer, styrke vores selvsund-
hed og mentale balance.  Symbiosen 
mellem det helsepædagogiske og 
det biodynamiske bliver tydelig, og 
kalder virkeligt på hinanden.
Det er baggrunden for at, vi på 
Strandhøj har valgt at distancere os 
fra den ”økologiske sovepude” og 
aktivt og ydmygt, at fokusere på ud-
viklingen af den ægte biodynamiske 
Landbrugsindividualitet. Her forhol-
der vi os ikke blot til gården som en 
organisk selvforsynende organisme, 
men forsøger at give rum til at livet 

kan udfolde sig på flere planer, og 
vi forsøger at møde gården som et 
sansende bevidst væsen, som vi kan 
kommunikere med, et levende indi-
vid med sit unikke særpræg.

Som biodynamiske bønder forholder 
vi os nærværende, aktivt sansende, 
og med udvidede empatiske evner 
til gården som væsen, på samme 
måde som den dygtige socialarbejder 
respektfuldt og inddragende møder 
det kognitivt udfordrede menneskes 
indre sunde kerne med opbyggende 
impulser.  Her er igen et eksempel på 
fælles tilgange, som kan støtte både 
gårdens væsen og det udviklings-
hæmmede menneskes indre længsler 
efter at udfolde sin mission i livet.

Konkret arbejder vi med at højne 
gårdens væsensled og især dens 
”integritet og personlighed” gennem 
et tydeligt visionsbillede. I vores de-
dikerede personalegruppe forholder 
vi os aktivt og studiemæssigt til det 
grundlæggende fundament vi står 
på, - til tiden - til samfundsudviklin-
gen, for at kunne løse kerneopgaven 
som beskyttet værksted, og for at 
udfylde den nærende og bevidst-
hedsudvidende rolle gården har i 
Marjatta-organismen. 

I udviklingen af gårdens væsensled, 
især i forhold til det ”astrale” arbej-
der vi på at styrke det levende og 
reflekterende landbrugsmiljø, så går-
den gennem et ”sociale åndedræt” 
bliver en nærende kilde for omgivel-
serne. Samtidigt møder gården og 
dens mennesker, værdifuld inspirati-
on, tilskyndelser og anerkendelser fra 

omgivelserne, som styrker interak-
tionen med os selv, med hinanden, 
og omverdenen – så det kunstneriske 
skabende kan udfolde sig, både i 
forhold til fysiske værker, men også i 
forhold til at skabe det liv, som vores 
sjæl ønsker sig.

Når vi på gården giver køerne 
mulighed for at anvende sanserne 
aktivt, - aktivt til selv at bevæge sig 
rundt – at forbinde sig med omgivel-
serne og gården, bruge instinkterne 
til selv at søge føde i marken, og at 
kunne udfolde sig socialt i samspil 
med kalvene og flokken, er det et 
andet eksempel på at løfte det astrale 
element til et højere niveau.
I det biodynamiske landbrug arbej-
der vi på at løfte livet i vores væsens-
led ud fra en tillidsbaseret tilgang.  
I det konventionelle landbrug og 
efterhånden også i de økologiske 
industrilandbrug sker det modsatte, 
når Edb-programmer tildeler ensartet 
foder, ud fra en forestilling om hvad 
der er godt, til adfærdstilpassede dyr, 
i stalde med begrænsede bevægel-
sesfrihed. Her er der ikke brug for 
dyrenes instinkter, de svinder ind, og 
livet bliver søvnigt, fattigt og frygtba-
seret.

Et andet eksempel er arbejdet med 
landskabsplejen på gården, hvor 
små oaser, vandløb og naturbioto-
per er med til at skabe stemninger, 
styrker biodiversiteten, og inviterer 
naturvæsenerne til et befordrende 
samspil med gården. En stadig større 
kontrast til de grønne ørkener som 
det omgivende industrilandbrug 
efterlader. 
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Vi oplever, at miljøet på Strandhøj er 
en levende udviklende og inspireren-
de ramme, som nærer vores sanser, 
og skaber grundlag for det udvik-
lende menneskemøde, og den ærlige 
produktion som vores kerneopgave 
som arbejdsplads for udfordrede 
mennesker kalder på.  

Vi oplever også at gården har en 
vigtig inspirerende rolle i det tvær-
professionelle samarbejde om at løfte 
livskvaliteten til nye højder for Mar-
jattas beboere.  Dels ved at kunne 
levere de højkvalitets fødevarer som 
vores sjæle længes efter. Men også i 
forhold til at kunne inspirere til en 
transformation af det pædagogiske 
og sociale arbejde på Marjatta. 

Her tænker jeg på det faktum, at vi i 
det biodynamiske ikke længere arbej-
der ud fra en statisk metode, men i 
højere grad ud fra fundamentet - det 
udvidede natursyn og verdensansku-
elsen. Vi tager afsæt i - og transfor-
merer de anerkendte metoder som 
kan bringe os nærmere målet, på den 
måde indgår vi i et frugtbart samspil 
med samfundsudviklingen, tager det 
gode med os vi kan bruge, og lader 
resten ligge. 

I det biodynamiske lever vi med 
bevidstheden om at den ydelsesfrem-
gang, og den hurtigere vækst som 
moderne effektive forædlingsmeto-
der stræber efter, sker på bekostning 
af, og yderligere forringer kvaliteten, 
- kvaliteten af den vitalitet og selv-
sundhed som naturligt var tilstede 
tidligere. Derfor har vi i avlsarbejdet 
og planteforædlingen vendt os mod 
andre helhedsorienterede meto-
der med flere parametre, og med 
udgangspunkt i planter og dyr fra en 
tid, fra før den industrielle tilgang til 
landbruget tog fart. 

Det er baggrunden for det aktuelle 
udviklingsarbejde som for tiden er i 
gang på gården, - en transformation 
fra kvæggård til et mere alsidigt og 
plantebaseret landbrug, som også 
gennem respekten for biodiversite-
ten, klimaet og ressourcerne, møder 
os med fødevarer med en høj indre 
kvalitet.  

På gården viser indsatsen sig nu 
i form af de gamle bevaringsvær-
dige røde køer, som gennem deres 
gødning, sunde instinkter og adfærd 
giver liv til gården og jordbunden. 
Koen er et helt centralt dyr i den 
biodynamiske landbrugsorganisme, 
fordi den gennem sit væsen og 
med gødningen stimulerer jordens 
indre liv, så kornsorter som enkorn, 
emmer og spelt kan udvikle sig til 
højkvalitets fødevarer. Vi samarbej-
der med planteforædlingsforeningen 
Artemisia, som med inspiration i 
antroposofien har forædlet og tilpas-
set planterne til vores tid og bred-
degrader. 

Steiner pegede med sin indsigt på 
”enkorn” og slyngplanten ”lysrod” 
som nu dyrkes på gartneriet Vidars-
lund, som planter vi skulle interes-
sere os for i fremtiden, fordi de 
rummede potentialer til de nærings-
kvaliteter, vi som mennesker ville få 
brug for i vores fremtidige udvikling.
Enkorn er den ældste og mest oprin-
delige af de gamle kornsorter, den er 
stærkt forbundet med solen, hvilket 
bevirker en meget gul farve i melet. 
Den kan spores tilbage til Lilleasien 
hvor den for omkring 9.500 år siden 
blev kultiveret som det første led 
i udviklingen af hvede-
familien. 

Undersøgelser har vist at enkorn er 
særligt rig på de essentielle ami-
nosyrer, som er byggesten i nerve-
systemets neurotransmittere, der 
regulerer vores vågenhed, koncentra-
tion, vores mentale styrke, åndelige 
spændstighed og som kædes sam-
men med forekomsten af ADHD og 
ADD.
Arbejdet med enkorn har i de første 
år været præget af, ”at lære at kende” 
- forædling og opformering. På går-
den har vi indrettet et kornmagasin 
til brødkorn og vi er nu i gang med 
at installere det nødvendige udstyr 
til at kunne tørre, rense og afskalle 
kornet.
Det karakteristiske ved de gamle 
kornsorter er, at den værdifulde 
kerne er hyllet ind i beskyttende 
skaller, som ikke løsner sig i tær-
skeprocessen, derfor er der brug for 
avanceret udstyr for at gøre kornet 
klar til at blive malet.  Vi satser på at 
kunne ”afskalle” for andre mindre 
producenter og oplever at der er 
gode arbejdsopgaver i processerne. 
På marken er der nu parceller med 
forskellige gamle kornsorter som vi 
er i gang med at opformere. Arbejdet 
med opformering i små parceller har 
givet gode håndterbare arbejdsopga-
ver til brugerne, og giver god mening 
for gården som ikke er gearet til at 
arbejde med de store mængder.
For at kunne levere gårdens mel til 
Marjatta og lokalt, har vi indledt et 
samarbejde med eksterne møllerier, 
og melet vil blive solgt via webs-
hoppen. I år kan vi tilbyde mel fra 
enkorn og rug som har været dyrket 
på gården. 

Med disse ord og tanker fra hjertet, 
håber jeg at kunne inspirere, eller 
provokere til en fornyet interesse og 
fokus på sammenhængen mellem 
pædagogik og ernæring, og på et 
konstruktivt samarbejde til vores 
alles fælles bedste. Jeg håber at i vil 
tage godt i mod melet fra gården, - 
tage det til jer- og at vi kan leve op 
til jeres og egne forventninger. 

Ny kalv er født på MarjattaNy kalv er født på Marjatta
Et nyt år! En ny tid!
AF AXEL SIMONSEN

Her i morgensolens frostklare stråler nyder årets første 
kalve samværet med deres moder. Vinterferien er 
forbi og flokken gør sig klar til forårets og sommerens 
liv på marken.

Der er rigeligt med mælk til kalvene, og gårdmejeriet 
starter op igen, så glæd jer!

På gården øver vi os i et inderligt samspil med dyrene, 
planterne og jorden – det biodynamiske. Målet er 
gode oplevelser, sunde udfordringer og vitale fødevare 
som styrker vores immunforsvar, og giver os selv-
sundhed og mod på at gribe livet.

Brænde sælges
50 kr. pr. sæk.
Alt i sækkene er savet, flækket og 
pakket af beboerne på haveholdet.
Brændet er fyringsklart og står 
pakket ude foran Butik Pilti.
Ved køb udenfor åbningstid kan 
man betale ved MobilePay 73435.

Med venlig hilsen
Marjatta havehold

14   MARJATTA BLADET NR. 41 2021    MARJATTA BLADET NR. 41 2021  15



Vi arbejder ud fra 
LA2 metoden
AF TINE BAY SØRENSEN OG DORTE THAGAARD HANSEN

Siden november 2020 har der været 
et nyt uddannelsesforløb i gang i 
forhold til LA2.

De fleste af jer kender sikkert, eller 
har hørt om LA. Low Arousal, som 
betyder at vi som medarbejdere skal 
skabe vores relation til den enkelte ud 
fra et hensyn om ikke at lægge op til 
optrappende adfærd på nogen måde. 
Ro skabende pædagogik bliver den i 
mange sammenhænge kaldt. Dette 
bliver praktiseret og har en utrolig 
effekt. 

LA2 er inspireret ud fra Low arousal 
tilgangen, men et væsentligt aspekt 
er involveringen af borgeren selv. 
Hvad oplever den enkelte selv, der 
skal til for bedre at kunne mestre sit 
liv, så vedkommende ikke bliver bragt 
i High arousal, eller affekt, men selv 
kan bevare sin ro og værdighed. 

LA2 tilgangen er udviklet af Sopra 
i forbindelse med Socialstyrelsens 
satspuljemidler og et forskningspro-
jekt som løb i 3 år, hvor den systema-
tiske og borgerinddragende tilgang 
udviklede sig og blev implementeret 
på 3 Bosteder i Jylland. 

Vi har været så heldige, at det udvik-
leren Trine Uhrskov sammen med 
kollegaer der har bistået os i dette 
uddannelsesforløb.

Der er i alt 40 medarbejdere der har 
og gennemgår dette uddannelsesfor-
løb fra Marjatta. 

LA2 passer godt ind i Marjattas Værdi, 
mål og handlings grundlag, hvor den 
enkelte er i centrum for sit liv. Hvor-
dan kan vi hjælpe den enkle frem til 
udvikling og til at gribe sit liv?

Sammen med arbejdet med Søkortet, 
( se artiklen i bladet) og arbejdet med 
medborgerskab passer LA2 med dens 
helhedsorienterede tilgang, et funda-
ment med direkte borgerinddragelse 

og systematiske fokus på den enkeltes 
muligheder for at sætte ord på dennes 
udfordringer og muligheder og hvad 
der skal til for at mindske dem, utro-
lig godt ind. Vi uddanner os, mens vi 
går vejen.

Uddannelsen har i første modul 
handlet om introduktion til metoden 
og alle de forskellige systematiske 
perspektiver. Dialogbaserede skemaer 
til iagttagelse og dialog omkring den 
enkeltes trivsels, tryghed og inde fra 
perspektiv. Alle deltager har gennem-
ført forløb med et barn, ungt, eller 
voksent menneske og gået til eksa-
men. Har den enkelte få ord og svært 
ved at komme til udtryk, så er der 
skabt et grundlag for at kunne arbejde 
med et tilstræbt inde fra perspektiv. 
Hvor flere, som kender, eller har 
kendt den enkelte kan interviewes 
og komme med deres iagttagelser i 
forhold til den enkelte.

Særligt denne sidste mulighed er me-
get værdifuld og åbner op for en unik 
mulighed for, at kredse de behov for 
forståelse og mestrings muligheder 
ind, en del beboere har.

Der har fra medarbejderne, der gen-
nemgår uddannelsen været skabt 
værdifuld læring og mange interes-
sante indfaldsvinklinger på de enkelte 
borgere der har villet stille op i første 
periode. For at vise, hvor enkelt me-
toden kan hjælpe, den enkelte borger, 
men ikke mindst os medarbejdere til 
at kredse værdifulde og meningsska-
bende handlinger ind vil jeg komme 
med et enkelt eksempel:

En ung mand har meget svært ved at 
stå op om morgen, uanset, hvad med-
arbejderne gør udvikler det sig hver 
morgen meget uhensigtsmæssigt. Ud 
fra indefra perspektivet blev der arbej-
det med den unge mand og han blev 
spurgt, hvad der kunne gøres så

det ikke var så komplekst for ham 
hver morgen at skulle stå op.

Han svarede efter en del dialog, at 
kunne han ikke blive vækket som 
den første og når han var kommet 
i tøjet få en kop kaffe sammen med 
medarbejderen inden de andre unge i 
huset blev vækket.

Herefter fungere det og den unge 
mand nyder sin morgenstund over 
en kop kaffe og lidt smal talk med 
medarbejderen.

I næste del kommer en hel beskrivelse 
af et projekt, som ligeledes er blevet 
en succes historie og som en medar-
bejder under hendes uddannelsesfor-
løb har arbejdet ud sammen med en 
voksen ung mand.

Skildring af et helt forløb ved Dorte 
Thagaard Hansen, pædagog i NNH.

LA2 er en pædagogisk tilgang, som 
ikke var så ny en tilgang fra den 
måde jeg arbejder på. Metoden har  
bliver lidt anderledes på den måde, 
at den unge og jeg bliver meget 
mere bevidste om, hvad er det, der 
sker inde i den unge, når vi sætter 
fokus på beboernes ressourcer (hvad 
kan beboeren og hvornår). Fremfor 
bare at konfrontere ham med sine 
udfordringer. Med LA2 er der nogle 
skemaer, som hjælper med at visuali-
sere  processen og arbejdet. Zonerne i 
skemaet er inddelt med 3 rækker med 
farverne: 

• Grøn (når det er en god dag)

• Gul (når noget er ved at gå galt)

• Rød (når det er gået galt)

Jeg arbejder med en beboere der 
har et godt sprog og kan reflektere, 
hvis udfordring går på, at når han 
ser nogle, for ham kontorartikler 
(alle mulige tusser, mandalabøger, 
tape…)  kan han finde på at tage det, 
samtidig med at han efterfølgende 
oplever at det hans. Det skaber ofte 
konflikter, for den unge mand bliver 
konfronteret med at han har taget 
noget, hvilket han også har, men 
samtalerne viste helt tydeligt, at han 
var fasineret at tusserne, eller, hvad 
det nu var. Han oplevede ikke selv 
at han på den måde tog noget. Der 
har været ført mange samtaler med 
ham om ovenstående uden særlig 
succes. De hjalp et stykke tid, men 
efter lidt tid gik det galt igen. Efter 
at jeg har arbejdet med LA2, valgte 
jeg, at vi skulle prøve en mestrings 
plan. En Mestrings plan kan bruges 
hvis beboeren har konkrete situatio-
ner han/hun har udfordringer med. 
Man kigger sammen med beboeren 
på dennes ressourcer, hvad er det jeg 
mestre, hvad kan jeg og hvad sker 
der når jeg ikke kan mestre det mere. 
Sammenstemmer det med de anførte 
farver i skemaet, hvorefter beboeren, 
selv er med, at finde løsninger eller en 
måde, at arbejde med udfordringen 
på, så vedkommende kan få hjælp al-
lerede i den gule zone og ikke komme 
op i den røde.

Vi begyndte samtalerne, som møder 
på hans kontor, der hvor han føler sig 
mest tryg, og jeg mødte ham, hvor 
hans interesse var. Vi aftalte møderne 
fra gang til gang. Vi arbejdede med, 

at GRØN var de dage, hvor han har 
lyst til, at tage en andens tusser. 
GUL de dage, hvor han havde 
rigtig meget lyst, og nogle gange 
fik gjort det. RØD de dage, hvor 
han tager dem, og kommer til at 

sige det ikke er ham. Vi arbejdede 
ud fra hvad han kunne mestre i 

de forskellige farver. Jeg spurgte ind 
til, hvad han følte han kan gøre i de 
forskellige dage/farver. Jeg fokuserede 
hele tiden på at skriver beboerens 
ord ned. Vi snakkede om, om der var 
noget, vi som medarbejder kunne 
gøre for at hjælpe / ikke skulle gøre? 
Beboeren vidste godt hvad han ikke 
ville have vi gjorde, men blev meget 
mere bevidst om, hvad han selv 
kunne når det blev skrevet ned. Ved 
fælles hjælp fandt vi på, at han kunne 
tage nogle billeder af det han fik lyst 
til at tage, hvorefter vi kiggede på 
om det var nogle/noget han havde i 
forvejen. F.eks. hvis det var tusser, om 
hans så virkede og hvis det ikke var 
tilfældet gik vi på nettet, og ledte efter 
dem og købte dem. Det var nogle 
gange noget af et arbejde, da det ikke 
var lige til at finde, men så fandt vi 
noget som kunne bruges i stedet for. 
Første gang han viste mig de første 
billeder han havde taget, var han helt 
vildt stolt (hvilket jeg også selv var, 
på hans vegne) og glad, især, da den 
første pakke kom med posten. 

Vi holder stadig møder, han kom-
mer selv, og spørge om det ikke snart 
er tid for et møde. Vi har handlet 
3 gange på ca. 3 mdr, så det er ikke 
noget, der tager overhånd.  

Han kommer selv og siger, når han 
har nogle billeder vi skal se på. 

Det er vigtigt ikke at irettesætte, være 
belærende. På et tidspunkt, i en af vo-
res møder, fik jeg vendt samtalen til, 
om han ikke kunne forstå, hvordan 
de andre havde det når de manglede 
deres ting. Her tabte jeg beboeren 
og han trak sig tilbage. Så arbejdet 
handler meget om at få skabt en tillid 
og tryghed hos beboeren, så han selv 
bliver motiveret til at arbejde med 
sine udfordringer.

For mig har det været en spændende 
proces. Det at jeg kunne nå så meget 
længere, i min hjælp til beboeren, 
ved at inddrage ham selv i processen 
har været meget værdifuldt og meget 
lærerigt, en rigtig øjenåbner. 

Jeg er nu med stor glæde og begej-
string i gang med modul 2, hvor jeg 
skal kvalificere mig til at lærer mine 
kollegaer og andre at bruge LA2 
metoden.

Afrunding
Det er helt tydeligt at LA2 passer ind 
i Marjattas menneskebillede med den 
enkelte i centrum med fokus på, at 
udvikle den enkeltes unikke kerne. Så 
kombinationen af Søkort, borgerens 
egne ønsker og planer for handlemål, 
medborgerskab og LA2 vil tilsam-
men øge medarbejderens fokus på 
borgerens inde fra perspektiv og tage 
afsæt i den enkeltes egen mestring af 
livet og hvad, der er vigtigt for ham/
hende, at vi støtter op omkring.
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At være ansat som sygeplejefag-
lig konsulent midt i Coronatid…
AF KARIN ROHDE, SYGEPLEJEFAGLIG KONSULENT, MARJATTA

Marjatta nåede helt frem til efteråret 
2020, før de første, ganske få medar-
bejdere blev smittet med Covid-19. 
De enkelte grupper handlede lynhur-
tigt og fik brudt smittekæder. 

I dagene op til jul, oplevede Marjatta 
igen smitteudbrud. Denne gang hos 
både medarbejdere og et par enkelte 
beboere, dog i den samme gruppe. 
De smittede beboere blev selvisoleret 
i eget hjem. Trods selvisolation, blev 
juleaften alligevel hyggelig, da de 
smittede gerne måtte nyde andeste-
gen og risalamanden sammen. Alt 
dette, takket være medarbejdernes 
store indsats og fleksibilitet. 

Smitten spredte sig ikke yderlige og 
de enkelte beboere, som var testede 
positive for Covid, oplevede kun få 
symptomer og kom sig hurtigt. 

Ved året start, oplevede vi så smitte 
igen. Denne gang var vi dog lidt 
mere udfordrende. Ikke i forhold til, 

at den smittede beboer ikke ville i 
selvisolation, men at dette ikke var 
muligt, pga. de andre beboere, som 
ville opsøge beboeren i dennes hjem. 

Derfor valgte vi at åbne døren til 
Marjattas nyindrettede Covid-Center 
den 4/1-21. 

Allerede i foråret 2020 havde Mar-
jatta på forkant med tanken ”hvad 
gør vi, hvis vi får mange syge på en 
gang?”. Syge, som ikke er syge nok til 
at indlæggelse, men som skal passes 
og følges tæt i hele døgnet? 

Flere medarbejdere fra Marjatta 
havde meldt sig til opgaven i 
Covid-Centeret. Der var udfærdiget 
instrukser, personaler var oplært og 
havde jævnligt trænet arbejdsgange, 
håndtering af værnemidler og ob-
servation af smittekilder – så alle var 
klar når dagen kom. 

Covid-Centeret var åbent i ca. 14 
dage. Det gik ud over al forventning. 
Covid-teamet, som består af forskel-
lige faggrupper, håndterede opgaven 
som toptrænede intensiv sygeplejer-
sker. Der blev gået stuegang dagligt 
og der var tæt kontakt til egne læger. 

”Patienten” var meget taknemmelig 
og nød opholdet, men glædede sig 
dog til at komme hjem i vante omgi-
velser igen. Selve teamet havde også 
nydt afvekslingen, som også gav 
god lejlighed til at arbejde på tværs 
af grupper. Et break i hverdagen, 
som bidrog med god mulighed for 
generel læring og håndtering af et 
anderledes sygdomsforløb, med stort 
fokus på hygiejne og værnemidler. 

I uge 6 kom udmeldingen fra Regio-
nen. Marjatta skulle nu selv tilbyde 
PCR-podning, til både beboere og 
medarbejdere fremadrettet. 

Marjatta er omstillingsparat. Et pode 
team blev samlet, uddannet og der 
blev bestilt pode materialer til hurtig 
levering. Allerede dagen efter ud-
dannelse, podede vi de første ca. 50 
beboere og medarbejdere på Skole-
hjemmet. 

Efterfølgende har Marjatta podet 
fast i alle enheder én gang ugentlig. 
Det har naturligvis betydet, at der 
har været en del koordinering ift. 
vagtplaner og uddannelse af flere 
podere, men i fællesskab har vi løftet 
opgaven. I gennemsnit har Marjatta 
podet ca. 350 beboere/medarbejdere 
om ugen. Det spredtes hurtigt, at 
opgaven som poder ikke kun er læ-
rerig men også hyggelig, så flere har 
efterfølgende budt ind på opgaven 
som poder. 

Når nu situationen ikke kan være 
anderledes i en pandemi, som på alle 
måder er rigtig trist, så har der dog 
alligevel været lidt sidegevinster til 
situationen, håndtering af hurtigt 
skiftende udmeldinger om hånd-
tering af tiltag og selve opgaven at 
pode så mange hver uge.  

Vi er alle blevet endnu mere op-
mærksomme på håndhygiejnen og 
dens vigtighed og ikke mindst bevid-
ste om, ”hvor havde jeg sidst mine 
hænder?”.  Forkølelser, maveonder 
ect. eksisterer ikke længere på samme 
niveau som før pandemien. For mig 
som er forholdsvis nyansat sygeple-
jerske i så stor en organisation, har 
det været en fantastisk måde at få 
sat navn og ansigter på beboerne/
nye kollegaer og lære dem at kende. 

Så selvom det ind imellem kan være 
svært at få enderne til at nå sam-
men, er oplevelsen af, at vi kæmper 
og er fælles om opgaverne, en skøn 
oplevelse. Vi rykker sammen og det 
er så dejligt at se, at enkelte beboere, 
som i begyndelsen slet ikke turde 
lade sig teste, med støtte af hinanden 
og af medarbejdere, i dag, af egen 
fri vilje, sætter sig i stolen, lader sig 
pode, og stolt går fra lokalet. Det er 
så godt gået! 

En sidegevinst er også, at det altid 
er rigtigt hyggeligt. De medarbej-
dere som har sagt ja tak til opgaven, 
udfører den med stor professiona-
lisme. Der er styr på værnemidler og 
smittekilder.
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Ja tak til nye 
udfordringer
AF HEIDI CHRISTINA HANSEN, 
SOSU ASSISTENT, SOFIEGÅRDEN

Der var ikke brug for betænknings-
tid, da min leder Pia Rømer fra Ma-
riahaven ringede og spurgte mig om 
jeg ville være PCR-poder i Marjatta. 
Ja tak… En spændende udfordring 
og jeg elsker udfordringer. Jeg er ud-
dannet social og sundhedsassistent, 
så det faldt mig meget naturligt at 
udfylde denne plads i Corona-pus-
lespillet. Jeg ser det som et kæmpe 
skulderklap, at jeg blev tilbudt denne 
opgave. At være en del af pode hol-
det, det er jeg meget stolt af.

Vi er stærkest når vi løfter i flok og 
når vi kan lave et dygtigt pode-team, 
som kan hjælpe beboerne på Mar-
jatta, er det da det vi gør.

Personligt synes jeg at ideen med et 
internt pode-team er en rigtig god 

ide. Vi kender beboerne og 
beboerne kender os. Vi poder i 
vante omgivelser så oplevelsen ikke 
bliver så overvældende for nogle 
som det måske ville have været, hvis 
testen skulle tages på et testcenter i 
blandt fremmede.

Vi kan i vores pode-teams tilpasse 
podningen så den passer til lige 
netop den beboer, der skal podes. For 
nogle er podningen hurtig overstået, 
andre har brug for lidt mere tid, og 
det er helt okay. Vi har beboeren 
i centrum og tilstræber en positiv 
oplevelse. Vi formår at bibeholde 
nærværet og fællesskabet, når vi 
poder på denne måde.

Glæden som beboerne udstråler, 
”når de har været seje” (efter pod-

ning) og deres måde at tackle denne 
nye anderledes hverdag på, er så po-
sitiv og berigende. Og hyggesnakken, 
man får med de forskellige beboere, 
er guld værd.

Vi kan godt blive enige om, at Co-
rona er noget møg men det skal nok 
blive godt igen og med den oplevelse 
det er at se, hvor seje alle vores bebo-
ere er til at blive podet og forståelsen 
for at det er sådan det er lige nu, ja så 
stiger mit indre positivitets / glædes 
barometer en hel del. TAK.

Her er en lille forsinket 
stemningsreportage fra 
Odiliegården. I stedet 

for en høstfest afholder 
vi hvert efterår en 
fødselsdagsfest for 

Odiliegården. Det var 
en hyggelig aften med 
god mad, godt selskab 

og god musik.

35 ÅRS35 ÅRS
FØDSELSDAGSFESTFØDSELSDAGSFEST
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Per B.  vil du starte med at fortælle 
lidt om hvem du og hvad din bag-
grund er?
Ja det vil jeg gerne, jeg er 65 år og 
tidligere topchef i forskellige kom-
muner, i tyve år var jeg direktør i 
Næstved kommune, det stoppede jeg 
med for et par år siden og har siden 
fordybet mig i bestyrelsesarbejde 
forskellige steder på kultur og uddan-
nelsesinstitutioner. Samtidig har jeg 
i mange sammenhænge interesseret 
mig for børn og unge, som ikke går 
helt den slagne vej gennem uddan-
nelsessystemet, i den forbindelse har 
jeg også været opmand i den proces, 
der var omkring det der hedder For-
beredende Grunduddannelse, som er 
en introducerende grunduddannelse, 
der nu eksisterer i alle kommuner. 
Lige nu er jeg blandt andet medlem 
af den Reformkommission, som 
Regeringen har nedsat. Hvis jeg skal 
sige det kort, så er jeg meget optaget 
af samfundsforhold, uddannelses-
forhold og kultur, og de forskellige 
vinkler gør, at jeg som beboer i lokal-
samfundet ikke har kunnet undgå at 
lægge mærke til Marjatta.

Hvordan er det så gået til, at du er 
kommet tættere på Marjatta, og er 
kommet til at arbejde sammen med 
Ledelseskredsen?
Jeg har ikke personligt haft tættere 
kontakt til Steiner pædagogikken. 
Men jeg har ikke kunnet undgå at 
lægge mærke til, alt det der er kom-
met ud af at arbejde med Steiner 
pædagogikken på Marjatta, og det 
er mit udgangspunkt for kontakten. 
Selv har jeg gennem mit arbejde 
fulgt den udvikling, hvor børn og 
unge med særlige behov bliver mere 
synlige i uddannelsessystemet og i 
samfundet.
Den første erfaring jeg gjorde mig, 
var i de tretten år, hvor jeg var ansat 
som udviklingschef i Storstrøms 

Amt. Det er også her jeg møder 
Lisbet Kolmos og hendes arbejde 
med at etablere pædagoguddan-
nelsen på Marjatta, og det er i de år, 
at jeg som uddannelsesmenneske 
kommer til at følge det arbejde, som 
socialforvaltningen i Storstrøms 
Amt var bannerfører for, nemlig en 
decentralisering og en synliggørelse 
af især voksne udviklingshæmmede. 
Det er på denne tid, at bølgen af Bo 
& Naboskaber kommer, som bliver 
synlige i bymiljøerne med de små 
boenheder. Derudover har jeg fulgt 
og været involveret i nogle projekter, 
hvor vi har arbejdet med, hvad det 
er for kompetencer udviklingshæm-
mede mennesker kan bidrage med 
på arbejdsmarkedet.
Og her tænker jeg konkret på alt det 
Marjatta gør med at producere og at 
lære gennem at producere, altså kob-
lingen mellem at være menneske, 
det at lære, det at arbejde – og det 
at kunne være stolt af det produkt, 
man på en eller anden måde har la-
vet, hvad enten det er æblejuice eller 
at man formidler salg af varer ved at 
være i butikken på Bredeshave, eller 
har produceret noget keramik eller 
trævarer eller andet der sælges. På 
den måde bliver det at lære og det at 
arbejde og det at bidrage til institu-
tionen, noget der skaber værdi for 
det enkelte menneske – det synes jeg 
er essensen af min læring omkring 
det her, og samtidig giver det svaret 
på hvorfor jeg er så optaget af det 
Marjatta gør.

Per der er jo mange mennesker, 
der har en oplevelse af de ting du 
nævner, men du ser det på en måde 
professionelt?
Ja, jeg ser det som lærer og som 
embedsmand, Og hvad er det så 
ved Marjatta der gør, at jeg nu som 
65årrig gerne vil gøre et lille stykke 
arbejde for institutionen? 

Det er nok to ting – det er det der 
med, at man så konsekvent arbejder 
med de praktisk/musiske kompe-
tencer hos både børn og voksne 
på institutionen, det er det ene. 
Det andet er oplevelsen af et helt 
fantastisk engagement hos den kreds 
af ledere og medarbejdere, der er på 
institutionen. Det kunne jeg ønske 
mig, at man kunne kopirer til mange 
andre steder. Det er noget helt unikt, 
altså det der engagement og den der 
kerne kompetence i det praktisk/mu-
siske, det er nogle værdier, som det 
er meget vigtigt at Marjatta værner 
om, også efterhånden som Marjatta 
bliver større. Der er brug for de kom-
petencer Marjatta har, det er meget 
vigtigt at man forsat er båret af de 
to kernekompetencer. Og det tredje 
jeg vil sige er, at det er meget vigtigt, 
at Marjatta øser af sin viden til det 
omgivende samfund. Altså uddan-
ner og efteruddanner pædagoger og 
lærere som ikke er ansat på Mar-
jatta, men er ansat på andre kom-
munale og regionale institutioner, 
fordi Marjatta simpelthen har noget 
at komme med. Og derfor er det 
samarbejde man har, med det der nu 
hedder Absalon, altså produktions-
højskolen, så vigtigt. Engagementet 
kommer jo ikke bare ud af sådan et 
lalleglad udgangspunkt, det kommer 
ud af et hårdt arbejde og er drevet 
af vedholdenhed og tålmodighed, 
fordi arbejdet med denne her gruppe 
kræver vedholdenhed – kræver 
meget tålmodighed, kræver genta-
gelser – men det kræver også en gang 
imellem nye vinkler.
Alt sammen elementer, som i den 
almene pædagogik, i uddannelsessy-

stemet, er helt nødvendige kompe-
tencer, men her skal de bare ganges 
med fire eller fem for at lykkes.

Per, før du lærer Marjatta at kende, 
har du jo gjort dig mange erfaringer 
med børn og unge, som har særlige 
udfordringer?
Ja, børn og unge der har det van-
skeligt, er jo en stor og meget 
differentieret gruppe af borgere, og 
hvis man skal gøre noget for dem, 
så forudsætter det, at man forstår 
deres behov, og også forstår, at hvis 
man vil behandle denne her gruppe 
mennesker lige, så må man behandle 
dem forskelligt. Der er børn, som 
kommer fra sociale kår, hvor de skal 
hjælpes med den ballast de har, men 
som måske er helt normalt begavede, 
og så er der børn – som børnene på 
Marjatta, børn med funktionsned-
sættelse, som skal hjælpes på andre 
måder. Den her vifte af børn og 
unge, som i dag ikke får en kom-
petencegivende uddannelse; hvis 
man skal gøre noget for dem, så er 
det mange forskellige initiativer der 
skal til. Men der er nogle fællestræk, 
som karakteriserer denne her gruppe 
hvis det skal lykkes. Det ene er det 
her med tålmodighed og empati hos 
den voksne, som guider og hjælper 
barnet eller den unge, som har brug 
for det. Det andet det er, at disse 
børn og unge har brug for tydelighed 
og genkendelighed, jeg plejer at sige 
det på den måde, at de skal vide når 
de lægger sig til at sove torsdag aften, 
hvad der venter dem fredag morgen. 
Mange mennesker føler sig voldsomt 
inspireret af, at de ikke ved hvad der 
venter dem næste dag, men denne 
her gruppe af børn og unge har brug 
for rammer og regelmæssighed, og så 
har de brug for voksne, som på den 
ene side er gode rollemodeller for 
dem, men også er empatiske, altså 
kan leve sig ind i disse børn og unges 
forudsætninger. Den pædagogiske til-
gang til det her, skal så være præget 
af; dels systematik, som jeg har været 
inde på, men også praksis oriente-
ring, fordi det er ved at arbejde med 
de konkrete ting – se noget forme 
sig -  den praksisorientering er meget 
vigtig for at nå denne her gruppe 
af børn og unge. Og igen finder jeg 
så, at en række af de karakteristika, 
som jeg har nævnt for at nå denne 
gruppe, som vi ikke har så nemt ved 
at nå i det ordinære uddannelsessy-
stem, der er den pædagogiske tilgang 
på Marjatta genkendelig i forhold 
til en række af de her nøglebegreber. 
Det er derfor, jeg finder inspiration 
ved at komme på besøg på Marjatta 

og at deltage i det arbejde, hvor jeg 
udøver sparring til ledelsen, fordi jeg 
sidder i den der udviklingsgruppe, 
som er rundt om ledelsen og hvor 
også Kirsten Devantier sidder.
Men det er jo ikke fordi, man ikke 
andre steder kan finde nogle af de 
kvaliteter, jeg har været inde på, men 
på Marjatta er det bare meget tyde-
ligt at det præger hele ånden, og så 
går det hånd i hånd med et engage-
ment hos medarbejderne, som man 
godt kan se ikke er rundet ud af ”den 
blå luft”, men er rundet ud af faglig 
viden og en tro på at det kan lykkes, 
og enormt meget hårdt arbejde – det 
baserer sig på substans.

Per du har arbejdet inden for det 
her felt i rigtig mange år, og med-
virket til udviklingen, gør du dig 
nogle tanker om hvad fremtiden vil 
bringe?
Ja altså i øjeblikket er jeg blevet 
udpeget til at sidde i den reformkom-
mission, med professor Nina Sch-
midt fra Århus Universitet som for-
mand, hvor vi netop kigger på, hvad 
der kan gøres for den gruppe unge, 
som i dag ikke får en kompetence-
givende uddannelse og som måske 
heller ikke kan magte at få det, sådan 
i traditionel forstand – også hvordan 
flere kan komme i beskæftigelse, og 
hvordan det kan give mening både 
for dem selv og for samfundet, at de 
kommer i beskæftigelse.
Jeg ved jo godt at en lang række af 
beboerne på Marjatta aldrig kommer 
i ordinær beskæftigelse, men jeg tror 
at det er meget vigtigt at forstå at alle 
mennesker, næsten uden undtagelse, 
er båret af det der med, at man gerne 
vil bidrage, at man gerne vil gøre no-
get sammen med andre og for andre, 
og den pædagogik og den måde man 
arbejder på, på Marjatta med at lade 
læring, praksis og konkret arbejde gå 
hånd i hånd, den er jo til en kæmpe 
værdi og glæde for de børn og unge, 
som så at sige udsættes for det, og for 
mange børn, unge og voksne – selv-
om de har pårørende, så er Marjatta 
jo en  central del af deres liv.
Som udgangspunkt så ser jeg lyst på 
fremtiden og jeg tror faktisk, at der 
er en del af de ting som Marjatta gør, 
der også kan bruges overfor andre 
grupper af unge, som har det svært 
i uddannelsessystemet. Det der med 
praksisorientering, tror jeg også er 
temmelig vigtigt for mange andre 
unge, altså også unge som i dag 
klarer sig godt i uddannelsessyste-
met. Jeg synes at der tegner sig en lys 
fremtid for Marjatta, for jeg synes at 
Marjatta har noget at bidrage med 

til det ordinære uddannelsessystem, 
og det er derfor jeg tænker at den 
der interaktion mellem Marjatta og 
det  omgivende samfund, og mellem 
Marjatta og de uddannelsesinstituti-
oner der er i vores område, herunder 
Absalon som jeg har nævnt tidligere 
og de forskellige efter og videreud-
dannelser – at mange forskellige pæ-
dagoger kommer på udviklingscente-
ret på Bredeshave. Det har noget for 
sig, tror jeg.
Og med hensyn til den generelle 
udvikling i samfundet, som jeg i 
mange år har fulgt, så har vi jo set at 
den her gruppe af borgere, har fået 
nogle vilkår, der minder om det om-
givende samfunds, og det er en helt 
rigtig udvikling. Det man skal tænke 
på, når man bygger lejligheder og 
tager hensyn til den enkelte borgers 
individuelle behov, det er, at en del 
af det individuelle behov, det er også 
fællesskabet. Så noget af det instituti-
oner som Marjatta skal kunne, det er 
jo både at arbejde med den enkeltes 
behov, og have faciliteter, der minder 
om det omgivende samfunds, men 
det er også en del af det, at kunne 
bidrage til et fællesskab og sørge for 
at disse borgere bliver set og lyttet til 
i et fællesskab, og det gælder hvad 
enten det handler om deres uddan-
nelse, eller det handler om deres 
fritid eller det handler om arbejde. 
Derved får det arbejde som beboerne 
bidrager til på Marjatta, en anden 
dimension, fordi det ikke bare er et 
arbejde for at præstere eller skabe 
et produkt, det er også det at være 
en del af et fællesskab, og man skal 
huske at denne her gruppe af borgere 
har brug for en gang imellem, at 
blive holdt lidt mere i hånden for at 
ville og være en del af fællesskabet , 
end vi andre måske.

Per, afslutningsvis er der så syns-
punkter du ikke har fået givet udtryk 
for, eller andet du gerne vil sige i 
denne her forbindelse?
Du har nok kunnet høre nogle gan-
ge, at jeg har sagt det der med, at det 
er vigtigt at Marjatta er i interaktion 
med det omgivende samfund, og det 
hvad enten det er det lokalsamfund 
man ligger i, eller de kommuner 
man samarbejder med eller det er 
samspillet om pædagoguddannel-
sen, hvor folk udefra, som ikke er en 
del af Marjatta, også kommer og får 
”fyldt på dunken” hvis jeg må bruge 
det udtryk, i forhold til at kunne no-
get mere praktisk-musisk som reelle 
kompetencer i deres arbejde som 
pædagoger. Det synes jeg er meget 
vigtigt.

Det er vigtigt at Marjatta 
er i interaktion med det 
omgivende samfund
PENSIONERET DIREKTØR FOR BØRN, UDDANNELSE & KULTUR 
I NÆSTVED KOMMUNE PER B. CHRISTENSEN I SAMTALE 
MED TORBEN OLESEN
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Da jeg tiltrådte som forstander for 
Marjattas værkskeder, ville jeg gerne 
se på om vi kunne hente inspiration 
ude fra til at blive klogere på om den 
opgaver vi løser kan gøres på en an-
den måde eller om vi kunne blive 
inspireret. Jeg er selv uddannet hel-
sepædagog, de første 3 år tog jeg på 
Marjatta og det sidste år i Tyskland til 
bage i 1997 jeg har siden den gang be-
undret den måde tyskerne praktisere 
Steiner pædagogikken på. Så da vi på 
værkstederne ville blive klogere var 
Tyskland det oplagte sted at tage hen, 
derfor kontakte jeg Eckhard Fiedler 
som er et menneske med stort kend-
skab til værksteder i Tyskland. Jeg 
spurgte ham hvor skal man tage hen 
hvis man gerne vil blive inspireret in-
den for værkstedsområdet og se værk-
steder der er støre end Marjatta eller 
lingener Marjattas.

Eckhard Fiedler sagde til mig at jeg 
skulle tage til Troxler-haus, Die Le-
bensgemeinschaft Sassen und Richt-
hof, Lehenhof og Karl-Schubert-Wer-
kstätten i Stuttgart. Så i december 
2019 fik værkstederne mulighed for at 
tage på en 4 dages inspirationstur for 
at se på de forskellige værksteder. Vi 
fløj til Tyskland og startede med at be-
søge. Troxler-haus, på værkstedet ar-
bejde der 500 mennesker med udvik-
lingshæmning som havde følgende 
værkstedstilbud til beboerne. Kunst 
atelie værksted, Bageri, Filtværksted, 
Træ og kunst værksted, Industriser-
vices / Montage værksted, Lysværk-
sted, Læderværksted, Metalværksted, 
Papirværksted / 

Trykkeri, Cafe/ Kafferisteri, Vaskeri, 
Gartneri, Køkken. 

Værkstederne lå på to adresser hoved-
parten lå i en bygning inde i Wup-
pertal, her var der mange forskellige 
arbejdsopgaver til beboerne. Organi-
sationens holdning var den, at uddan-
nelse af personale var en investering 
for virksomheden. Derfor var det kon-
kret italesat ved ansættelsessamtalen, 
at vedkommende forpligtede sig til at 
uddanne sig inden for det antropo-
sofiske efter 2 år på stedet. En anden 
ting vi faldt over, var at Værkstederne 
lagede meget vægt på markedsføring 
af deres produkter. Meget af det der 
blev produceret blev solgt ud af huset.

Da vi gik rundt og kiggede var inte-
ressant at se forskellighederne i de 
forskellige værksteder samt hvordan 
arbejdsopgaverne var tilrettelagt for 
beboerne. Vi kom blandt andet ned til 
vaskeriet hvor man modtog vasketøj 
fra andre steder vaskede og tørrede, 
pakkede det og sendte det tilbage til 
kunderne, vi spurgte ind til om der 
var udfordringer med denne opgave 
her fortalte de at det kunne være 
svært at holde styr på det tøj der kom 
ind også kom retur til de rigtige.

Vi så også de andre værksteder blandt 
andet også Industriservices / monta-
geværksted. Her fik de leveret store 
mængder af kontakter med fejl. Bru-
gernes arbejde bestod i at skille disse 
kontakter ad og sortere dem til gen-

brug. 

Da vi var færdige med rund-
visningen kørte vi videre 

til det sted vi skulle sove. Hver dag var 
vi nød til at køre et par hundrede kilo-
meter for at komme frem til det sted 
vi skulle sove, når vi kørte i bilen talte 
vi om de oplevers vi havde fået. Vi an-
kom vi sent om aftenen fik aftensmad 
og gik i seng. Dagen efter startede vi 
med at se Die Lebensgemeinschaft 
Sassen und Richthof. Stedet var delt 
op i to som samfund der lå med et par 
kilometers afstand. Værkstederne lå 
sammen sted som boligerne og derfor 
kunne beboerne gå til og fra arbejde 
beboerne havde også mulighed for 
at arbejde flere steder, de havde deres 
egen bus som kørte mellem de to ma-
trikler om morgen til frokost og om 
eftermiddagen, så beboerne kan kom-
me hjem og spise frokost.   

På værkstederne arbejde de meget 
med at få beboerne med ind i arbej-
det og på den måde som gav dem 
meningsfuld beskæftigelse. I Lebens-
gemeinschaft Sassen havde de specia-
liseret sig i at arbejde men nischesie 
produktioner, de havde fundet pro-
dukter de kunne producere som der 
er efterspørgsel på. Et eksempel var 
det ene keramikværksted hvor man 
lavede special kakler til masseovnene 
her var arbejdsprocessen lavet på den 
måde at beboerne kunne få deres per-
sonlige udtryk med ind i arbejdet.

En anden ting der var vigtig for dem 
var at 80% af det der blev produceret 
på gartneriet blev solgt til dem selv. 
Til dem der var gamle havde de et 
dagcenter, det var placeret mit i byen 
for at dem der var der de kunne følge 
med i det der forgik.

De havde også deres eget bageri, hvor 
de havde valgt at starte med at bage 
kl. 09.00 fordi man oplevede at be-
boerne ikke kunne klare de med at 
møde ind om natten og tidlig mor-
gen, så derfor var brødet først klart 
til middag.  Fra Lebensgemeinschaft 
Sassen gik turen hvidere til Lehenhof. 
Her producerede de blandt andet op-
tændingsbrænde, hvilket vi alle blev 
meget inspirerede af. Dernæst var der 
en stor bioladen i byen, hvor bl.a. de-
res produkter blev solgt. På Lehenhof 
havde de også samarbejde med nær-
liggende virksomheder, hvor de satte 
emballage på bioprodukter. Brugen af 
hjælpeværktøjer var tydelig og gjor-
de stort indtryk. Herfra gik tuden til 
Karl-Schubert Werkstätten Stuttgart. 
På Karl-Schubert Werkstätten formå-
ede de at gøre deres montageværkste-
der æstetiske. De havde brugt meget 
energi og tid på at skabe et rum fyldt 
med planter og kunst på væggene for 
at skabe ro og balance i det mere in-
dustrielle. Vi hørte om historien om 
Karl-Schubert, hvor det blev tydeli-
gere hvordan Tyskland under anden 
verdenskrig havde haft vanskeligt ved 
at opretholde antroposofiske arbejds-
pladser. På Karl-Schubert Werkstätten 
samarbejdede de ligeledes med lokale 
virksomheder. Der var en klar aftale 
mellem værkstederne og virksomhe-
der, at det tager lang tid at producere 
disse ting, hvilket der var forståelse 
for fra virksomhedernes side. Igen var 
der mange hjælpemidler som var ud-

viklet og tilpasset 
over tid. Deres er-
faring var som vi 
talte om, at det er 

sårbart når en fagperson går på pen-
sion, i det kompetencerne frafalder 
virksomheden.

Her fra gik turen hjem til Danmark. 
Studieturen til Tyskland gav os som 
værksteds leder på Marjatta et indblik 
i hvordan andre har fået inspiration 
til at arbejde antroposofisk i deres 
møde med brugerne. Her udover fik 
vi lov til at opbygge en stærk gruppe-
følelse samt få et større kendskab de 
fagområder hvert værksted har samt 
hvordan vi kunne arbejde med de sy-
nergieffekter i vi kan skabe forhold 
til nye processer. Disse nytænkende 
processer skulle gerne sigt skabe 
bæredygtige produkter, styrke fæl-
lesskabet og styrke brugernes iden-
titet via arbejdsprocesser. Brugerne 
vil derved opleve at deres delpro-
cesser vil blive brugt i en større 
sammenhæng og derved kunne 
se sig selv i de færdige produkter. 

Der er nu gået 2 år siden vi var 
afsted jeg kan kun sige at vi på 
værkstedet er begyndt at om-
sætte de oplevelser vi har fået 
med hjem, det har været vigtigt 
for mig at alle har kunne følge 
med og at vi har udviklet os på 
en måde så alle har kunne følge 
med.

Jeg kan kun sige når jeg kigger 
på værkstederne kan jeg sige at 
vi er i fuld gang og jeg er stolt og yd-
myg over den tillid Marjatta har vist 
mig ved at jeg har fået lov til at så i 
spisen for denne opgave. 

Værkstedernes Tur til Tyskland
AF KRISTOFFER PEDERSEN
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Albert Eman
- Pioner og inspirator
AF LISBET KOLMOS, LÆGE

lugten ikke fremmed og barnet blev 
mere roligt. Langsomt lærte Albert, 
hvordan man takler et sådant barn 
med ”barnehysteri”, som Rudolf 
Steiner har kaldt det. I dag ville vi 
nok sige, at det var en svær grad af 
hypersensibilitet evt. også en grad af 
autisme. Ydermere kunne barnet jo 
ikke tale, og Albert Strøg over barnets 
strubehoved, som han havde fået 
vist. Og langsom kom barnet til sig 
selv og kunne være mere rolig og 
begyndte at tale. 

En gang om året skulle alle børn 
møde Karl König, som tilså dem og 
gav gode råd. Rummet, som König 
havde sine konsultationer i var med 
dæmpet belysning og barnet blev sat 
på en stol med lys bagved, og med-
arbejderne skulle være klædt meget 
diskret, ingen stærke farver. König 
sad og så på barnet og så pludselig 
rejste han sig op gik hen til Albert, 
tog ham om skuldrene, rystede ham 
og råbte: ”Dette er ikke det samme 
barn, som jeg så sidste gang. Hvor 
har de gjort af det barn”. Det gentog 
han nogle gange. Albert havde svært 
ved at forklare ham, at det virkelig 
var det samme barn, som sad der 
helt roligt og nu også med begyn-
dende talefærdigheder. 

Albert var en god fortæller og var glad 
for gode effekter, men jeg har hørt 
denne historie så mange gange, at jeg 
ved at kernen i den er korrekt gengi-
vet, som Albert har opfattet den. 

Grundlæggelsen af Marjatta
Da Albert var 32 år blev Marjatta 
grundlagt. Albert havde fundet sam-
men med en kollega, Henny Peter-
sen, som havde en dansk uddannelse 
i barnepleje, hvilket var nødvendigt 
for at får tilladelse til at starte et 
hjem for børn i Danmark. De havde 
arbejdet sammen på Michaelgården 
og havde taget uddannelsen sam-
tidig. De var gode kolleger en hele 
livet og havde den største respekt 
for hinanden selvom de var hinan-
dens modsætninger. Albert var ivrig 
og hurtig og fik mange gode ideer. 
Henny var rolig og sindig. Henny 
sagde engang til mig: ”jeg siger altid 
nej, uanet hvad han kommer med, 

for ikke at blive overkørt, så kan jeg 
altid trække i land”. Der var derfor 
en del diskussion imellem dem, men 
de fandt altid en udvej i enighed.  

De første 16 år måtte Marjatta klare 
sig for de midler, som forældrene 
kunne betale. Statens åndssvagefor-
sorg, som det hed den gang, var ikke 
interesseret. De havde deres egne 
institutioner, hvor der dengang var 
samlet 1000 åndssvage på et sted. 
Kun få gik i skole og kun få havde et 
arbejde
 
Set i det lys er det ikke så mærkeligt, 
at forældre søgte noget andet til 
deres børn, og der kom da hurtig 
mange børn. Den første 4 år boede 
de til leje på en biodynamisk gård i 
Nordsjælland, så flyttede de til ”Villa 
Marjatta” i Holte, hvor der kunne 
være 25 børn. Allerede i 1961 var der 
problemer med at skaffe pladser til 
de nye børn. De unge voksne måtte 
finde nye steder. Albert og bestyrel-
sesformanden, Paul Damgaard, kørte 
rundt over hele Sjælland, og ledte 
efter et egnet sted.
Så kom de til det gamle hus, Skov-
vænget, ved Præstø Fjord. Der var 
plads og beliggenheden var enestå-
ende med udsigt over Fjorden mod 
øst. Solen, der hver dag står op i øst 
var for Albert forbundet med smukke 
forventninger til fremtiden. Det var 
svære år med mange økonomiske be-

kymringer, men i 1969 lykkedes det 
det at få overenskomst med staten. 

Marjatta samles ved 
Præstø Fjord 
 I 1970 blev der bygget et hus til 
børnene, og Marjatta blev samlet 
ved Præstø Fjord. Nu var det endelig 
godkendt at staten, der var økonomi 
og forældrene skulle ikke mere betale 
for at have deres barn på Marjatta. 
I de følgende år blev der bygget 
værksteder både sølv- og musikin-
strumentværksted og også gartneriet 
blev købt. Hele stedet lå smukt med 
strand og skov, der var en hest og et 
æsel og høns og duer og malkekøer 
på gården. En stor del af drømmen 
var blevet opfyldt. 

I 1978 havde Marjatta 25 års jubi-
læum, det blev festligholdt med 
opførelse af ”Tryllefløjten”. Albert 
havde til lejligheden skrevet sin 
første bog ”Det hæmmede barn i 
nyt lys”. Albert Eman var flittig med 
at formidle pædagogikken. Han 
holdt foredrag hver 14. dag for alle 
medarbejdere i Marjattas nye sal og 
for de unge medarbejdere hver uge 
om formiddagen om vigtige pæda-
gogiske temaer. Hver dag fra kl 11-12 
fordybede han sig i Steiners tanker 
og forberedte han sine foredrag. Det 
var hans egen hellige tid, der måtte 
han ikke forstyrres. Han skrev yder-
ligere to bøger: ”Hverdagsbilleder fra 

Albert i 
Skovvænget, 
hvor han dirigerer



Albert Eman var charmerende, 
beleven, skarpsindig med en utrolig 
humor. Han hørte til den salgs men-
nesker andre gerne vil være sammen 
med, bl.a. fordi han var så morsom. 
Som et eksempel på hans humor, 
spurgte nogle gæster engang: ”Hvor 
mange arbejder her” og han svarede: 
”Halvdelen”. Det overraskende svar 
fik folk til at le. ”Først efter en befri-
ende latter, kan vi lægge vanetænk-
ningen bag os og lytte fordomsfrit”, 
sagde han altid. Det var en del af 
hans pædagogiske virkemidler. 
Jeg er blevet bedt om at fortælle om 
Albert Eman med fokus på hans 
evner som inspirator og leder.  Det 
er blevet en blanding af det, jeg selv 
har oplevet, og det Albert har fortalt 
om sig selv og Marjatta. I de første år 
kørte vi ofte lange distancer sammen 
i bil til konferencer og stævner til 
Järna i Sverige eller til Goetheanum i 
Schweiz. Der opstod ofte et fortroligt 
rum imellem os, og Albert var en god 
fortæller.  

Det er 100 år siden Albert Eman blev 
født. Det er også 100 år siden det 
første hjem blev grundlagt i 1921 i 
Jena i Tyskland på initiativ af unge 
pædagoger og med faglig støtte fra 
Rudolf Steiner og lægen, Ita Weg-
man. Allerede i 30’erne blev de første 
hjem for børn og unge grundlagt 
i Sverige. Under krigen opstod det 
første Camphill-hjem i Skotland. Det 
var grundlagt af lægen, Karl König, 
der måtte flygte fra Østrig i 1938, 
fordi han var jøde og også fordi 
han var inspireret af Rudolf Steiners 
tanker, som var blevet forbudt. Der 
er i dag skoler og hjem inspireret 
af Rudolf Steiners impuls i de fleste 
lande i verden.  

 
Barndom og ungdom
Albert Eman havde et langt og 
eventyrligt liv. Han er født i 1921 i 
Holland i en familie, der handlede 
med gardiner, tapeter og tæpper. 
For Emanfamilien var det vigtigt 
at være præcis og gennemføre det, 
man havde sat i gang. Albert var 
mest knyttet til en storesøster: ”Min 
moder var lidt sart. Det gav en vis 
frihed, det var jeg glad for, men 
også en usikkerhed”. Allerede som 
ung stiftede han bekendtskab med 
Rudolf Steiners tanker. Det var en 
nabo, som tilbød at lære ham at 
spille cello. Samtidig med at han 
lærte at spille, fortalte hans lærer om 
Rudolf Steiners tanker og en helt ny 
verden åbnede sig. Inden naboen 
døde nogle år senere forærede han 
Albert sin cello. For Albert var det en 
kæmpe gave, og han så op til denne 
læremester hele livet. 

Da krigen var forbi var Albert 24. Det 
var svært at se en fremtid i det hær-
gede Europa, og Albert rejste til Sverige 
til Michaelgården, et af de første Stei-
nerhjem for børn og unge i Norden. 
Her blev han ansat som altmuligmand 
og sløjdlærer. Egentlig ville han gerne 
spille musik, for der var meget musik 
på stedet, ”men der var altid noget der 
skulle repareres, og det var det, de bad 
mig om, der kom min baggrund som 
håndværker mig til gavn”. Så en dag, 
har han fortalt, hvor han sad på sit 
værelse og hørte radio, fik han en ind-
skydelse, en intuition, som ændrede 
hans liv. ”pludselig vidste jeg, hvad jeg 
skulle holde fokus på”.  Han gik til le-
delsen og sagde at han gerne ville være 
Helsepædagog. De anbefalede ham at 
blive på stedet i mindst 5 år for at få 

praktisk erfaring og derefter tage ud-
dannelsen til helsepædagog i Skotland 
hos den berømte læge, Karl König.  

Uddannelse
Inden han rejste til Skotland opsøgte 
han en Clairvoyant kvinde. Han 
har fortalt om det mange gange, det 
blev et skelsættende møde. Han fik 
at vide, at han ville blive leder af 
et hjem med handicappede børn, 
som ville vokse sig stort, og at han 
allerede nu skulle forberede sig på at 
formidle sin viden i en større kreds. 
Hun fortalte også, at han ville få 
ansvar for et barn i Skotland, som 
havde talebesvær og en voldsomt 
adfærd. Hun viste ham, hvordan han 
skulle ”stryge hen over” barnets stru-
behoved, hvilket ville hjælpe barnet 
til at tale. 
Uddannelsesårene havde meget stor 
betydning for Albert. På seminariet i 
Skotland var der et nyoprettet hjem 
for børn med handicap og et semi-
narium med to hold studerende. De 
boede og arbejdede med de handi-
cappede børn og gik på seminariet 
om aftenen. Albert har fortalt, at han 
boede sammen med et meget uroligt 
barn som ikke havde sprog. Barnet 
tålte ingen uventede forandringer, 
så eksploderede det. Albert oplevede, 
hvor smertefuldt det var for barnet 
at møde omverdenen. Det ville helst 
have det samme tøj på hver dag og 
skreg og græd, når det fik nyt tøj og 
nyt sengetøj. Da barnet var vådlig-
ger, var det så sin sag. Så fandt Albert 
på, at han kunne tørre lagnet på 
værelsets kakkelovn om dagen, og 
lægge det på igen. Det hjalp, nu var 
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Marjatta”, 1984 og i 2003 en bog om 
Kalevala.

Starter uddannelse til helsepædagog
I 1985, da Marjatta var 31 år, trak 
Albert Eman sig tilbage som forstan-
der for at hellige sig uddannelse af 
de ansatte. Han var da blevet 64 år, 
og jeg overtog ledelsen. Dengang var 
der 60 børn og unge og 10 voksne 
samt 70-80 medarbejdere. 

De sidste år
Efter at have ledet uddannelsen i 
16 år, gik han som 80 årig i 2001 på 
pension. Han levede endnu nogle år 
på Sampovig, hvor han spillede til 
morgensamling. Efter få år med en 
plagsom cancer døde han den 19. 
november 2010. Hans aske blev - 
efter hans ønske - spredt i vandet ud 
for Marjatta medens solen stod op og 
svanerne svømmede forbi. 

Livet på Marjatta, som jeg 
oplevede det
Det Marjatta jeg mødte i 1984, var 
fuld af aktiviteter fra morgen til aften 
hele året rundt. Det var høj pædago-
gisk kvalitet med musik og skuespil, 
med tegning og maling og meget 
bevægelse. Det var et levende udtryk 
for det, som steinerpædagogik for 
udviklingshæmmede står for. Albert 
Eman og hans hustru, Karla, var en 
integreret del af det, og medarbejder-
ne lærte det ved selv at være en del 
af dette liv. Det vil man i dag kalde 

mesterlære. Det var ikke bare smukke 
ord, det var det virkelige liv. 
I det følgende fortæller jeg lidt om 
det, jeg dengang lærte om grunde-
lementerne i steinerpædagogik af 
Albert Emans eksempel.

Den dybeste respekt 
for individet
Albert havde lært sig at se ”bagved”, 
og ikke bare på den ydre fremtoning. 
Der stod en atmosfære af respekt 
omkring ham for det enkelte individ. 
Det gjaldt alle elever selv det mindste 
barn men også alle medarbejdere. 
Han så potentialet og hjalp det frem, 
man følte sig ’set’ og forstået, også 
selvom det ikke var med ord. Det 
skabte en særlig stemning af noget 
ophøjet. Personen skulle mærke, at 
det selv havde en kraft i sit indre, 
som det kunne bruge i sin udvikling. 
Den slags kan ikke tvinges frem, det 
skal ”åbnes”, og det er en stor kunst. 
                                                                                                                                           
Et forunderligt ligeværd
Der opstår en dybere gensidig 
kontakt mellem dem, der har et 
handicap og medarbejderne. I den 
virkelighed, som opstår i mellem-
rummet mellem individerne, lever 
der en varme og et fællesskab. I dette 
livsmellemrum, som man kunne 
kalde det, opdager man at kærlighed 
er noget som er over os alle og mel-
lem os alle. De handicappede lever 
på dette plan med samme intensitet 
som medarbejdere. Her er alle lige. 

Dette forunderlige kan man især 
lære af mennesker med et handicap. 
Det giver en dyb indsigt i livet. I dag 
kaldes det empatisk indlevelse, men 
det er mere end det. Hvis man er 
åben for det, opstår der noget særligt 
i ”mellemrummet”, noget som læg-
ger sig til som en ekstra dimension. 
Det er et mysterium, og det levede 
dengang på Marjatta.
 
Det musisk-kreative 
som bærende kraft
Marjattas fødselsdag, 1. november, 
var et af højdepunkterne. Der var 
altid mange samlet i salen og spise-
stuen til fødselsdagen. Det startede 
med en musikalske opvisning med, 
som Albert Eman og Birthe Reppel 
og flere andre havde indstuderet 
sammen med eleverne. Albert havde 
skrevet musikken, så den passe til 
hvert barn og ung, i forhold til det, 
de kunne klare at spille, Birthe havde 
lært alle, der kunne, at synge og 
øvede skuespil og eurytmi med dem. 
Det var en fast del af undervisningen 
hver mandag og tirsdag fra 14-16 fra 
foråret til fødselsdagen den 1. no-
vember. Det var en kæmpe præsta-
tion, som dog ikke var uoverskuelig, 
fordi den var lagt ind i årets rytme 
med faste tider. Med denne megen 
øvelse lærte børnene og de unge – ud 
fra den enkeltes evner - at spille, tale 
og bevæge sig. De morede sig og så 
frem til fødselsdagen, hvor de kunne 
vise deres forældre, hvad de havde 
opnået. 
Jeg er ingen stor musiker, sagde 
Albert ofte, men jeg har vilje til at 
spille og skrive musik. ”Musik løfter 
sjælen ud af tyngden, og gør os be-
vægelige. Når vi spiller er vi sammen 
er det musikken, der ’bestemmer’ 
ikke os enkeltmennesker. Det tvinger 
ikke, men det forudsætter at man 
øver sig”. Selv øvede han sig hver 
morgenen i tre kvarter på sin Cello, 
som en fast del af hans dagsrytme. 
Musik var gennemgående element. 
Om morgenen blev de vækket med 
fløjtespil, så var der morgensamling 
med musik og sang. Der blev også spil-
let og sunget i skolen, og der var, for 
de interesserede, undervisning i musik 
om eftermiddagen. Hver dag var der 
aftensamling, hvor børnene samle-

des, hvor der blev spillet musik i en 
mere afdæmpet stemning, som skulle 
hjælpe børnene til at falde til ro.  

Rytme styrker livskræfterne 
En tilbagevendende rytme i hver-
dagen skaber sikkerhed og overblik 
og er særlig vigtig hos mennesker 
med et handicap, der ofte er kaoti-
ske i deres bevægelser, i sproget og i 
tænkningen. 
I det følgende nævnes nogle af da-
gens rytmer. Om morgenen kl 7 spil-
lede Albert tenorfløjte ved at gå gen-
nem gangene, hvor børnene lå i deres 
senge og lyttede til lyden af musikken 
i det fjerne. Det var meget vigtigt, at 
de vågnede blidt og langsomt, sagde 
Albert, så børnene ikke forkramper 
i sig selv ved en brat opvågnen. En 
væsentlig del af pædagogikken hand-
lede om; at lære at sove. Mange af 
børnene kunne slet ikke sove ordent-
lig de første mange år. De for omkring 
uden mål og med. De skulle lære at 
falde til ro og lære at gå ind i søvnen 
på en rolig måde og vågne fra en god 
søvn. Det kræver mange pædagogiske 
evner at lære børn dette. 

Albert var opmærksom på, at alt gik 
for sig på bedste måde. Kl 7.30 kom 
han igen denne gang hilste han på 
alle beboere og medarbejdere med et 
rigtig håndtryk. Her så han, hvad der 
gik for sig. Medarbejderne fik gode råd 
og trøst, hvis barnet var meget uroligt 
eller ikke kunne komme i gang. 
Så fulgte morgensamling, undervis-
ningen i skolen med sine rytmer, 
middagsmaden og om eftermid-
dagen leg og eftermiddagstimer af-
hængig af alder. Så aftenssamling og 

aftensmad samt oplæsning og hygge. 
Denne rytmiske gentagen gav 
børnene et holdepunkt, en struktur. 
Selvom mange ikke havde tidsfor-
nemmelse, så kunne de orienterer ud 
fra dagens rytme. 

Almen pædagogisk dannelse
Alle må lære sig de grundlæggende 
pædagogiske færdigheder. Her er 
mesterlære, at se og mærke, hvordan 
andre gør, meget vigtig og Albert 
viste det med sit eksempel. I det 
følgende har beskrevet nogle få af de 
vigtigste færdigheder i et moderne 
sprog. Dengang levede det mere som 
en ubevidst kompetence.
• At være nærværende og i tæt 

kontakt til det enkelte barn, 
samtidig med at barnet oprethol-
der et frihedsrum, det vi kalder en 
pædagogisk afstand. Det handler 
om at opretholde ligevægten, selv i 
svære situationer. 

• At opleve den personlige kraft 
bagved, se ressourcerne og poten-
tialet. Det er ikke så lige til hos et 
barn der er meget uroligt og ikke 
kan koncentrerer sig i mange mi-
nutter af gangen. 

• At vente på barnets indre motiva-
tion og ikke tvinge noget igennem. 
Barnet skal støttes og vejledes på 
en venlig og menneskevarm måde.

• At kunne skabe stemninger. At 
skabe en stemning er et meget 
stærk pædagogisk virkemiddel. Det 
er de stemninger, der opstår gen-
nem dagen med varierende grader 
af ro og aktivitet. At skabe en 
respektfuld, lyttende stemning og 
en løssluppen stemning. At være 
højtidelig og fuld af ærefrygt, at 

være høflig og beskeden, at sætte 
egne grænser overfor de andre og 
stå for sit værd.  

Det handler først og fremmest om 
indfølingsevne, og om selv at være 
rolig og autentisk i mødet med det 
andet menneske. Albert kendte alle. 
Han irettesatte ikke, men viste med 
sit eksempel, hvordan man skulle 
gribe det an.   

Tid til forandring
Det var en fantastisk pionertid, 
hele konceptet blev skabt af Albert 
og dem der stod omkring ham og 
støttede ham. Alt har dog sin tid og 
der måtte ske en forvandling. Som 
jeg så Albert Eman havde han fokus 
på visionen, og hvordan den blev 
realiseret. Som andre store person-
ligheder havde hans sind også dybe 
kontraster. Der var en del situationer, 
der var svære for ham at håndtere 
på det sociale og familiemæssige 
område. Administration var hel-
ler ikke hans særke side, der tog for 
meget tid, syntes han. Derfor blev 
myndighederne til sidst utålmodige 
og krævede en anden ledelsesstil. 

Marjatta i dag
Marjatta står et helt andet sted i dag, 
det er integreret i samfundet og står 
for tiden midt i en tid, hvor alt skal 
dokumenteres, for at sikre den gode 
kvalitet. Man må dog ikke glemme, 
hvilken impuls, der bar alt dette 
frem. Det er helt klart: Det er den 
inspiration, som er udsprunget af Ru-
dolf Steiners livssyn og som er blevet 
realiseret af et særligt menneske, 
Albert Eman.

Luftfoto af det oprindelige Skovvænget, før udbygninger
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Værkstederne har fået Værkstederne har fået 
deres egetderes eget savværk savværk
AF KRISTOFFER PEDERSEN, JESPER RANUM OG AXEL SIMONSEN

Efter vores studietur til Tyskland sad 
vi blandet andet tilbage med et klart 
bilde af i hvordan kan vi arbejde med 
at beboerne er med i hele processen 
når vi skaber et produkter.

Vi har gennem årene og gør det sta-
dig, samlet forskellige slags frugttræ 
fra lokalområdet, som kommer dels 
fra lokale private haver, som dels ejes 
af brugernes forældre, eller menne-
sker der kender til vores produktion af 
køkkenredskaber. Det har været sådan 
førhen, når vi har hentet træet, har vi 
savet dette op med motorsav i plan-
ker, hvilket er meget besværligt og fy-
sisk anstrengende. Med dette savværk 
bliver dette arbejde meget nemmere. 
Vi kan med savværket, skære det 
hjemtagne træ det op i planker, lægge 
det på hylder, mærke det op med 
dato for opskæring så vi løbende kan 
se hvor længe det har ligget på lager. 
Lagringen er en årelang proces, så det 
er vigtigt at der er styr på hvor længe 
det har ligget. Træet vi bruger, kan 
være kirsebær, valnød, blomme, æble, 
pære m.m. Det er træsorter som er 
unikke og som ikke fås i handelen og 
hvis de gør er meget kostbare. Derfor 
indsamler vi det selv. Det er træsorter 
som er rigtig gode til produktion af 
vores skeer og skåle og andre køkken-
redskaber.

Der er også den fordel ved dette sav-
værk at nogle beboere kan med hjælp 

være med til at betjene det. Brugeren 
kan være med til at placere træet, ju-
stere savhøjden, tænde saven, skubbe 
saven igennem træet og slukke igen 
efter skæring. Der er mange af vores 
brugere der gerne vil være med til 
dette arbejde. En anden beboer kan 
efter savning lægge de savede planker 
i orden på hylder hvor det skal tørre 
i mindst 1 til 2 år alt efter hvilke 
træsort det er.

Vi kan allerede nu mærke hvilke let-
telse det er, og hvor meget det højner 
arbejdet på træværkstedet både for 
vores brugere og os som personale.

Savværket blev leveret fra Tyskland 
i løsdele på en palle. Der var rigtig 
mange små og store enkeltdele der 
skulle samles. Vi skønnede at det 
ville kræve koncentration og ro for 
at samle det, så vi besluttede at vi 
som personale på træværkstedet ville 
bruge en lørdag i fred og ro på dette 
arbejde. Så en kold lørdag i december 
gik vi gang med dette arbejde. Det 
var en spændende opgave med intens 
koncentration, og da dagen var 
omme, opdagede vi ”2 personer” at vi 
havde fortæret en hel æske chokolade 
af rimelig god størrelse og rigtig god 
kvalitet. Det var en god dag. Så når 
der skal skabes et ske kan beboerne 
være med hele vejen fra træet fælles 
til det ligger i webshoppen eller butik-
ken når kunden køber produktet.

I det følgende fortæller jeg om mit 
eget møde med Marjatta. Hvordan 
jeg lærte stedet at kende og hvordan 
det gik til at jeg blev Albert Emans 
efterfølger. 

Jeg besøgte Marjatta første gang i 
1974, som ung læge. Egentlig kendte 
jeg slet ikke Marjatta, men kom 
tilfældigt på besøg. Først mødte vi 
en gruppe beboerne, der spillede 
Haydns Børnesymfoni på stryge- og 
klanginstrumenter og små horn. 
De virkede glade og ubesværede og 
kom med friske bemærkninger til 
os gæster. Så gik vi igennem huset 
og mødte andre børn og unge, der 
alle var imødekommende og venlige 
og klarede sig rigtig godt. Medarbej-
derne var naturlige og åbne i deres 
væremåde. 

Jeg var meget forbavset. Det skal ses 
på baggrund af, at jeg kort før havde 
været på besøg på Brejning Ånds-
svageanstalt ved Vejle. En kæmpein-
stitution med omkring 1000 såkaldt 
åndssvage i store bygninger. Det var 
en rystende oplevelse. Vi så ind på 
20-sengsstuer, der var placeret på 
hver sin side af et mindre kontor. 
Der var en meter mellem sengene, 
der stod i to rækker i de store rum. 
Om natten, fortalte de, fik beboerne  
et sovemiddel, for ellers var det ikke 
muligt for én person at holde styr 
på alle 40 personer. Rundt omkring 
sad der mennesker, som stirrede ud 
i luften, medens de rokkede frem 
og tilbage uden rigtig kontakt med 
omgivelserne. Jeg var rystet, og 
indtrykkene plagede mig længe. 
Dengang havde handicappede en 
gennemsnitsalder på 35 år. De døde 
bare, senere har man erfaret, at de 
nok døde på grund af mangel på 
stimulation og mening med livet. 
Senere har synet på mennesker med 
handicap ændret sig fuldstændig, 
og alle handicappede bliver i dag 
behandlet med respekt. 

På denne baggrund skal man forstå 
mit første møde med Marjatta. Der 
var en varm og livlig stemning, der 
blev sagt vittigheder, de havde et 
handicap, det så man, men de var 
også dygtige og klarede sig godt efter 
omstændighederne. 

Jeg sagde, at jeg gerne ville komme 
igen for at lære stedet at kende. 
Det gjorde jeg de næste 10 år oftest 
sammen med en hollandsk læge, 
Fritz Wilmar, som var på besøg 1-2 
gange om året i en uge for at vurdere 
børnene, være med til pædagogiske 
konferencer og give råd om terapier. 
Det var meget spændende for mig. 
Jeg hørte om, hvordan man som 
læge kunne se og hjælpe dem med 
deres udvikling. I det hele taget at se 
om bag ved sygdommen ind til det 
levende i personlighedens kerne. 
Mit syn på mennesket blev anderle-
des og meget optimistisk. Jeg lærte 
de dygtige og engagerede medarbej-
derne at kende, først og fremmest 
Birthe Reppel, der var en førende 
kraft i det musiske.  Også de mange 
unge medarbejdere, der var omkring 
børnene.

I 1981 blev vi som familie spurgt om 
vi kunne tænke os at flytte til Mar-
jatta, hvor jeg skulle være leder. Det 
var et stort spring for mig fra børne-
psykiatrisk afdeling og min mand fra 
Mikrobiologisk afdeling i Odense. 

Omsider sagde vi ja og flyttede til 
Marjatta i 1984. Min mand blev 
overlæge på Hvidovre hospital og 
kørte frem og tilbage. Børnene kom 
i Steinerskolen i Vordingborg og den 
mindste blev passet hjemme af en 
ung pige. Jeg havde et år i praktik og 
i 1985 den 1. november på Marjattas 
fødselsdag, overtog jeg ledelsen af 
stedet. Dengang var der 60 børn og 
unge samt 10 unge voksne i Nimah 
Naust huset, og der var flyttet en 
gruppe på 10 ud til Lærkegåden på 
det vi i dag kalder SampoVig.

Derudover ca 80 medarbejdere. 
Siden har Marjattas udviklet sig 
forrygende med hjælp fra mange 
dygtige medarbejdere og engagerede 
forældre samt med stor støtte fra 
myndighederne.

Hvorledes jeg kom til Marjatta 
som leder efter Albert Eman
AF LISBET KOLMOS, FORSTANDER FOR MARJATTA 1985-2010, HEREFTER LEDER AF UDDANNELSES-
CENTERET 2010-2015. SIDEN RÅDGIVER OG LÆGE FOR HELSECENTER MARJATTA
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Søkort En pædagogisk tilgang 
og metode til at gå en udviklingsvej 
AF MICHALA RINGSTRØM & DORTHE VEDEL

Et tiltag i Marjattas pædagogiske 
arbejde er, at arbejde med metoden 
”Søkort”. Et værktøj til at kortlægge, 
finde og søsætte en vej, der kan vi-
sualisere et udviklingsforløb for den 
enkelte beboer. Vejen er at målrette, 
gennem mål og delmål, et udvik-
lingsforløb for den enkelte, hvor 
hvert menneske kommer i centrum 
med alle sine drømme, ønsker og 
behov. For at nå ind i en dybere 
forståelse, tages der udgangspunkt i 
Rudolf Steiners menneskebillede.

Søkort er en faglig dokumentations 
metode, der tilgodeser den unge og 
den voksne beboer. Her arbejdes 
der med at imødekomme det unge/
voksne menneske og nå frem til 
hvad, der er behov for og hvad der 
skal støttes op omkring. Dette for 
at kunne gå en udviklingsvej og for 
at øge den enkeltes livskvalitet. Når 
et søkort skal påbegyndes, starter 
arbejdet i personalegruppen. Det 
er vigtigt at nå frem til et fælles 
billede i det pædagogiske arbejde. 
Med udgangspunkt i Rudolf Steiners 
faglige tilgange bringes en beboer 
op in plenum og der startes en faglig 
dialog, hvor der kigges på beboerens 
styrker og svagheder, til at støtte til 
mest mulig udvikling. Med det fælles 
billede af den enkelte beboer, bliver 

det mere present for hele persona-
legruppen, hvordan vi bedst muligt 
kan understøtte en given udvikling.

Når personalet har arbejdet sig frem 
til et klart, fælles billede går proces-
sen videre til beboeren. Oftest er det 
primærpædagogen, der sætter i gang 
og gennem en jeg-støttende samtale 
sættes den unge eller voksne ind i 
hvad et søkort er og hvad mulighe-
der det har. På Skovvænget starter 
vi med at skabe en smuk mappe. 
Dette fordi der gennem den æste-
tiske, kunstneriske proces, gribes 
muligheden for at tage ejerskab på 
sin mappe. Det giver en følelse af, at 
mappen er helt unik og individuel 
for den enkelte. Det åbner også op 
for nærhed og dialog, for mens der 
males forside til mappen og skrives 
navn på, kan den jeg-støttende sam-
tale begynde. 

Gennem dialogen åbnes op for at få 
tydeliggjort, hvad man går og drøm-
mer om. Hvad man har af håb og 
ønsker for sit liv. En mulighed for at 
få gjort det mere tydeligt, hvordan 
man kan nå frem til sine mål og en 
snak om hvordan det kan opnås ved 
fælles hjælp. Samtalen kan komme 
vidt omkring og der kan være behov 
for at lave en prioritering. Skemaer 
sættes ind i mappen og den unge 
eller voksne er med til at skrive ind, 
hvilke skibe der skal sættes i søen og 
i dialogen nå frem til, hvordan det 
kan lade sig gøre. Hvad man måske 
skal øve sig på og hvad man har brug 
for af hjælp og støtte til at nå frem til 
dette mål

Mappen er bygget op, så det visuali-
seres med små skibe og et søkort og 
et farvand med ø ér. Det beskrives, 
hvordan skibet skal søsættes og 
hvilken havn skibet skal sejle ind i. 
Men i et farvand er der også mange 
små ø ér. Ø érne er udfordringer, 
som man måske ofte lander på og 
strander, hvis ikke man får hjælp 

til at sejle videre. Hvordan komme 
man videre? Dette bliver der talt om 
og det skrives ned. Havnen er ude 
i horisonten. Der er med andre ord 
et mål overordnet set og mindre 
delmål, der skal imødeses, for at en 
udvikling kan ske.

Der kan være flere værktøjer, der kan 
hjælpe til at nå målet i horisonten. 
Det kan fx være at lave en planche, 
der skaber form og struktur i daglig-
dagen og som kan skabe et visuelt 
billede, for at nå frem til en forstå-
else.

Jonas Nielsen bor på Skovvænget 
og han indvilligede i at lave et lille 
interview omkring søkort. Han bliver 
spurgt, om hvad han synes om 
søkortet. Til det svarer han stolt, at 
det er hans mappe og han viser den 
glædeligt frem. Det er tydeligt, at 
han har taget ejerskab på sin mappe. 

Han bliver rigtig glad og stolt, når 
han i mappen ser billeder af sig selv 
i dagligdags situationer. I mappen er 
der billeder fra da han blev student 
på STU, billeder af når han beatbo-
xer, fra hans 21-års fødselsdag og 
ikke mindst, så er der et billede af 
hans planche med hans dagsform. 
Jonas har brug for struktur og gen-
kendelighed ellers flyder dagen fra 
ham og han mister overskud og kan 
ikke orientere sig i, hvad han skal. 
Det ved Jonas godt og han har været 
med til at lave planchen sammen 
med sin primærpædagog.

Jonas er meget stolt af sit søkort. Et 
af hans ønsker var at blive bedre til 
at få taget blodprøver. Jonas har en 
historik og en hukommelse om, at 
det at få taget blodprøver er skrække-
ligt og det har været meget angst-
fyldt for ham, at skulle til lægen og 
løbende få taget blodprøver. Det ville 
han gerne blive bedre til og det fik 
han selv sat ord på. Med det ønske 
indskrevet i søkortet gik en proces i 
gang. Der blev arbejdet længe pæda-
gogisk, med at øve og lege at få taget 
blodprøve. Også et tværprofessionelt 
samarbejde med lægesekretæren blev 
sat i gang, så Jonas blev mødt med 
anerkendelse, forståelse og humor, 
og når han var i lægehuset blev han 
efterhånden tryg.

Der blev også øvet med åndedrættet 
og på at få bugt med angsten. Med 
ledsagelse og også med ønsket om 
gerne at ville blive voksen, er det 
lykkedes Jonas at gennemføre at få 
taget blodprøver uden at være bange 
for det. Nu er han blevet så god til 
det, at han selv kan gå ind til lægen 
og få taget prøven, mens pædagogen 
sidder ude i venteværelset. 

Tingene hænger sammen. En struk-
tureret hverdag, der giver overskud. 
Så meget overskud, at Jonas kan se 
målet i horisonten og forstår de øer, 
han tidligere strandede på og ikke 
kunne komme videre fra. Mens han 
nu har opnået en forståelse af, at 
håndtere angsten, trække vejret dybt 
ind og gennemføre en blodprøvetag-
ning. Det er en stor succesoplevelse 
for Jonas at være nået så langt. Han 
er gået en udviklingsvej, der både 
har modnet ham og givet ham en 
større selvforståelse. Han er blevet 
mødt i sine udfordringer, hjulpet på 
vej i dem og er kommet videre fra 
mange fastlåste situationer, til en 
langt større oplevelse af personlig 
frihed. 

Til et skypemøde sidste sommer, 
fortalte Jonas sin sagsbehandler om 
sit søkort og om hans udfordringer 
med blodprøvetagning og hvordan 
det var lykkedes ham nu at kunne 
gennemføre det selv. Han var meget 
stolt og ingen tvivl om at det har 
stor betydning for Jonas og hans 
selvforståelse.

Et andet interview omkring søkort er 
med Ida Schannong også fra Skov-
vænget. In plenum bliver der spurgt, 
hvem der har lyst til at deltage i et 
interview. Straks reagerer Ida og løber 
op efter sin planche, som er udarbej-
det i forbindelse med arbejdet med 
søkort.

 Ida har generelt lidt svært ved at 
gribe dagen. Det har i perioder været 
meget svært for Ida, at forstå sin 
dag endsige forskellen på nat og 
dag. Særligt overgange har været en 
udfordring for Ida, skift fx mellem 
bosted og arbejde, kunne føles meget 
forvirrende for hende. Sammen 
med sin primærpædagog lavede Ida 
sin søkort-mappe og malede en flot 
forside og tog straks ejerskab på den. 
Idas ønsker og drømme var blandt 
andet, at deltage i yoga og beat-
boxe og synge. Idas udfordringer 
med svingende humør og overskud 
krævede en visualiseret struktur, der 
kunne hjælpe Ida til en forudsigelig 
hverdag med overskud. Sammen 
med sin primærpædagog skabte Ida 
en planche, hvor hun var med til at 
klippe billeder ud til en collage, der 
gjorde det tydeligt for hende, hvad 
rækkefølgen på hendes dagsform er. 
Ida var meget stolt over det færdige 
arbejde. I mange dage efter, var plan-
chen et vigtigt omdrejningspunkt 
for Ida og hun viste den glædeligt 
frem til alle sammen med sin mappe 
med søkort. Før planchen, havde 
Ida mange dage hvor hun slet ikke 
magtede at komme på arbejde. 
Efter planchen begyndte Ida selv at 
kunne følge sin dagsform og selv at 

kunne gennemføre de fleste af sine 
morgenrutiner. Med den struktur 
skabte Ida et indre overskud dagen 
igennem. Når hun kommer hjem fra 
arbejde, får hun sig en kop kaffe og 
så går hun oftest op på sit værelse og 
slapper af med at beat-boxe, synge 
og høre musik. Ida løftes af musik 
og i og med det er bragt ind i hendes 
dagsform, så kan hun nyde det og få 
øget livskvalitet og løftes af det. Som 
en del af, at alle dage har en forudsi-
gelig struktur og rytme, så har også 
weekender en struktureret form. På 
baggrund af Idas ønske, er der lavet 
et lille yogahold i bo-gruppen, hvor 
Ida deltager sammen sine kamme-
rater.

Vores oplevelse, som pædagoger, er 
at arbejdet med søkort giver beboer-
ne en vigtig følelse af virkelig at blive 
set og hørt. At der er en vilje til at 
ville gå en vej sammen og nå frem til 
mest mulig udvikling og livskvalitet. 
Processen med at ønsker, drømme og 
behov bliver mere tydelige og også 
virkeliggjorte er væsentligt.

Vi pædagoger hjælper med at skabe 
en ramme, så det enkelte menneske 
er mere involveret og mere aktiv 
aktører i sit eget liv. Det er målet, at 
gå en befordrende udviklingsvej og 
opnå større frihed og livskvalitet.

For medarbejderne giver det god 
mening at arbejde med søkort. Det 
er et godt redskab, der tydeliggør en 
pædagogisk proces og kan imple-
menteres i dokumentations sam-
menhæng. Det giver et fælles ståsted 
og der sættes fokus på, hvordan 
guidning, støtte og hjælp skal være, i 
forhold til den enkelte. Det er en ud-
viklingsvej både for beboeren, men 
også for pædagogen. Vejen er, at nå 
den enkelte beboere på den mest 
hensigtsmæssige, etiske og empatiske 
måde.
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"Jeg arbejder, altså er jeg"
AF TERJE ERLANDSEN, LEDER AF UDDANNELSES- OG KULTURCENTER MARJATTA

åbne, synlige servicefunktioner som 
Butik Pilti og Bredeshaves værkste-
der, mens andre er mere lukkede, 
også med henblik på, hvilke rammer 
arbejdstagerne har brug for. Uanset 
åbent eller beskyttet: Alle produk-
terne er nu tilgængelige på Marjattas 
nye webshop. Videre arbejdes der 
med at styrke forbindelsen mellem 
producent og produkt. For eksempel 
bager Sune Møller knækbrød, som 
bærer hans navn, når det sælges. 
Dette er et lille eksempel på, hvordan 
vi med enkle virkemidler kan løfte 
arbejdstagernes personlige og sociale 
identitet. Videre bidrager det til at 
gøre produkterne unikke, så de kan 
fortælle den gode historie og sende 
små stråler af lys ud i verden.   

Men hvad tænker arbejdstagerne 
selv? For at komme lidt ud af mit 
snævre seminarielærer-perspektiv og 
ind i den virkelige verden, inviterede 
jeg Maria Hee og Trine Christensen 
til en samtale med temaet: arbejdets 
betydning.

Maria og Trine har haft mange for-
skellige opgaver på Marjatta. Fælles 
for dem er, at de har været meget i 
Butik Pilti. Hvad tænker de to kvin-

der om arbejdets betydning?

Trine: At have et arbejde betyder, at 
jeg har noget at stå op for og noget at 
tage ud til. Jeg glæder mig hver dag til 
at tage på arbejde. Det er dejligt både at 
lave noget og at gøre det sammen med 
andre. Jeg er stolt af det jeg laver og af, 
at jeg hele tiden lærer noget nyt.
I Pilti glæder jeg mig over at sætte varer 
på plads, ekspedere kunder og i det 
hele taget at være der. Det er rart. Det 
nye kassesystem er jeg også glad for. 
Det er blevet nemmere. Jeg slipper for 
at indtaste alle varer, jeg scanner blot 
stregkoden. Dette gør, at jeg kan gøre det 
hele alene uden hjælp.

Maria: Jeg glæder mig også til at tage 
på arbejde. Det er rart at være i Pilti, 
sammen med mine arbejdskolleger. Det 
bedste er, at ekspedere kunder og jeg er 
enig med Trine i, at det nye kassesystem 
er genialt. Jeg har bedre styr på det end 
Maise og de andre medarbejdere. Vi 
bøvler lidt med byttemærkerne og når 
kunder skal betale med kontanter, men 
ellers kører det perfekt.

Terje: Er der noget I synes er svært ved 
jeres arbejde?
Trine: De fleste kunder er søde og rare, 

men af og til kommer det nogle som er 
sure over et eller andet. Bissede, vil jeg 
kalde dem… Det er jeg ikke så god til at 
håndtere. Da bliver jeg usikker og beder 
Maise tage over.

Terje: Hvis du skulle ønske dig et nyt 
værksted på Marjatta, hvad skulle det 
så være?
Trine: Tekstil, håndværk og design 
værksted. Det kunne vi godt udvikle 
mere på.
Maria: Jeg har fået mit drømmejob og 
det er lige her i Butik Pilti.

Terje: Hvis I skulle give forstanderen for 
Marjattas værksteder, Kristoffer Petersen 
et godt råd. Hvad skulle det så være?
Trine: Måske kunde det blive nemmere 
at bytte arbejde? Hvis jeg har et ønske 
om det, så skal kommunen jo indover. 
Hvorfor skal det være så besværligt? 
Hvorfor kan du, Kristoffer, ikke gøre det 
lidt nemmere for os at komme til det 
værksted vi gerne vil?

Jeg afrunder samtalen med Maria og 
Trine. Konklusionen er, at arbejdet 
har en stor betydning for dem begge. 
De producerer noget af værdi, de 
tilhører et arbejdsfællesskab, de lærer 
nye ting og udvikler sig. Og så er de 
stolte af deres arbejde og af det de 
laver.

De to unge kvinder bekræfter mine 
antagelser om, at arbejde er en 
utrolig vigtig del af beboernes liv. Vi 
vil fortsætte med at udvikle Marjat-
tas værkstedsområde, så det fortsat 
kan bidrage til identitet, livskvalitet 
og værdighed. I medborgerskabets 
og selvbestemmelsens navn burde 
vi måske også gøre det nemmere for 
beboerne at skifte arbejdssted?  

Referencer:
FN, (2006): FN konversion om ret-
tighederne til personer med nedsat 
funktionsevne.
Erlandsen, T. (2017). ”Jeg arbejder, 
altså er jeg”. Arbejd for mennesker 
med udviklings hæmning. Oslo: 
Socialterapeutisk Forbund.
Erlandsen, T. (2017). Ånden og hån-
dens arbejde. Tidskriftet KAIROS nr. 
2- 2017.
Artiklerne findes på Uddannelsescen-
terets hjemmeside:  https://uddan-
nelsemarjatta.dk/artikler/

Når vi møder nye mennesker, tager 
det typisk mindre end 5 minutter før 
det obligatoriske spørgsmål kommer: 
Hvad laver du for noget?

I vor kultur er svaret på det spørgs-
mål bestemmende for vor placering 
i det sociale hierarki. På toppen 
finder vi politikere, direktører og 
embedsmænd i magtfulde positio-
ner. På bunden findes dem, som slet 
ikke har noget arbejde, og mellem 
disse yderpunkter alle os andre med 
et normalt job. Ud fra vort arbejde 
måles vi som værende succesfulde, 
normalt fungerende eller udenfor 
fællesskabet.

Synet på arbejde har forandret sig 
meget i historisk perspektiv. De 
gamle grækere betragtede det som 
en vederstyggelighed. Aristoteles 
mente for eksempel, at alt lønarbejde 
udsuger og nedbryder menneskets 
sjæl. På den anden side havde han 
muligvis nogle slaver til at hjælpe 
sig, så han slap for madlavning og 
rengøring, så der kunne være rigelig 
tid til de værdige sysler: At filosofere 
og tænke kloge tanker sammen med 
andre frie mænd, som også slap for 
arbejdets vederstyggelighed.

Med kristendommen kom den prote-
stantiske etik. Arbejdet blev pludselig 
selve meningen med livet. Ydelse 
kom før nydelse. ”Hvis du ikke 
arbejder må du heller ikke få mad” 
osv. Nøjsomhed og hårdt arbejde 
skulle til, for at man kunne bevise 
sin værdi overfor mennesker og Gud 
og slippe gennem perleporten.  

Arbejdets position i vor kultur har 
tydelige referencer til den protestan-
tiske etik, selv om den ikke mere er 
religiøst begrundet. I dag handler det 
om, at arbejde gør os til fuldværdige 
samfundsborgere. Derfor er arbejde 

defineret som en menneskeret, også 
for mennesker med nedsat funkti-
onsevne (FN, 2007). Arbejde handler 
om langt mere end løn, smør på 
brødet og tag over hovedet. Det er 
en identitetsmarkør som viser, at jeg 
er noget, kan noget og har ret til en 
plads i fællesskabet.

Forskning viser at arbejdets 
betydning kan sorteres i tre 
kategorier:

• Værdiskabning: At der produceres 
noget, som andre efterspørger/bli-
ver glade for.

• Social dimension: Arbejdsfælles-
skabet

• Selvrealisering: Læring, udvikling 
af eget potentiale: ”Jeg bliver dyg-
tig til det jeg laver”.

Når de tre dimensioner er tilstede i 
den rette balance, understøttes men-
neskers trivsel, sundhed, identitet og 
værdighed. Vi skaber værdi, er fælles 
om noget og udvikler på samme tid 
vort potentiale.

I arbejdet har vi også en anden social 
rolle end derhjemme. Vi har alle prø-
vet at stå op med det forkerte ben og 
have en dårlig dag, men vi har også 
mærket, hvor anderledes det føles, 
når vi så møder ind på arbejde. Her 
gælder nogle andre spilleregler. Vi 
slipper for at se dem vi bor sammen 
med, vi møder andre mennesker og 
får nye impulser.

Min erfaring er, at det forholder sig 
nøjagtig på samme måde for men-
nesker med behov for socialpæda-
gogisk støtte. For dem er rollen som 
arbejdende individer måske vigtigere 
end for os andre, fordi repertoiret 
af andre sociale roller er begrænset. 
”Ud af stuen-effektens” betydning 
for psykisk og social sundhed skal 

heller ikke underkendes. – Den har vi 
jo alle gavn af, uafhængigt af vores 
funktionsniveau.

Det almindelige arbejdsliv er for de 
fleste en positiv identitetsmarkør. 
Beskyttede beskæftigelsestilbud har 
en lidt anden status. Smag engang 
på ordet: ”Beskæftigelsestilbud”.  
Tilbud om beskæftigelse. Det fremgår 
ikke pr. automatik, at der produceres 
noget af værdi for andre.

Videre bliver borgere med behov for 
socialpædagogisk støtte ofte omtalt 
som ”brugere” eller ”tjenestemodta-
gere”. Hvis vi oversætter det kommu-
nalsprog til godt dansk, hvad ville 
det så hedde? Nasserøv? Jeg ved det 
ikke, men pointen er, at begreberne 
”bruger” og ”tjenestemodtager” ikke 
bidrager til at løfte værdigheden af 
de borgere vi taler om, som jo al-
lerede i udgangspunktet står i fare for 
at blive stigmatiseret. Derfor er det 
beskyttede arbejdstilbuds vigtigste 
opgave, at vende fokusset i en resur-
seorienteret retning:

• At understøtte borgernes person-
lige og sociale identitet.

• At bidrage til at forandre omgivel-
sernes holdninger: Vise at Marjat-
tas beboere ikke kun er brugere, 
men faktisk har noget at bidrage 
med.  

Vejen er forskellig men målet er al-
ligevel ens: At levere produkter eller 
tjenester af høj kvalitet i meningsful-
de arbejdsfællesskaber, hvor arbejds-
tagerne lærer og udvikler sig. At vise 
verden, at dette faktisk foregår hver 
dag, at synliggøre de flotte produk-
ter og forklare, hvem som har lavet 
dem.

På Marjatta har vi en bred palet af 
A-huse og værksteder som arbejder 
efter denne målsætning. Nogle har 
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Den nye fugl på SampoVig
På Voksencenter SampoVig bygges der et nyt bofællesskab

AF MARIE JAKOBSEN, VOKSENCENTER SAMPOVIG

Lige midt i Sampovigs glade på-
skefest og på årets hidtil varmeste 
dag “udklækkes” Svanen fra sit 
vinterhi, hvor den i mange mørke 
måneder har ligget skjult og fra sit 
kæmpe dække, sendt et stort stærkt 
lys ud over alle de andre fuglehuse; 
Svalebo, Nattergalen, Tranekær, 
Uglebo, Vibehuset og endda helt op 
til Lærkegården.

I dag mens vi holder Påskefest, spiser 
grøn forårssuppe med fine påskebrød 
bagt i værkstedets Årstidskøkken og 
hvor vi fulde af kampgejst dyster i 
æggetrilning og synger påske sange 
på vores Grønning, laver en kæmpe 
kran samtidigt vægtløftning med 
sin lange stærke arm og løfter store 
sektioner af stillads henover bygge-
pladsen og ned på jorden - og solen 
skinner. 

Det kan ikke blive en bedre og smuk-
kere åbenbaring af vores nye Svane, 

der pludseligt viser sig i al sin pragt 
med to store vinger, der folder sig helt 
ud og er klar til at lette, når dagene er 
endnu varmere til august og når 12 
beboere, der har boet på SampoVig i 
mange år, gerne vil flytte ind.

Alle er glade, vi føler os privilegerede 
og vi glæder os sammen til at kunne 
vise jer det samme dejlige syn.

Byggeriet af Svanen blev påbegyndt 
sidste efterår. Udover det store stil-
lads, der har dækket Svanen indtil 
nu og som har fået mange til at tro, 
at Marjatta byggede et stort stadion, 
så har SampoVig været præget af 
lyde fra maskiner og mange hånd-
værkere, der har hamret og savet 
lystigt til rytmen af musik blæst ud 
af medbragte højtalere. Håndvær-
kere har klatret rundt på stilladset i 
sikkerhedsliner og med hjelme på og 
har fået os til at gispe, når vi så dem 
ruche ned af sneklædte eller regn-

våde plastikbaner højt under himlen 
og med besøg af fugle, der i forbifar-
ten har ændret kurs. 

Lige så meget uro, som det har givet, 
så har det skabt “action live” med 
stor underholdningsværdi og for-
ventninger til al det nye liv, det vil 
tilføre vores fællesskab.

Med jævne mellemrum har vi besøgt 
byggepladsen, har overtalt “for-
mand” til en rundvisning og vi har 
nøje kunnet følge forvandlingen fra 
et mudderpløre til en smuk Svane.

Svanen er endnu ikke færdig, men 
vi kan nu se de 12 fine lejligheder 
og fælles faciliteter til nogle af de 
beboere, der har boet på SampoVig 
i mange år og til en stor gruppe af 
både gamle og nye ansatte medar-
bejdere.
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Vil man gerne vide hvoraf Svanen 
er bygget, så har jeg glemt mængder 
og det faglige byggesprog, men kan 
dog huske, at der er brugt mange 
kilometer brædder og mindst 5000 
jernvinkler, mange mange tons 
beton, vist nok 15 toiletter og så 
ufattelig mange kroner, at ingen kan 
tælle dertil i en påskeferie.

Svanen har fået sit fine navn fordi 
den er Danmarks udkårne national-
fugl og sikkert den sidste fugl, der 
lander på SampoVig og fordi Sam-
poen i finsk Kalevala og i Marjatta 
historien, er en livgivende mølle på 
havets bund, der blandt andet er 
lavet af en svanes vingefjer. Det er da 
poetisk ikke?

Lige om lidt holder vi den længe 
ventede og forsinkede rejsegilde, 
for selvom vi har Corona, så skal vi 

undgå, at håndværkerne gemmer 
hylende flasker under Svanens vin-
ger. En pølsevogn med røde pølser 
ønsket af Beboerrådet, kører ind på 
byggepladsen og så vil vi i fællesskab 
hylde vores nye fugl, hylde de gode 
håndværkere og hylde hinanden for 
sammen at have tålt alle lyde og al 
hurlumhej og ikke mindst hylde, at 
fællesskabet nu kan tilbyde nye bo-
liger til “gamle” beboere og dermed 
frigøre plads til nye unge beboere fra 
Skolehjemmet.

Som nogle beboere udtrykker sig, “så 
trænger vi til lidt røre i andedam-
men, vi glæder os til de nye beboere, 
der kommer fra Skolehjemmet og 
som vil være med til at skabe nyt liv 
og flere fede fester”.

Til juli skal Svanen stå færdig og 
malere flytter ind og skal lasere huset 

i smukke varme farver før endelig 
indflytning.

Gardiner skal hænges op, gamle 
møbler flyttes og nye indkøbes osv. 
De nye beboere får travlt med at 
vælge farver og bliver inddraget efter 
alle kunstens regler og medarbej-
dere får særlig travlt med at opfylde 
alle ønsker og sørge for den store 
klargøring. Sammen med pårørende 
vil vi bore, skrue og spise flyttepizza 
om Corona tillader alt det, som vi 
gerne vil.

Spørg os, om vi glæder os. Det gør 
alle på SampoVig og vi ser frem til 
at vise jer vores nye store fugl og al 
det gode fællesskab, der skal fort-
sætte som altid sammen med alle de 
andre smukke fugle og pårørende på 
SampoVig.

Om Albert EmanOm Albert Eman
SAMMENSAT AF PER CLAUSON-KAAS PÅ BAGGRUND AF BÅNDOPTAGEDE INTERVIEWS

Dette er et forsøg på at give nogle billeder, af de impulser 
og inspirationer Albert Eman har givet uden for Marjatta til  
andre initiativer omkring udviklingshæmmede i Danmark. 

Om Ørsted hjemmet - Hadruplund
Lene og Ulrik Wendland

Der var et forældrepar fra Sønderjyl-
land, der havde set Thomas filmene 
fra Marjatta. De havde selv en dreng 
med Downs syndrom. De blev så 
inspireret af de film. Tog til Marjatta, 
talte med Eman, der sendte dem til 
Newton Dee Camphill i Skotland. Da 
de begejstret kom hjem, lavede de 
en Steiner forening og inviterede til 
bankospil med det formål at samle 
andre forældre med udviklingshæm-
mede børn, der ville indgå i at oprette 
et sted med Steiner pædagogisk bag-
grund. De arrangerede  foredrag, hvor 
bl.a. Eman deltog, og der var faktisk 
en stor interesse. Men de manglede 
nogen, der ville udføre det, nogen der 
kunne gøre det.

Ulrik og jeg kom i kontakt via Helle 
Hansen, der ønskede at lave special-
klasser i Silkeborg, og mødte Helle 
Hansen på eurytmi kursus. Jeg kom 
med i gruppen og samtidig i kontakt 
med forældrene i Sønderjylland. Else 
Marie som vi begyndte Ørsted Hjem-
met med havde været i Skotland og 
taget uddannelse der.  

Karen og Jørgen, forældreparret, som 
var initiativtagere kontaktede Newton 
Dee, og spurgte om der var nogen 
danskere, de kunne anbefale. Der blev 
arrangeret et møde hvor Albert Eman 
og Karla Eman deltog. Det var første 
gang vi så Eman og Karla.

Men spørgsmålene tårnede sig op 
foran os. Duede vi til det? Kunne vi 
klare den opgave? Else Marie var 24, 
og vi var 25 år. Vi tænkte kan vi det?? 
Jeg var lige færdig på lærerseminariet, 
Ulrik og Else Marie var helsepædago-
ger. Vi snakkede frem og tilbage, hvor-
efter Eman udbrød: ”Hvad er I egentlig 
bange for? Går I og venter på erfaring, 
sker der aldrig noget! Hvad kan du, 
og hvad kan du?” Ulrik er helsepæda-
gog, Else Marie kan lave mad, og jeg 
er lærer. ” Jamen så har vi jo det hele. 
En der kan undervise – en pædagog 
– og så har vi en, der kan lave mad. 
Børnene er ligeglad med, om de har 
en god lærer, men de er ikke ligeglade 
med, om de har en god kok!”

Fra det øjeblik af støttede han os med 
gode råd og vejledning. Han var også 
med i bestyrelsen i begyndelsen. 

Han kom ikke til bestyrelsesmøderne, 
men han var i kontakt med os, og 
inviterede os, inden vi startede, til at 
besøge Marjatta. Han sagde bl.a.:” Det 
første man gør er vigtigt. Min far var 
tapetsermester. Når man tapetserede 
en stue. var det den første bane, der 
blev sat op, der bestemte om resten 
af stue blev pæn. Det første man gør, 
det er vigtigt.”

Vi gik snart i gang på en nedlagt 
skole. Eman og Karla kom nogle 
gange og hjalp os i det pædagogiske 
med gennemgang af børnene. Det var 
rigtig spændende at få deres erfaring. 
Med tiden blev det mere og mere 
på afstand. Det var en stor støtte, at 
vi mærkede han troede på os. Han 
sørgede for at vi kom med i det hel-
sepædagogiske arbejde i Norden, til 
Majdagene i Jærna.

I alt hvad han bidrog med strålede 
hans humor igennem, men med en 
alvor og en pligtopfyldenhed, der 
havde sin grund i menneskebilledet.
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Helle: Jeg kom hjem fra Jærna i 
1979 bl.a. med den ide at ville lave 
specialklasser ved Steinerskoler for 
udviklingshæmmede børn, da mange 
af dem på den tid boede hjemme og 
ikke blev sendt på institution.
Ideen mødte forskellig modstand 
som fx: Man kan ikke lave klasser for 
udviklingshæmmede, før man har 
realiseret hjælpeklasser - man kan 
ikke lave specialklasser, hvis der ikke 
er en antroposofisk læge og eurytmist 
tilknyttet - man kan ikke have flere 
årgange i samme klasse i forhold til 
læreplanen - de små normale elever, 
hvis hjerner ikke er færdigudviklede, 
og som efterligner, vil tage skade af 
de hæmmede. Al den modstand og 
alle disse udsagn, præsenterede jeg  
Eman for. Til det udtalte han: “ Det 
har vedkommende gnedet ud af sin 
tommelfinger.” ”Tak Eman.” Han var 
total åben for det nye og uprøvede. 

Ignorerede modstanden og udtalte sit 
sædvanlige: “ Bare gå i gang”. Sikke 
en tillid man derved mødte til at 
fortsætte. Det var bedre at handle end 
vente, til alt var perfekt.

Undervejs dannede vi Hertha Støt-
teforening, hvor han og Karla sagde 
ja til at være med i bestyrelsen. Trods 
meget arbejde og samtaler med un-
dervisningsministeriet  blev det ikke i 
første omgang til specialklasser, men 
til KRISTOFFERHJEMMET. Et dag-
hjem med formaliseret hjemmeun-
dervisning som startede i 1985. I 1984 
havde Eman ret barskt sagt til os: ”Nu 
kommer jeg ikke mere og holder det 
årlige foredrag, før I er i gang.” Ikke 
mere snak, men handling. For ham 
var det virkelig handlingen, der talte. 
Året efter holdt han en fornem tale til 
indvielsen af Kristofferhjemmet.

Eman var dybt engageret i de finske 
Epos Kalevala. Han havde igennem 
et langt liv studeret Kalevala,  og 
vi havde gang på gang hørt hans 

medlevende foredrag belyst ud fra 
åndsvidenskaben. Engang spurgte 
vi på opfordring af Karla, om han 
ville holde et stort weekendstævne i 
Hertha med Kalevala som tema, som 
så siden kunne blive til en bog. Eman 
sagde straks ja. Det blev til nogle ufor-
glemmelige dage med foredrag, der 
blev båndoptaget og siden nedskre-
vet. Da Eman blev præsenteret for ud-
skiftet, fandt han ikke det talte sprog 
egnet til at blive udgivet i bogform. 
Han indledte et kæmpe arbejde med 
at omskrive alle foredragene i et tæt 
samarbejde med Nerthus forlaget. Det 
blev en enestående bog, som de der 
arbejder med det helsepædagogiske 
og med interesse for åndsvidenska-
bens menneskebillede, kan have stor 
glæde af at fordybe sig i.

Igennem årene oplevede vi mange 
episoder, hvor han med ganske få ord 
kunne male store billeder.

Per: En gang kom han og skulle 
holde foredrag på Audonicon, hvor 
han blev tilbudt at tale fra en stor 
talerstol. Det nægtede han, stillede sig 
ned på gulvet og sagde jeg taler ikke 
til åndsselvet. Eller som da han kom 
op på besøg på Marjattas gartneri og 
så ud over flere tdr. land med de fine-
ste grøntsager. “Husk Per hellere en 
stor pædagog og en lille gartner, for vi 
ved godt, hvorfor vi er her. Og så må 
der godt være nogle blomster”.
Jeg havde et stykke tid spekuleret på, 
hvordan man kunne mildne de ofte 
for tidligt indtrufne alderdomstegn 
hos de udviklingshæmmede.En dag 
spurgte jeg ham på trappen. Svaret 
var ganske kort: “Kunstnerisk arbejde. 
Lige som vi skal have mad til vor 
fysiske krop, skal sjælen have næring 
gennem kunstnerisk virke. Ikke som 
luksus, men som daglig næring.” Det 
har siden bevirket, at vi i Hertha gen-
nem 25 år hver onsdag har øvet til 
skuespil, hvilket har ført til omkring 
140 opførelser.”

Helle: Dengang jeg kom på Marjatta 
fra åndssvageforsorgen , hvor de alle 
havde høreapparater, og mødte bør-
nene her uden apparater,  og at Eman 
sagde at det nok skyldes musikken.Jeg 
spurgte om man med den rette pæda-
gogik også kunne lægge brillerne da 
mange af Marjattas børn bar briller. 
“Ja, det kunne man godt forestille 
sig.” Han var aldrig afvisende.  

Lena: Da jeg som ung ny udlært 
lærer kom til Marjatta, var jeg til 
samtale med Eman. Efter ganske kort 
tid rejste han sig, tegne en hund med 
tre ben, rakte mig kridtet med ordene: 
“Hvad mangler der?”. Jeg tegnede det 
fjerde ben. hvorefter han udbrød:” 
Sådan! Alt det enkle er genialt! - Du er 
ansat som lærer!”

Per: Ind i mellem kunne man også 
miste modet og blive fortvivlet af 
hverdagens udfordringer. Ved en 
sådan lejlighed husker jeg en historie 
han fortalte: Rudolf Steiner havde 
holdt en foredragsrække i Holland 
som opstart til en ny Waldorfskole. 
Efter foredragene ønskede en 22 år 
ung mand en samtale med Rudolf 
Steiner. Da den unge mand kom ind i 
lokalet grinede Rudolf Steiner højlydt,  
slog sig på lårene og udbrød:” Aber 
so jung!! Aber so jung!! “ Den unge 
mand blev helt forlegen og sagde: 
“Jeg er måske ikke den rigtige” Hvor-
efter Rudolf Steiner alvorsfuldt og 
meget direkte udtaler: ”Vil du det - Så 
kan du det.” (Den unge mand blev 
siden en ledende person i den hol-
landske Waldorfskole bevægelse).

Albert Eman kunne vække en vilje til  
at ville. Sidste gang han var i Hertha, 
gik vi sammen over markerne til gart-
neriet. Der havde været stille imellem 
os et stykke tid. Pludselig siger han: 
“Ja. ja - Per. Dem der laver meget får 
mange skideballer.” Så var der ikke 
mere. Det kom ligesom helt fra hans 
egen verden.
Denne åbenhed mod det nye, og om 
man virkelig ville, det kendetegnede 
ham.

Vi ankom til Marjatta i slutningen 
af halvfjerdserne Marianne som 
eurytmist og lærer og Alex blev ansat 
i plejen hos børnene.

Alex: Eman var usædvanlig. Han 
sagde ikke hvad man skulle, men han 
gav eksempler. Så forventede han 
selvfølgelig, at man gjorde som han 
gjorde, og som han så sagde på sin 
egen humoristiske facon :”Husk Alex! 
Man kan gøre tingene på to måder. På 
min måde og på den forkerte.”. Mine 
kolleger på børne gangen var sådanne 
“rødstrømper”, der sagde jeg skulle sy 
knapper i tøjet. Jeg synes jeg gjorde 
så meget andet praktisk. Men de blev 
ved, jeg skulle. Jeg nægtede. Så gik de 
til Eman og sagde

“Alex vil ikke sy knapper i tøjet” og 
Eman svarede: “Det skal han heller 
ikke!”

Marianne: Eman stod over for at 
hjælpe klasselæreren i en ny klasse 
med mange vanskelige elever. Hver 
dag kom de efter to timers undervis-
ning i  hovedfag drivvåde af sved og 
mødte med bemærkningen: “Et - nul 
til børnene”. Så en dag efter lang tid 
kom det;” Et -  nul til os -  JaJa – Ha 

Ha!”. Han var så ærlig og kæmpede 
på alle mulige måder. Det var altid 
overraskede, hvad han fandt på at 
give børnene. Der var ingen opskrift, 
men ud af situationen måtte man 
finde løsningen. Han gik ikke bare 
hen og sagde: Du skal gøre sådan 
og sådan, han lod folk selv lave sine 
erfaringer. Men på nogle område var 
han streng.

Børnene skulle om vinteren have 
huer på. Man skulle passe på varmen. 
Varmen var alfa og omega i alt om-
kring børnene: Fysisk varme, sjælelig 
varme, kærlighed. Han så de hæm-
mede som hele mennesker og ikke 
som tragiske livsforløb. Han søgte 
altid den rigtige indgang til hvert 
barn. Han kunne være overraskende, 
opfindsom og genial. Han fandt på 
alt muligt over for børnene, også ting 
man umiddelbart ikke kunne gøre, 
men han gjorde det, for han elskede 
sit arbejde og sine børn.

Lige så bevægelig han var i undervis-
ningen, lige så struktureret var han i 
hverdagen. Hver time var nøje plan-
lagt. Hver aften og hver morgen hilste 
han godmorgen og sagde godnat. 
Gav altid hånden for der igennem at 

mærke barnets velbefindende. Han 
kom altid til tiden: Morgensang, mål-
tiderne, aften samlingerne. Der var 
børnebehandling den ene onsdag, og 
han holdt foredrag den anden onsdag 
hele året igennem for alle medarbej-
dere. Yderligere var der hver torsdag 
fra kl. 11-12 om det antroposofiske 
menneskebilledet, for de der havde 
børnene i plejen. Man blev daglig 
mindet om, hvor vigtig stedets rytme 
var for børnene. 

Og her til slut en lille anekdote: “Ja,ja 
Alex i dag hedder jeg ikke Eman, men 
Friman.” “Hvorfor det?” Jo, ser du 
Karla er i Østrig!”

De omkring 10-12 år vi var på Mar-
jatta, var utrolig lærerige. Da vi så i 
1987 blev bedt om at hjælpe med 
at genstarte Elmehøjen ved Fåborg 
var vi klar efter fantastiske læreår på 
Marjatta og med den begejstring for 
opgaven, som Eman havde givet os.

Der var så mange udfordringer med 
at overtage Elmehøjen, så vi i den 
periode ikke havde megen kontakt til 
Eman, men mærkede dog alligevel, at 
han havde os i sine tanker. Han kom 
til vores indvielse og holdt en flot tale 
på hans meget karakteristiske  måde - 
humor og alvor blandet med visdom.

Om Hertha levefællesskab
Helle og Søren Hansen, 
Per Clauson-Kaas og Lena Ørrild

Om Ølsted Landsbyfællesskab  
Alex og Marianne Schlittler

Hadruplund bo og arbejdssted for 23 udviklingshæmmede. I alt 60 medarbejdere. Grundlagt 
1982

Hertha Levefællesskab med 150 indbyggere hvoraf de 27 er udviklingshæmmede med ialt 50 
medarbejdere. Grundlagt 1996.

Ølsted landsbyfællesskab for  udviklingshæmmede. I alt 60 medarbejdere. Grundlagt 1987.
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MORTENS 
HØNS
AF MAJBRITT DAHL HANSEN OG MORTEN FORNITZ

I 2008 flyttede Morgen ind i Idun-
huset, og der gik ikke lang tid, før 
han havde luret, at der foregik noget 
spændende ude bag i haven. Der 
havde Kirsten nemlig et hønsehus 
med fine brune høns, og sådan et 
kunne Morten også godt tænke sig. 
Men ikke bare et hønsehus, men 
Kirstens hønsehus, for der var den 
fineste udsigt fra Mortens værelse og 
lige ned bag i haven til den forjæt-
tede hønsegård.

Men Kirsten elskede sine høns og var 
ikke til sinds at opgive dem lige med 
det samme. Hun gik troligt hver dag 
fra Breidablik og ned til hønsehuset 
for at se til sine små putter, så Mor-
ten måtte væbne sig med stor tål-
modighed. Han ventede og ventede 
i årevis. Og glædede sig voldsomt til 

den dag, da det blev hans tur til at 
blive hønseejer.

Så kom dagen, da Kirsten flyttede fra 
Breidablik til Sagahus. Men selvom 
der var blevet længere for Kirsten 
at gå ned og besøge sin høns, skulle 
der jo først bygges et nyt hønsehus 
tæt på Sagahus, før også hønsene 
kunne hold flyttedag. Det gik der en 
rum tid med. Og Morten ventede og 
ventede. Han holdt øje med hvor-
dan det gik med byggeriet af det nye 
hønsehus og endelig oprandt dage, 
da Kirstens høns flyttede ind i et nyt 
luksushus, og det gamle hus blev 
ledigt.

Men Morten havde store planer med 
sit nyerhvervede hus. Det skulle også 
være værksted. 

Og der skulle lægges strøm ind, så 
der blev lys og elektricitet til værktø-
jet. Så Morten og Allan, medarbejder 
gik i gang med gravearbejdet. 
Der skulle graves ud inde i huset, så 
der kunne lægges fliser. Og der skulle 
graves en laaaaang rende fra Idunhu-
set til hønsehuset til den elektriske 
ledning. Sikken et arbejde. Det var 
varmt og jorden var hård, så det tog 
noget tid og der gik lidt sodavand til 
i heden. Morten skulle også vente på 
elektrikeren, der skulle slutte strøm-
men til.

Rom blev ikke bygget på én dag, og 
inden ledningen var lagt, var vi godt 
hen i efteråret, så det blev besluttet, 
at vente med at købe høns til foråret, 
når det blev lidt varmere. Men værk-
stedet kunne indrettes. Morten fik et 
fint arbejdsbord og værktøj og hæn-
geløs på døren. Han brugte også lang 
tid på at grave selvsåede små træer 
op og fjerne brombær. Det hårdt, 
men dejligt arbejde, for det var jo de 
indledende manøvrer til, at hønsene 
kunne flytte ind.

Men lige pludselig i januar måned 
havde Allan, medarbejder fundet 
nogle høns, der både var til salg 
og store nok til at flytte i eget hus. 
Der blev travlged; Der skylle købes 
korn skaller, vandbeholder, halm og 

spade til opbevaring, så hønsene ikke 
manglede noget.

Så gik turen afsted for at hente de 
6 nye beboere. Det var en stor dag, 
da Morten endelig langt om længe 
kunne byde hønsene velkommen i 
deres fine nye hus. I starten var de 
indendørs, så de lige kunne vænne 
sig til deres nye hjem. De nåede lige 
at prøve at komme lidt udenfor, da 
vejret skiftede fra 
forårsagtigt 
til streng 
vinter.

Morten fik travlt med at sørge for 
at hønsene havde vand at drikke 
og ikke bar is at hakke i. De måtte 
også have ekstra halm at putte sig i 
kulden og de skulle ikke nyde noget 
af at gå udenfor i al den sne.

Men nu er foråret kommet. Hønsene 
render rundt i hele den store hønse-
gård og er glade. De skraver i jorden 
og finder orm og har i det hele taget 
et dejligt hønseliv. Morten er også 

glad. Han glæder sig både over 
hønsene og så glæder han 

sig til de begynder at 
lægge æg, så han kan 

sælge æggene og 
blive rig som en 
trold.
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Fastelavn har altid været noget 
ganske særligt for alle børn og unge 
på Marjatta. Det at klæde sig ud og 
for en dag at være en anden, er noget 
ganske særligt. Mange ved præcis 
hvem og hvad de vil være, og alle har 
store forventninger til dagen.

Vi medarbejdere har det måske lidt 
mere anstrengt med temaet fastelavn, 
mange synes det er lidt grænseover-
skridende at skulle klæde sig ud, der 
skal bruges tid på at finde et kostu-
me, og vi skal alle på en eller anden 
uvant måde træde lidt ud af os selv 
og leve os ind i hvad dagen bringer. 
Men når vi alle først er med, gribes vi 
af stemningen og dagen bliver sjov 
og festlig. 

På skolehjemmet har vi altid fejret 
fastelavn med alverdens festlige ind-
slag så som skuespil, præsentation af 

udklædning, tøndeslagning, faste-
lavnsboller, slik, sang og dans. Ofte 
har festen haft et gennemgående 
tema, og gennem årene har der været 
både markedsplads, cirkus og gøgl, 
alverdens dyr, ”Hit med sangen”  og 
folk fra hele verden. 

Årstidsfesterne har en central og 
meget vigtig betydning i det pæda-
gogiske arbejde, og det er noget vi 
alle værdsætter højt, fordyber os i 
og sætter en ære i at forny, bevare 
og lade os inspirere af. På Marjatta 
er der gennem de sidste mange år 
blevet arbejdet ihærdigt på, at lave 
et årstidskompendie, et værk som 
skal give inspiration, viden og glæde 
for både medarbejdere, elever og 
beboere. Kompendiet er nu langt om 
længe blevet færdigt og består af i alt 
5 tykke ringbind, der beskriver alle 
årstider, traditioner, baggrundsvi-

den, kulturelle og religiøse rødder, 
kreative ideer, sange, vers, fortællin-
ger mm. Årstidsfesterne er beskre-
vet både ud fra det antroposofiske 
men også ud fra gamle traditioner 
og viden og menneskets forhold til 
naturen. Mapperne er lavet med 
farverige tegninger og alt er sat i pla-
stiklommer, så man kan bladrer og 
lade sig inspirere. Op til hver årstids-
fest kan grupperne tage mapperne 
frem og i fællesskab glæde sig over alt 
det der skal ske, og sammen kan man 
forberede sig, pynte op, være kreativ, 
synge og fortælle historier. 

Læser man om fastelavn står der b.la. 
at det er en gammel hedensk vårfest. 
Fastelavn ligger 40 dage før påske, da-
toen for fastelavn er ikke fastlagt men 
afhængig af hvornår påsken falder. 

Ordet fastelavn kommer fra et plat-
tyske ord Fastabend, altså aftenen før 
fasten begyndte. I den katolske tid 
var fastelavn indgangen til den 40 
dages lange faste, hvor man skulle 
rense sit legeme inden den store på-
skehøjtidelighed. Fastelavn var derfor 
en mulighed for at nyde alt det gode 
og feste inden fasten begyndte. Efter 
reformationen (1536) blev fasten i 
katolsk forstand afskaffet, men bibe-
holdt som folkelig tradition.  En af de 
faste traditioner vi alle forbinder med 
fastelavn er tøndeslagning, hvor vi 
kroner kattekongen og kattedronnin-
gen. At det netop er katten der har en 
central plads i festen har en ganske 
særlig årsag. Helt frem til slutningen 
af 1800-tallet kunne man opleve tøn-
deslagning, hvor der blev sat levende 
katte i tønden. Kattene skulle helst 
være sorte, da de repræsenterede de 
mørke og onde kræfter. De stakkels 
dyr skulle være syndebuk, jages ud af 

landsbyen og helst dræbes, når den 
forvildet og angst tumlede ud af den 
ituslåede tønde.  Visse steder b.la. i 
Sønderjylland brugte man en levende 
hane i stedet for katten. Hanen blev 
hængt op i benene og så skulle ryt-
tere til hest forsøge at rive hovedet 
af hanen. For at gøre det ekstra svært 
at få trukket hovedet af, blev hanens 
hals og hoved smurt ind i et tykt lag 
sæbe, i vore øjne en grusom død, 
men i datidens tradition en fornøje-
lig begivenhed. 

Hvor katten i folketraditionen er et 
skummelt og mistænkeligt dyr, der 
symboliserer alt det man ønsker at 
jage bort, er hanen derimod symbo-
let på den frugtbarhed man ønskede 
at se på markerne og blandt dyrene 
på gårdene. Senere blev det tradition 
at bruge en død kat eller en figur la-
vet af strå og gamle klude. I nyere tid 
blev tønden fyldt med slik og frugt 
sådan som vi alle kender det.

Det seneste år har Corona, restriktio-
ner, håndvask, afstand, klyngedan-
nelse mm. fyldt ufattelig meget for 
os alle. Meget er blevet ændret og 
aflyst, og vi har alle måttet tænke 
nyt og kreativt, da vi på ingen måde 

har villet aflyse vores værdifulde og 
traditionsrige årstidsfester. 

På skolehjemmet har vi med for-
nyet energi og fantasi formået at 
afholde både adventsspiral, Sankt 
Michaelsfest, Majstangsfest, påskefest 
og fastelavn, corona skulle på ingen 
måde sætte en stopper for noget. 
Med viden og udgangspunkt i fester-
nes baggrund, har vi, synes vi selv, 
formået at fastholde traditionerne og 
de værdier der ligger bag. Vi ved, at 
involverer vi os med alt hvad vi har i 
os, fokuserer på det der er værdifuldt 
og sætter fantasien og begejstringen i 
spil, så kan rigtig meget lade sig gøre. 

I år kunne vi ikke mødes i vores store 
sal til fælles fastelavnsfest med skue-
spil, tøndeslagning, dans og sang. 

STU holdt deres egen fastelavnsfest 
med sjove lege, sang og musik. Sko-
leeleverne holdt udendørs fastelavn, 
og det med dejligt februar vejr og 
højt humør. Det store cykelskur blev 
tømt for cykler, og så blev der hængt 
tønder op. Eleverne kom klasse vis og 
slog katten af tønden. Først blev de 
hver i sær præsenteret i deres flotte 
kostumer, og under sang og musik 
blev der så slået katten af tønden. 
Køller mm. blev grundig af sprittet 
efter hver klasse, og der blev holdt 
behørig afstand. Hver klasse fik kro-
net deres konge og dronning, og alle 
gik glade tilbage til deres klasser for at 
hygge videre. I løbet af formiddagen 
kom klasserne også til dukketeater, 
hvilket specielt de ældste elever nød, 
da de ikke ser dukketeater til dagligt. 

”Februar fastelavn børn 
og unge uden navn…….”
AF LISBET SCHMITZ, LÆRER
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Så kom PFIZER
til Marjatta!
AF OLE HVIDESTEN, FORÆLDER

Vi er mange pårørende, som i det seneste års tid har 
været dybt bekymrede over, om COVID-19 også ville 
ramme Marjatta, hvor mange er i en sårbar situa-
tion. Og også hvordan beboerne ville reagere på den 
ændring i deres arbejds- og privatliv, som skiftende 
corona-restriktioner har medført.

Heldigvis er beboerne sluppet utrolig flot gennem kri-
sen, hvilket først og fremmest skyldes en formidabel 
indsats fra ledere og medarbejdere i hele fællesskabet. 
Et højt informationsniveau har der udover medvirket 
til at betrygge de pårørende. 

Vi er derfor mange, der gerne vil sige TUSINDE TAK til 
alle ansatte for jeres store indsats.

Og så indtraf endelig forløsningen: Pfizer kom til 
Marjatta.

For Clarahus’ vedkommende den 17. marts, hvor jeg 
efter aftale mødte op med mundbind og kamera. 
Det første stik skulle foreviges!

Alle 7 beboere havde sagt ja til at blive vaccineret, 
og alle ville gerne fotograferes! Heldigvis gav lægen 
beredvilligt sit tilsagn om min tilstedeværelse.

Stemningen var virkelig i top hos beboerne fra hele 
Sofiegården, der alle havde fået tilbud om vaccination 
dèn dag. Og hos medarbejderne var glæden også stor – 
man kunne tydeligt fornemme, at nu kunne de snart 
”ånde lettet op” – også fordi de selv var påbegyndt 
vaccinationen.

Der var dog et par beboere, som var på nippet til at 
fortryde, da nålen nærmede sig. Men sundhedsperso-
nalet og de ansatte fik med stor tålmodighed og gode 
overtalelsesevner sikret, at alle fik det første stik.

Den obligatoriske ventetid efter vaccinationen foregik 
i fællessalen, hvor der var dækket op med frugt, flag 
og saftevand, og så fik alle overrakt et vaccine-Diplom.

Alt i alt en rigtig dejlig oplevelse med glade og stolte 
beboere. 

Og en kæmpe lettelse for os andre.
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I ”mesterlære”
AF LISBET SCHMITZ, LÆRER

En løjerlig skikkelse kommer tra-
skende mellem træerne i alléen, han 
trækker et gammel æsel efter sig, og 
på hovedet har han en pelshue. Han 
hilser på alle, vinker til børnene og 
går over græsset ved hoveddøren for 
at fodre skolehjemmets guldfasaner.

Sådan mindes mange sikkert at have 
mødt Albert Eman på hans daglige 
tur med æslet, altid samme vej og 
altid samme tidspunkt, for vaner, 
rytme og gentagelse det styrker, og 
det vidste Eman. I dag er der mange 
som af gode grunde ikke har kendt 
og mødt Eman, men de som har, har 
haft et ganske særligt og for mange 
måske også vigtigt menneskemøde, 
for han var om nogen en særling 
men også en mester lærer.

Vi skruer tiden tilbage til 80´erne, 
Marjatta bestod dengang af sko-
lehjemmet og det nyoprettede 
”Lærkegården” på Stevns, nu del 
af SampoVig. Jeg mener, at der var 
ca. 60 elever og voksne beboere og 

omkring 55-60 medarbejdere, alle 
kendte hinanden og arbejdstider, op-
gaver, krav fra myndigheder mm. var 
meget langt fra den hverdag vi står i 
nu, meget var langt bedre og meget 
er blevet langt bedre. I dag er der 
over 200 elever og beboere og mere 
end 500 medarbejdere, tal der vidner 
om en helt igennem fantastisk visio-
nær, gennemtænkt og spændende 
udvikling. 

For vi unge medarbejdere i børnehu-
set, det der i dag er Bøgen, var Albert 
Eman en stor og vigtig del af vores 
arbejdsliv. Han kom hver morgen og 
vækkede børnene med sin blokfløjte, 
gav sig tid til en lille sludder om stort 
og småt, fortalte gerne små vittighe-
der og sagde god morgen til hvert 
barn. Om aftenen kom han sammen 
med sin hustru Karla og holdt en 
lille aftensamling, og han kom igen 
rundt til hvert et barn for at sige god-
nat. Altid vidste han præcis, hvad 
hvert barn havde brug for at høre, 
det kunne være samme sætning eller 

samme spørgsmål, men intet var 
tilfældigt, han var en stor pædagog.  
Han så, observerede og bemærkede 
alt, og ved de ugentlige medarbejder 
møder satte han fokus på antroposo-
fien og pædagogikken. 

Eman havde en kæmpe viden og 
indsigt, han havde selv stået i det 
pædagogiske i mange år, og været 
elev af lægen Karl König, et menne-
skemøde der havde formet og præget 
ham, og i den grad givet ham modet 
og drivkraften til at skabe Mar-
jatta. Eman vidste at rytme, varme, 
humor, pleje af sanserne, kunst og 
viljen til at ville, det var det absolut 
bærende i det pædagogiske arbejde, 
og det forstod han selv at mestre, 
men også at formidle videre. 

Han forstod, at det at blive og være 
en dygtig pædagog ikke kun var 
afhængig af lange uddannelser, kur-
ser osv. men frem for alt afhang af 
evnen til at kunne skabe en relation, 
og at være et forbillede, at være be-
vidst om, at i alt hvad du gør er du et 
forbillede. Dette er ikke umiddelbart 
noget vi alle kan, men vi kan lære 
det. Det kræver, at man griber sig 
selv, arbejder med sig selv og finder 
mod til at gå ind i processen.
Under de ugentlige medarbejder 

møder stillede Eman ofte spørgsmål 
til vores arbejde, og kom med mange 
gode råd. Vi synes f.eks. at mange af 
børnene var rigtig gode til at lege, 
de kunne jo gynge i timevis eller 
sidde i sandkassen længe. Men var 
det leg? Eman åbnede vores øjne for, 
hvad der var leg, og hvad der evt. var 
tvangsprægede handlinger hos bar-
net. Vi fik sat fokus på vigtigheden af 
gåture og hvad det betød, at lave små 
praktiske arbejdsopgaver sammen 
med børnene, men frem for alt, at de 
kunne spejle sig i vores aktivitet, da 
det er af stor pædagogisk betydning. 
Derfor var der altid aktivitet rundt 
omkring på Marjatta. De ældste ele-
ver var ude at arbejde stort set hver 
dag, der blev savet brænde, kørt med 
trillebør, gravet, plantet og fejet. 

Eman havde mange utraditionelle 
ideer, og skønt nogle ind i mellem 
forekom ret vilde, så vidste han 
præcis hvad han gjorde, og hvad 
han ville opnå. I alt hvad Eman 
gjorde var der et mål, men det var 
processen, vejen til målet der var det 
vigtigste, for deri lå udviklingen. Han 
havde ligeledes stort tillid til sine 
medarbejdere, og lyttede gerne hvis 
de kom med ideer og nye tiltag. Han 
forstod at lade folk arbejde i frihed 
men under ansvar. Havde man en 
god ide, eller ønskede man at indføre 
nyt, så var han lydhør, men han var 
opmærksom på, at man gennemførte 
ideerne og var vedholdende. Ideer 
skulle omsættes til handling til gavn 
for børnene, og vi medarbejdere 
forpligtigede os til, at bære ansvar og 
hermed fik tingene værdi. 

Eman var ikke kun et dygtig pæda-
gog, han var også interesseret i mu-
sik, kunst og kultur. Han mangeårige 
samarbejde med Marjattas eurytmist 
Birte Reppel byggede på en gensidig 
glæde og stor respekt for kunsten. 
Der er gennem årene blevet opført 
et utal af smukke teaterforestillin-
ger, hvor sang, musik og bevægelse 
blev forenet på fornemste vis. Eman 
havde ambitioner, og han var ikke 
bleg for at kaste sig ud i store værker 
så som Mozarts ”Tryllefløjten” eller 
Shakespears ”Stormen”. Hans store 
interesse for nordisk mytologi og 
den finske folkeepos Kalevala gav 
også inspiration til en lang række 
skuespil, hvor Eman selv kompone-
rede musikken. Selv mindes jeg, at 
en af mine første kulturelle oplevel-
ser på Marjatta netop var ”Stormen” 

og jeg var dybt imponeret over at 
noget sådant overhovedet kunne 
lade sig gøre, og hvor engagerede og 
dedikerede alle var. Eman var meget 
bevidst om, hvilken stor pædagogisk 
betydning kunst og kultur har, og 
det skulle være af høj kvalitet, kunst 
og kultur former og danner os, og 
giver os oplevelser vi tager med os 
gennem hele livet. 

”Man vil altid kunne genkende mit 
gravsted, for det er den eneste med 
en skorsten….” Denne udtalelse 
hørte man ofte fra Eman, umid-
delbart en morsom og humoristisk 
kommentar, men samtidig også en 
kommentar, der så tydeligt beskrev 
et af Emans helt grundlæggende 
temaer, nemlig varme. Varme var for 
ham det altafgørende for trivsel og 
udvikling. 

Eman var formidabel til at beskrive 
og formidle viden om menneskets 
sanser, og her talte han om forståel-
sen for de 12 sanser, og en af de 12 
sanser er varmesansen. Varmesansen 
hænger sammen med det menne-
skelige, med vores jeg og i varmen 
er sympati, mod, tryghed, latter, 
kærlighed mm. Dette er meget for-
enklet sagt, men når Eman beskrev 
sanselæren gav det mening. Derfor 
blev begrebet varme også meget 
fysisk, for Eman kunne også formidle 
hvorledes vi rent praktisk skulle for-
stå, hvor vigtig varme var for barnets 
udvikling og trivsel. Derfor var varm 
påklædning noget vi alle tog meget 
alvorligt, uldundertøj, varme huer, 
varme bade osv. var en selvfølge, og 
vi sørgede altid for, at alle vinduer 
var lukkede når Eman kom gennem 
huset, for var der noget han absolut 
ikke brød sig om så var det træk, 
kulde og dårlig påklædte børn. Men 
der var stor respekt og en vis ære-
frygt forbundet med det for vi vidste, 
at Eman havde ret, og han stod altid 

klar til at uddybe og forklare, hvis 
der var noget vi ikke forstod.

Da Eman trak sig tilbage som for-
stander, kunne han endelig starte 
Marjattas første seminariehold i 
1985, noget han havde ønske i 
mange år, og noget han gik ind i 
med dedikation og engagement. Her 
fik han mulighed for at fordybe sig i 
antroposofien og pædagogikken og 
formidle sin enorme viden videre. 
Han fortsatte også med at holde 
foredrag, og her var det specielt de 
store fortællinger fra Kalevala (hvor 
Marjatta fortællingen også er at 
finde) som optog ham, og han var 
intens, levende og en formidabel for-
midler. Han holdt ligeledes foredrag 
om den nordiske mytologi og de 
mange spændende og visdomsfyldte 
fortællinger derfra, og folkeeventy-
rene og tolkning af disse stod også 
hans hjerte nær. Det var altid en 
stor fornøjelse at være til foredrag, 
for Eman var velforberedt og forstod 
som den store pædagog han var, at 
krydrer sin foredrag med små hu-
moristiske kommentarer, for Eman 
var om nogen et meget humoristisk 
menneske. Et af de sidste foredrag 
han holdt kaldte han ” Fra en smuk 
svane til en grim ælling”, et under-
holdende, alvorligt og spændende 
indblik i hans interessante biografi.  
Han vidste hvor vigtig humor er, 
ikke mindst i det pædagogiske ar-
bejde. Humor er en kvalitet der kun 
findes hos mennesket, humor bryder 
logikken, løfter os ud af tyngden og 
humor er et fantastisk pædagogisk 
redskab, hvis man forstår at bruge 
det korrekt. 

Der kan skrives og siges meget om 
Eman, og jeg tror, at alle vi som har 
haft fornøjelsen af at have kendt 
ham, mindes ham med stor respekt 
og taknemmelighed. Han var en 
genial original person.

“Man vil altid kunne genkende mit gravsted, 
for det er den eneste med en skorsten. Selv i døden skal 

jeg have det varmt”  Citat: Albert Eman
 
„
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I disse tider med Corona må mange opgaver løses 
anderledes. Der er begrænsninger på, hvor mange 
vi kan mødes, og mange møder internt i Marjatta, 
med sagsbehandlere og med samarbejdspartnere må 
afholdes på video eller telefon.
 
Således blev der indbudt til et forsinket årsmøde 
2020 med en opfodring til, at kun bestyrelsen duk-
kede op. Der var derfor kun 10 deltagere.
 
I år blev årsmødet afholdt som videomøde. Møde-
leder var Simon Skaaning, som guidede os gennem 

dagsorden. 28 personer deltog i det virtuelle årsmø-
de. Beretningerne var sendt ud inden årsmødet, så 
de blev aflagt i kort form af formanden Finn Skovbo 
Pedersen og leder af Marjatta Bernhard Schmitz.
 
Årsmødet forløb godt, selvom vi savnede den 
sammenkomst og frokost, som årsmødet plejer at 
udgøre. I kan herunder se et foto af mødet – set fra 
Simon Skaanings pc. Simon blev i øvrigt valgt som 
nyt medlem af bestyrelsen og Elisabeth Saplana 
Thorning blev valgt som ny suppleant.

Årsmøde 2021 
AF THOMAS CRONE, ADMINISTRATIONSCHEF

Køb af ny ejendom på 
Bækkeskovstræde 13
AF BERNHARD SCHMITZ, LEDER AF MARJATTA

Marjattas bestyrelse har lige før 
jul købt en ny ejendom på Bække-
skov Stræde 13. Huset skal erstatte 
Fredskov i Mern, som Marjatta fik 
skænket i januar 2016 af det tidligere 
opholdssted ”Fonden Feldskov”.

Ejendommen i Mern tilbyder mange 
kvaliteter, men kunne ikke for over-
kommelige midler moderniseres og 
bringes i en god stand, og ejendom-
men er nu sat til salg. 

Ejendommen på Bækkeskov Stræde 
er i en god stand og kræver kun be-
grænsede ombygninger til at kunne 
rumme et nyt hjem. Huset ligger lige 
ved siden af voksencenter Ristola-
haven, naturskønt på Bækkeskov 
Stræde, ud til skoven og fra 1. sal 
med et glimt til Præstø Fjord.

Huset består af 2 beboelser og kan 
rumme boliger til 8 unge beboere. 
Desuden er der opført en mindre 

lade på grunden. En del af  Fredskovs 
beboere tager ungdomsuddannelsen 
på Bredeshave og med flytning er det 
muligt for beboere selv at komme 
frem og tilbage til Bredeshave og del-
tage i Ristolahavens og Skolehjem-
mets sociale og kulturelle aktiviteter 
ved at gå eller cykle til de forskellige 
aktiviteter. 

Beboerne flytter fra Mern til Bække-
skov Stræde primo august.
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Et besøg på Marjattas
WEBSHOP

Her kan du finde produkter som er lavet af 
beboere fra Marjatta. 

Alle produkterne bliver produceret af bebo-
erne på Marjatta, hvorfor alle produkterne 
er unikke. Det tager tid og kræfter at produ-
cere og derfor vil der ikke altid være mange 
forskellige ting, men de vil komme i takt 
med der bliver produceret nogle nye, den er 
derfor altid et besøg værd.

Her kan du finde alt fra husholdningsred-
skaber, med de smukt drejede træskeer 
altid er i høj kurs, eller vævede karklude og 
viskestykker. Der er fine filtede grydelapper 
og bordskånere. 

Du kan finde krydderier, korn og melpro-
dukter, frugt og grønt til hverdag. 

En gaveidé kan være blandt alle de skønne 
dekorations og pynteting. Sølvværkstedet 
har både bestik og smykker som også kan 
evt. bestilles på vores værksted. 

Til de mindre og barnlige sjæle er der strik-
kede dyr, smukt udformede træ dyr eller 
spil.
Sidst men ikke mindst kan du finde kunst 
fra Grethe Bagge.

Her er altid en god gaveidé at finde – 
kig ind https://marjattashop.dk/


