I anledning
10-års jubileet
Amalie Skrams hus
2001 -2011

1

“Stiftelsens formål er å la mennesker med psykiske lidelser få mulighet til å prøve ut og utvikle sine evner
gjennom ulike skapende aktiviteter, sosialt fellesskap og arbeidstrening”. (Årsberetning 2002)
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Forord
Hvor ble det av bildene vi aldri tok?
Hvor ble det av alle historiene som aldri ble fortalt?
Vi husker så forskjellige og glemmer så mangt.
Historien om Amalie Skrams Hus er en helt personlig historie for noen hundre brukere og en håndfull
ansatte gjennom ti år.
Det er også en felles historie som kan dokumenteres i tørre fakta, og det har vært en utfordring for
redaksjonen. For vi vet at Huset handler om menneskers dynamikk og samhandling og da er det gjerne
følelser og handlinger som står i fokus.

Idéen om et vekst- og kreativitetshus har vist seg å være bærekraftig. Aktivitetene på huset har utviklet seg
i takt med brukernes behov og ønsker. At veien blir til der vi går er vel et ganske beskrivende uttrykk for
husets indre liv. At veien også kan være kronglete og prosessene langsomme, er gjerne prisen som betales
for å tilstrebe en stor grad av brukerdemokrati.
Denne boken prøver vi å gi et bilde av ”Amalie Skrams Hus”, hvordan det oppstod, og om hvordan det har
utviklet seg gjennom ti år.
Vårt ønske er at boken kan være til glede og inspirasjon for alle som har interesse for psykisk helsevern,
kulturaktivitet og brukermedvirkning.
											Redaksjonen
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Forutsetninger for at Amalie
Skrams hus ble til
psykisk helsearbeid. Det var rett og slett penger
tilgjengelig i kommunen og fylkeskommunen til å
prøve nye ting, eller starte nye tilbud som dette.
Men en reform som dette handler ikke bare
om økte bevilgninger. Innholdet er ofte svært
omfattende. Noe av det opptrappingsplanen var
tydelig på, var at man ønsket å inkludere tenkning
om brukermedvirkning og empowerment i langt
større grad enn i psykisk helsearbeid.
Siden 1986, da empowermentbegrepet ble introdusert i helsefeltet, gjennom FNs første internasjonale konferanse om helse, Ottawacharteret,
har slik tenkning gått som en svøpe gjennom store
deler av dette feltet.
Som eksempel karakteriserer høgskolelektor ved
Høgskolen i Lillehammer, Ole Petter Askheim
situasjonen i arbeid med en annen brukergruppe,
psykisk utviklingshemmede, som et paradigmeskifte.
Omveltningene er neppe mindre omfattende i
psykisk helsearbeid.
Dette vil si at den grunnleggende tenkning vi jobber
ut fra, i arbeid med de ulike brukergruppene,
endres. Verdiene, etikken, pedagogikken og
det faglige innholdet endres. Dette er således
tidstypiske skifter, epoker eller paradigmer, som
sier noe om skiftninger i samfunnet for øvrig.

David Skjoldheim

Det politiske arbeidet som ble gjort for at huset skulle
bli en realitet, er på mange måter en suksesshistorie.
Mange ildsjeler som engasjerer seg i politiske saker
de brenner for, møter mye motstand på veien, og de
må jobbe hardt i mange år for å få noe gjennomslag
i det hele tatt. Historien om Amalie Skrams hus er
et sammenfall, der intensjoner hos bruker som var
initiativtaker, kommunale byråkrater og politiske
bevilgende myndigheter er sammenfallende. Stort
sett alle ønsket idéen om dette huset velkommen.
Den sannsynligvis viktigste forutsetningen for at
huset ble en realitet, er opptrappingsplanen for
psykisk helse. Psykiatrireformen ga økte rammer
for kommunene i et gitt antall år til å fokusere på
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Når vi leser kommunale og fylkeskommunale
sakspapirer fra oppstarten av Amalie Skrams Hus,
virker det tydelig for oss at bevilgende myndigheter
hadde et ønske om å starte et brukerstyrt tilbud
for mennesker med psykiske helseplager, og at
dette er en av årsakene til at idéen fikk det politiske
gjennomslaget den fikk.
Mange aktører har gjennom disse 10 årene vært
viktige ved å forme huset underveis.
Brukere, ansatte kunstnere og helsearbeidere,
byråkrater og eksternt oppnevnte styrerepresentanter fra Bergen kommune og Hordaland
fylkeskommune/ Helse Bergen. Alle har gjennom
sitt engasjement satt sine spor i huset, og gjort en
stor innsats for at huset har vært slik en suksess som
det har vært.
Mange fortjener en stor takk. I selve oppstarten er
det likevel to personer som er spesielt viktig for at
huset ble til.
Terje Hartvedt Lerøy var brukeren og idealisten
som tok initiativ, jobbet mot politiske myndigheter,
og som jobbet gjennom hele prosessen for at huset
skulle bli en realitet.
Den andre aktøren i dette arbeidet, som er
svært viktig, er Audun Pedersen som den gang,
og fremdeles i dag, er koordinator for psykisk
helsearbeid i Bergen kommune.

Den nøkkelposisjonen han hadde i kommunen
gjorde at disse tankene og idéene ble noe mer enn
bare planer og visjoner.
Dette samarbeidet mellom en bruker og en
kommunal sjef viste seg å være svært fruktbart. Den
ene med et politisk mandat, og den andre som en
aktør med brukerinteresser og ideer som har ulmet
i brukermiljøer i lengre tid.

Inngangspartiet til Lars Hillsgate 17
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Det er den draumen.....
- tale holdt i anledning Åpningen av nygårdsgaten 89

Velaug Grimastad Farestveit

Det har eg ikkje alltid vore like glad for.
Den andre årsaka er at eg har vore brukar av
Amalie Skrams hus, og at eg etter kvart har kunne
nyttegjordt meg det huset har tilført meg.
Det er eg veldig takknemlig for. Det gjer og at eg
kan godta at hjarta mitt fortsatt slår.
Det betyr ikkje at eg er blitt lukkeleg. Det betyr
heller ikkje at livet mitt er blitt noko særleg enklare.
Men det betyr at eg har blitt bedre.
For meg handlar det heile om å få leve eit liv på
godt og vondt.
Å leve i ein indre depresjon, som forankra seg hjå
meg då eg var 17 år gammal, med ein indre kjerne
av tomheit, er å leve eit liv på ingenting.
Ein blir fråteken livsviktige livsfunksjonar, som gjer at
det å være ein del av livet, blir uuthaldeleg.
No er livet mitt komt i bevegelse.
Dagane er ikkje lenger like kvarandre. Dagane og
livet går ikkje lenger i eitt. Dagen min varierar frå
eg står opp om morgonen, til eg går og legg meg
om kvelden. Ikkje med tanke på ytre gjeremål, men
i form av indre opplevingar, og korleis eg forholder
meg til det eg møter på i løpet av ein dag.
Det handlar om å få leve, medan ein er i livet.
Derfor vil eg sei tusen hjarteleg takk.
Takk for at huset finnst. Og gir rom for det det gir
rom for.
Og for meg, at det har vore dei rette menneskene
på rett plass, til rett tid.

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje
at det må skje at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
Olav H. Hauge 1966

Dette diktet er for meg eit bilete på den
effekten eg har hatt som brukar av
Amalie Skrams hus. Det psykiatrien ikkje klarte på
21 år, det har Amalie Skrams hus, i kraft av sine
menneskelege ressursar og kreative aktivitetar klart
på fire år.
På mange måter er det to hovudårsaker til at eg
står her i dag. Det er sjølvsagt mange fleire, og dei
er samansette.
Den eine årsaka er at eg har eit særdeles sterkt
hjarte, reint fysisk sett.

TUSEN TAKK!
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Randveig Riisberg Norén “Seilas”, Keramikk
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Fra åpnigsfesten, daværende helsebyråd Anne Grethe Strøm-Eriksen foretar den høytidelige åpningen
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vi er i gang...............
Med et driftsbudsjett på 1,5 millioner, startet
Amalie Skrams Hus opp med et minimalt antall
ansatte. Dette er er en del av totalpakken. Brukerne
skal stå for mye av driften selv. Jens Jacob Lund
forklarer i BT i forbindelse med åpning av huset:

virksomheten i Stiftelsen Amalie Skrams Hus.
Den første tiden var det viktig å diskutere brukermedvirkning, ansattes ansvar, innkjøp og økonomi.
Prinsipielle saker ble diskutert på husmøtet før det
ble tatt videre til styrebehandling.
Deltakelse på allmøtene var en viktig faktor i forhold
til det å klare å snakke med mange mennesker til
stede.
Ved oppstart var det to stillinger på Amalie Skrams
Hus. Jens Jacob Lund var daglig leder. Jorunn Ohnstad ble ansatt som leder for kreativt arbeid i 80
prosent stilling. Ketil Fersum kom til som musikklærer i 20 prosent stilling i løpet av det første året.
Etter å ha drevet forberedende arbeid siden august
2000, i Mental Helse sine lokaler, startet Jens Jakob
og Jorunn arbeidet i Lars Hilles gate fra null, uten å
vite om det ville komme noen brukere.
Da den første brukeren kom innom, tidlig på formiddagen, første dagen, var de store tomme
industrilokalene oppusset for å passe til formålet.
Med store vinduer, lyse vegger og vinduer i dører
og vegger som vendte ut mot korridoren, virket
lokalene store og luftige.
Neste dag kom det et par brukere til, og dagen
etter enda noen flere. Innen kort tid kunne en telle
opp til 90 mennesker i lokalene på en gang om
torsdagene, som var “langåpent”- dager.

- Vi skal bruke de ressursene våre
kommende medlemmer har, gi arbeidstrening og forhåpentligvis hjelp til at
folk skal kunne komme seg tilbake
i jobb.
Eksempelvis skulle brukerne ta seg av resepsjonsarbeid, arbeid i kaféen og bidra til renhold.
De ukentlige husmøtene/allmøtene, som ble holdt
i allrommet, var en del av den identitetsskapende

Kreativ leder og daglig leder fra starten av:
Jorunn Ohnstad og Jens Jakob Lund
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For de ansatte er det to områder som utkrystalliserer
seg som svært viktige. Det er det indre livet på huset,
og det er det ytre, dvs. at huset skal være en del av
byen. Innad på huset skal de, sammen med brukerne,
skape trygghet; det skal være godt for brukerne å
komme. Samtidig som de ønsker toleranse og stor
takhøyde, ønsker de også at terskelen skal være
lav og at så mange som mulig skal tørre å komme.

det da kan inntreffe store forandringer i væremåte.
For å ta både brukere og ansatte på alvor, er det
viktig at sikkerhetsrutiner er på plass. Man bestreber
seg på å gjøre det så sikkert som mulig med bare
to på jobb. Det lages prosedyrer for vanskelige
situasjoner i samarbeid med politi og Securitas.
Huset får ransalarm.
Dette er ikke en arbeidsplass for folk som
ønsker en forutsigbar arbeidsdag. Ingen vet
hvem som kommer eller hvordan dagen blir.

Økonomien kommerer på plass, slik at de kan
konsentrere seg om å bruke arbeidstiden
sin til andre områder som er nødvendige for
driften. Stort sett kan de si ja til forslag om
aktiviteter og innkjøp som kommer fra brukerne.
Med bare to ansatte i større stillinger, er samarbeid og arbeidsfordeling viktige faktorer.
Det har utviklet seg en god dugnadsånd på
huset, så det er ikke er vanskelig å dra i gang
arrangementer. Brukerne stiller opp. Sammen
inviterer vi publikum til for eksempel psykiatridagene.
Når Arvid Augestad overtar som daglig leder i
2002 arbeider han mye med tilbud innenfor fysisk
aktivitet, i tillegg til det administrative arbeidet.
Etterhvert som besøkstallene stiger, opplever de
ansatte at det bør være to til stede til enhver tid.
I 2005 utvides staben med en 100 prosent stilling
og Harald Mæland blir ansatt som nestleder, etter
at han har vært i praksis fra vernepleierutdannelsen,
på huset.
Det er ikke til å komme forbi at folk blir syke, og at
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Gunhild Hofstad: foto

11

Interiører fra Lars Hilles gate anno 2002
Øverst fra venstre mot høyre:
Galleri / resepsjon,
Korridoren som også blir utnyttet til utstillinger,
Kontoret med Arvid Augestad i arbeid,
Allrom og kjøkken,
Allrom og spisestue
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Allmøtet
Allmøtet ved Amalie Skrams hus er den demokratiske
arena for husets brukerstyring/medvirkning.
I de første vedtekter for Amalie Skrams Hus står det
å lese at ”allmøte skal finne sted minst 6 ganger i
året”. Det viste seg fort at det var behov for langt
flere. Medlemmene på huset ønsket ukentlige
allmøter. Ukentlige allmøte/husmøter er i dag
gjeldende praksis.
Husordensreglene av 2006 bekrefter allmøtets
viktige posisjon i stiftelsen.
Her står det å lese at ”allmøtet kan ta beslutninger
i forhold som gjelder den daglige drift på linje med
daglig leder”.
Maktforholdet mellom styre i stiftelsen og allmøtet
har blitt ivaretatt ved at styret i saker av større
økonomisk eller prinsipiell betydning har konsultert
allmøtet.
Allmøtet har spilt og spiller en viktig rolle som
samarbeids og kommunikasjonsorgan i forholdet
mellom ansatte og medlemmer. Både ansatte og
medlemmer har stemmerett på allmøtet.
Sakene har vært mange og svært varierte. Det har
vært alt fra dagligdagse ting som vasking, aktiviteter
og innkjøp, til store saker som ansettelser på huset
og diskusjoner om betydningen av begreper som
brukerstyring / brukermedvirkning.

Blant annet har allmøtet fått presentert kandidater
til stillinger ved ASH, og hatt uttalerett overfor
styret. Under et styremøte i 2001 ble følgende
formulering brukt…”Det er ønskelig at allmøtet
diskuterer ønskede kvaliteter for daglig leder, og at
dette blir retningsgivende for styret”.
Skal en beskrive gjennomføringen av møtene er
ord som temperatur, fargerikdom, humor og til
tider delvis kaos beskrivende. Møtene har vært
omstridte og omdiskuterte, og engasjementet
høyt. Noen har gitt uttrykk for at ordvekslingen
som finner sted tidvis kan virke skremmende. Andre
igjen har påpekt at til tross for eventuelle mangler
og svakheter både har og er allmøtet den viktigste
arenaen vi har for kommunikasjon på huset. Den
dag i dag er ennå allmøtets form og rolle gjenstand
for debatt.

Dagens ord!
HVis alle er like flinke til å
lytte...
blir ingenting sagt!
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Dag Nygaard

Styret
Styret i stiftelsen Amalie Skrams Hus hadde sitt
første møte i mars 2001. Styret den gangen bestod
av:
1 representant fra Bergen kommuneDag Håkon Myrdal fra begynnelsen i 2001 til 2008.
1 fra fylkeskommunen (fra 2001 Helse vest) Geir Lien gjennom 8 år.
1 ansatterepresentant
3 medlemsrepresentanter
(I tillegg hadde disse tre en vararepresent hver)
Valg av medlemsrepresentanter har blitt fortetatt
av årsmøtet på ASH. Disse har blitt valgt for 2 år.
Daglig leder ved ASH ble utpekt som sekretær for
styret, uten stemmerett.
Styrets funksjoner skulle være å påse at huset
ble drevet i samsvar med vedtekter, samt å ha
arbeidsgiver og økonomiansvar. Det skulle og være
medlemmenes øverste klageinstans.
I stor grad har sakene som har vært styrebehandlet
også vært innom allmøtet. Unntak er saker av hensyn
til personvern. Dette forholdet mellom allmøtet og
styret reflekteres også i husordensreglene hvor det
står at man ”i saker av prinsippiell betydning for
huset bør konsultere allmøtet”.
I 2010 ble vedtektene for Amalie Skrams Hus endret.
En viktig endring var styrets sammensetning.

I dag er det fire medlemsrepresentanter i
styret. Dette ble gjort for å understreke husets
brukerstyring/medvirkningsprofil.

Rolf Johnsen, “Firkantet fyr” Tegning
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medlemsåpent
Nesten like lenge som huset har eksistert, har
medlemsåpent fungert som et utvidet åpningstidstibud for husets medlemmer.
Bakgrunnen var at mange ikke ville forlate lokalene
ved stengetid. Folk ønsket å fortsette med maling,
keramikk, musikk etc. Trivselen og entusiasmen
rundt huset var stor.
Noen medlemmer kunne benytte huset etter
ordinær åpningstid.
Styremedlemmer hadde som gode å inneha nøkkel
til huset, og musikere fikk ofte være igjen for å øve
frem mot arrangementer.
Ønsket og behovet for utvidete åpningstider
resulterte etter hvert i medlemsåpent (den gang
benevnt brukeråpent).
I tillegg til husordensreglene ble reglene for
gjennomføringen at 2 medlemmer måtte påta seg
hovedansvaret for å rydde og låse lokalene om
kvelden og, etter hvert, at alle som kom måtte være
betalende medlemmer (dvs. de skulle ha betalt
årskontingent). Det ble óg forventet at de praktiske
gjøremål skulle være et felles ansvar blant brukerne.
Gjennom årene har mange medlemmer stått for et
stort frivillighetsarbeide ved å holde huset åpent.
Et stort antall ”ubetalte arbeidstimer”er lagt ned.
I dag kan man i tillegg til å holde huset åpent
onsdag og fredag ettermiddag, også holde åpent
lørdager.
Helene Halvoksen, “jubileumsklovn”, blandingsteknikk på lerret.
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Nina Sagen Sandsbakk: “Baluba” Blandingsteknikk
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Verkstedsfellesskap
Selve grunnstammen i Amalie Skrams hus skulle
være verkstedene.
Terje Lerøy hadde allerede lagt premissene for at
Amalie Skrams Hus skulle være noe annet enn
dagsentrenes arbeidsstuer.
Her skulle det gies mulligheter for brukerne å lage
skikkelige ting med skikkelig verktøy og skikkelige
materialer.
Huset ble fra starten utstyrt med Kermikkverksted,
musikkrom, malerom og et rom med symaskin til
tekstilarbeider.
Det ble satset mye penger på godt utstyr og
kvalitetsverktøy.
Utstyret skulle i alle fall ikke være en hindring for at
en ikke kunne få til skikkelige ting.
Kreativ leder Jorunn Ohnstad var selv utdannet ved
keramikkavdelingen på kunsthåndverkskolen. Hun
sørget for at keramikkrommet ble innredet med
stor ovn, to dreieskiver, og alt annet utstyr som et
profesjonelt verksted krever.
Til malerommet ble det investert i solide staffelier,
palletter og selvsagt kvalitetsmaling og pensler.
Råmaterialer som leire, lerreter og maling er
innkjøpt, lett tilgjengelige og til salgs for kostpris.
Vi baserer alt på tillit og stoler på at de som forsyner seg med materialer også betaler for seg.

Ketil Fersum fikk ansvar for å kjøpe inn utstyr til
musikkrommet. Gitarer, piano, trommesett og
perkusjonsinstrumenter. Selvsagt var det fritt frem
for å ta med egne instrumenter, men her skulle alt
stå klart for mer eller mindre impulsiv musisering.
I 2001 var datamaskiner fremdeles ikke allemannseie. En kan vel si at Amalie Skrams hus var både
“up to date” og framsynte når en satset på et datarom med fem pc’er, internettforbindelse og skriver.

Fra datarommet
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Maleverksted
Maleriet handler om lys og farge.
Hvordan gjør vi det?
Hvordan virker fargene? Hva er egentlig en farge?
Det prøver vi å finne ut av.
Sammen med Jorunn utforsker vi hvordan fargene blandes og
hvordan de virker mot hverandre.
Her må vi bare kaste oss ut i det og lære ved prøving og feiling.
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T.v. oppe: Gunhild Hofstad: “uten tittel”
T.v. nede: Gro Lauritsen: “Ikke ferdig” , akryl på lerret
T.h. oppe: Kari Bianca Wiese: ” uten tittel”, akryl på lerret
T.h. nede: Velaug Farestveit “ uten tittel” , oljepastell
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I pottemakerens hånd
Tone Jebsen

Jeg ble godt mottatt på ”Amalie”, og ”bergtatt”.
Begynte på keramikken. Hadde vært to perioder
i keramikkverksteder før for ca. 30 år tilbake, pga
depresjoner.
Det hadde vært både til trøst og nytte.
Jeg fikk leiren. Spenningen var stor. Der var
gammelt håndlag!
Jeg tegnet en middels stor krukke som jeg gjerne
ville prøve å lage.
Keramikken støttet og hjalp.
Risset, slikket, pølse på pølse, trykket, tettet, inn/
utvendig. Krukken tok form, med kuppel.
Jeg opplevde skaperglede igjen!
Dekoren og brenningen gikk godt – krukken kom
på utstilling i rådhuset! Jeg betraktet den, følelsen
av glede og selvtillit strømmet gjennom meg takknemlighet!
Livet gikk oppover igjen.
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Keramikk:
Fra venstre mot høyre, oppe:
1. Anka Rutledal
“Kvinne med hatt”
2. Eva Bjørsvik		
“Figur”
3. Ada Moe
“Isis”
4. Kjersti Våde
“Hvilende Buddha”
Midten:
5. Juan Asencio
“Elg”
6. Britt Berntsen
“Grønt fat”
7. Anne Marie
“Fugl”
Nederst:
8. Kari 			
“Vase”
9. Kari Bianca Wiese
“Mynde”
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Musikkglede
Musik skall byggas utav glädje,
av glädje bygger man musik
Musik, det får ni ändå medge
gör glädjen ännu mera glädjerik.
Björn Barlach / Lill Lindfors

At musikkrommet er til glede for Amalie Skrams
hus er det ingen tvil om. Det er et rom som sjelden
står tomt.
Her er det åpent for privattimer med musikklærer
Ketil, noen grupper har faste spilletider og, ikke
minst, det skal være rom for alle som bare har lyst
til å stikke innom og jamme litt når det måtte passe
seg slik.
I en helt annen grad enn de visuelle kunstretningene, har musikk et sosialt aspekt.
Her kreves det samarbeid og samspill, man må
lytte til hverandre og dra lasset sammen dersom
det skal bli godlåt.
Folk startet med veldig forskjellige forutsetninger.
Noen var nesten “proffe” og trakterte opptil flere
instrumenter fra før, mens andre har klimpret sine
første toner på Amalie og vokst frem til å bli habile
underholdere. Det er selvfølgelig rom for dem som
kun vil spille for egen gledes skyld, men vi kan ikke
stikke under en stol at det har vært til stor glede for
huset å ha et mangfoldig tilbud av husband og trubadurer som trør til på fester og andre tilstelninger.
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i all “sømmelighet”
Symaskinen ble kjøpt inn rett etter oppstart og et
lite rom for seg selv fikk den også. Stort sett ble vel
symaskinen brukt til å reparere tøy, men noen tok
den også i bruk til mer kreative utfoldelser. Det ble
fallet opp en del meter med gardiner også.
I en periode disponerte vi en bordvev som to av
brukerne satte renning på. Den hadde sett sine
beste dager, så det krevde en stor porsjon tålmodighet å veve på den, men noen vevnader ble det
laget.
Etter at Jorunn Ohnstad , som var spesialist på kermikk, slutter hos oss i 2005 blir det satt mer fokus
på tekstilarbeid. Vi oppdager at det tekstile har flere
muligheter enn søm og vev.
Først overtar Camilla Søyland som er utdannet
grafiker. Hun foreslår at vi skal kjøpe inn en ekstra
datamaskin og printer, dedikert til billedbehandling.
Nå kan vi lage våre egne bilder, printe dem ut og
overføre dem til T-skjorter og andre tekstiler.
Christine Hoem som er utdannet tekstilkunstner blir
ansatt som ny kreativ leder i 2006.
Hun bringer med seg mye kunnskap om forskjellige stofftrykkteknikker som hun formidler til oss.
Vi forsøker oss på alt fra potettrykk til ekte silketrykk på tekstil.

Nina Sagen: Kjole
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Edit Eikås: “Tusen og en nattl” Tekstil aplikasjon
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Teater og skrivekunst
Noen aktiviteter har ikke fått sine egne rom, men
må finne seg plass likevel.
Skrivegruppene er viktige populære fora for læring
og utvikling.
Deltagerne har skrevet tekster, gjerne ut fra en opp
gave eller et gitt tema som gruppen har blitt enig
om .
Man har en ukes tid på å gruble, skrive , stryke og
skrive på nytt......................
Så møtes man igjen, leser opp tekstene for hverandre, gir konstruktive tilbakemeldinger, diskuterer og
oppmuntrer hverandre.
Noen skriver livshistorien sin. Noen skriver dikt og
noen skriver noveller. Noen drømmer om å skrive
den store romanen - bestselgeren.
Det blir morsomme dikt og triste historier, alt har
like stor gyldighet.
Uansett drømmer og ambisjoner, her er det plass til
alle. Målet er at alle skal få oppleve at det finnes noe
som heter skriveglede og formidlingsglede.
I tillegg, har det vært arrangert skriverkurs der vi har
leid inn forfattere til å lede gruppene.
At KraftVERK-utgivelsene har gitt noe ekstra til
skriverne våre er det ingen tvil om.
En ting er å produsere for skrivebordskuffen, en
helt annen ting er å se det man har skrevet på
trykk, oppleve at det man har gjort blir satt pris på,

og at man selv blir gjort litt stas på ved lanseringsarrangementene.
Til teatergruppene har vi hentet inn instruktører fra
bl.a. Vestnorsk teatersentrum. Å spille teater handler om mye av det samme som skrivegruppene.
Øvelser i å stå på scenen, improvisere, vise seg
frem, vise frem andre sider av seg selv og formidle
følelser.
Iblant jobber vi med egenprodusaert stoff, andre
ganger har vi arbeidet med ferdig manus fra forfattere.
Å kunne samarbeide og være en del av en helhet
pleier å være bra for de fleste av oss.

Lynn Veronica Stenset; “Uten tittel”
blandingsteknikk (detalj)
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Dei største fordommane
var mine eigne
Einar Sagen

- Kraftverk har hatt ”sinnsyk” stor betydning for min
skrive-og kunstutvikling. Men også for sjølvbildet
og helsetilstanden.
Dette sitatet er henta frå eit foredrag eg hadde om
skriving, og gjengitt i Kraftverk billedkatalog nr.3.
For meg er Amalie Skrams Hus eit ”kraftverk” som
produserar energi og livslyst, viss ein tar huset aktivt
i bruk. Men det har vore ein lang prosess.
Det begynte med eit skrivekurs for om lag sju år
sidan.
Etter kvart har det blitt mange aktivitetar både i og
utanfor huset. Tidsskrftet Kraftverk og tankeromkursa til Kunst, kultur og psykisk helse, og mykje
anna.
Amalie Skrams Hus har bidratt til å gi meg innsikt og
muligheiter for sjølvutvikling og vekst. Ein stad eg
kan vere meg sjølv og føle tryggleik i samspel med
andre menneske, også i forhold til omgivelsene.
Noe som har ført til større openheit og mot til å stå
fram som den eg er i det miljøet eg tilhøyrer.
Det er ikkje lenger så viktig kva eg trur at andre trur.
Einar Sagen, “Vannmannen”
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Amalie - en del av byen
frem et ønske om å presentere det vi hadde laget.
I løpet av det første året på Amalie Skrams Hus,
ble publikum invitert til hele tre annonserte salgsutstillinger, og i forbindelse med “Kulturdagene” i
bydelen var det åpent hus.
Vi ble også presentert på forskjellige utstillingssteder i byen. Her kan nevnes kafeer, rådhusfoajeen,
Grieghallen (Psykiatridagene) og Haukeland sykehus.
I forbindelse med lansering av nytt hefte i Skriftserien “Kraftverk”, var det bokkafé hos“Beyer bokhandel” og flere bidragsytere fra ASH leste opp dikt de
hadde fått på trykk i heftene.
”Den Nationale Scene” hadde i en periode en serie
lørdagsforlesninger; “Aktuelt debattprogram”.
Da de hadde psykiatri oppe som tema, var det et
medlem fra ASH som bidro med et innlegg til saken
og det ble lest opp dikt, skrevet av brukere fra ASH.
Sammen med Fredheim kurs og aktivitetshus laget
vi en keramikkutstilling i salen.
Tilstedeværelse ved offentlige arrangementer
bidrar også til synlighet.
Vi deltok på skulpturvandringer, omvisning på Bergen museum, omvisning i St.Paul kirke og innføring
i ikonmaling.

Amalie Skrams Hus ønsket åpenhet om psykiske
lidelser.
Pressen fattet interesse for prosjektet. Etter hvert
ringte både aviser og ukeblader med spørsmål om
å få komme på besøk. Flere fagskrift hadde reportasjer om den nye stiftelsen. Det var også reportasjer i radio og TV.
“Norge Rundt” kom på besøk og brukte ASH som
base for et program. Det ble lagt stor vekt på å
gjøre huset synlig for et bredt publikum og potensielle brukere.
Synligheten hadde ofte tilknytning til kunst og kultur. ASH var et sted for kreativitet.
Der var, som tidligere nevnt, utstyr for flere kunstneriske uttrykksformer. Etter hvert som mange av
brukerne benyttet seg av dette, vokste det også
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Den første våren deltok Amalie Skrams Hus på
Dragebåtfestivalen med nærmere 20 personer.
Vi fikk førstepremie for beste innslag i prosesjonen
gjennom byen forut for padlekonkurransen.
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Pål Akerø:
“Uten tittel”,
akryl på lerret
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For å informere andre potensielle brukere om at
huset eksisterte, og hva de kunne møte dersom
de besøkte oss, ble det utarbeidet en brosjyre
med informasjon om våre ulike tilbud og
åpningstider. Den ble oppdatert med nye bilder,
ny logo og info etter som dette var nødvendig.
Videre markedsførte vi oss med egen plakat på
bussenes reklameskjermer. I Bergen Bystasjon
leide vi en glassmonter, der vi presenterte
ASH gjennom utstilling av et bredt utvalg av
aktivitetene som huset kunne tilby. Det ble
laget en hjemmeside som også ble oppdatert
fortløpende.
I følge husets årsrapporter, hadde vi en bevisst
åpen holdning til besøk fra pressen. Flere brukere
gjorde en viktig jobb for huset ved å stille opp i
intervjuer. Samtidig som de representerte huset
,gav de psykiske lidelser et ansikt.
Gjennom dette fikk pressen anledning til å
treffe de som ”har skoen på” og som vet ”hvor
den trykker”. Dette var viktig av flere grunner.
Huset ble synliggjort overfor nye brukere som
kunne trenge stedet, og gjennom presseomtale
var huset med på å gjøre psykiske helseplager
mindre tabu og skremmende.
Sist, men ikke minst, ga det helsearbeidere en
påminnelse om at tilbudet eksisterte.

Vi samlet utklipp fra diverse aviser og tidsskrift,
og fikk etter hvert et betydeliig arkiv.
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Synlighet -

I august 2002 fikk vi besøk av daværende helseminister Dagfinn Høybråten.
Han fikk se seg om på huset og snakke med brukere
som viste frem verksteder og hva de arbeidet med.
Terje Lerøy takket ministeren som svarte på et brev
fra Lerøy og dermed ga direkte inspirasjon til arbeidet videre med å få til Amalie Skrams hus.

At budsjettet til Amalie Skrams hus tilsvarer det en
seng i psykiatrisk helsevern koster, og ikke en sengepost, som Bergensavisen skriver, er sannsynligvis
så utrolig at selv journalister har problemer med å
fatte det.
(red.anmerk.)
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- også på ministerplan
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DEN MENNESKELIGE FAKTOR
kreativitet” i ”Sind og Samfund”(dansk), 1- 2004.
Dette er ikke overskifter for de store talene. Det er
klar tale og uttrykk for alle hverdagene vi var med
på å skape. I reportasjene fortalte brukere om sine
opplevelser, og om hvordan Amalie Skrams Hus
har vært en døråpner i livene deres.

Den menneskelige faktor er høy. Å ha psykiske
helseplager er en utfordring. Vi hadde et hus der
vi var, og er, velkommen også på dårlige dager.
Det var betryggende å vite at det er lov å være seg
selv også når en er ”psyk”. Her slapp vi å forklare
hele tiden. På den måten var det lettere å bryte ut
av isolasjonen som mange slet med. Noen hadde
behov for å treffe andre mennesker, snakke med
noen eller bare være. Her kunne de sitte, ta en
kopp kaffe og bla i en avis. Det kan noen ganger
være nok, dørstokkmilen kan være lang. Noen
ønsket å prøve ut sine kreative sider og prøve på
nye utfordringer, andre fant roen i det trygge og
kjente.
Et sosialt miljø som aksepterer angst og depresjoner
av ulike slag, og konsekvensene av både dette og
andre psykiske helseplager, ga et tiltrengt pusterom
i hverdagen. Noen medlemmer bruker huset flere
ganger i uken, mens andre sprengte personlige
grenser bare ved å klare å komme én gang i uken.
Noen overskrifter fra pressen, kan være med på gi
et inntrykk:
”ASH i Bergen: et hus for livskraft og kreativitet”; i
”Norge i dag” 2002, nummer 39. Andre overskrifter
i pressen er bl.a. ”Her får jeg nytt håp” i ”Norsk
Ukeblad”, nr.16- 2003 og ”Et sted for livskraft og

Ada Moe: “Torso”, keramikk
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”Amalie”
Britt Berntsen

Den første dagen jeg var på Amalie, var for 10 år siden.
Da begynte jeg sammen med en venninne.
Vi satt oss inn på keramikkrommet bare for å se hvordan det var
der. Jeg satt og plukket i leiren, og syntes at alle de andre var så
flinke; jeg kunne nok ikke drive med dette.
Vi hadde Jorunn som var keramiker, og hun hjalp oss på gli.
Da turde jeg mer og mer. Det ble mange fat, vaser og mye mer.
Men jeg kunne vel ikke selge mine ting?
Det var nok ingen som ville ha, eller betale, for det jeg hadde
laget. Jeg solgte flere ting og selvtilliten vokste. Utrolig at mine
					
ting ble julepresang til andre.
Det at jeg var en syk person som gikk på Amalie, kunne jeg ikke fortelle til noen. Og tenk om jeg traff noen
kjente som ikke ville hilse på meg? Men jeg opplevde at de som gikk der sa hei til meg, jeg måtte snu meg
for å se om det virkelig var meg de snakket til.
Psyken var helt på bunnivå. ”Gurimalla, no må du følge meg på do”, sa jeg til venninnen min. Jeg turde ikke
gå forbi alle som satt på røykerommet og på oppholdsrommet. Jeg reiste aldri ned dit alene. Det var for
grusomt.
Noen ganger begynte jeg bare gråte, snott og tårer rant, jeg som aldri viste noen tårene mine. Jeg opplevde
da at lederne takket for tilliten jeg viste ved å komme når jeg var dårlig. De backet meg opp, var i nærheten
og jeg ble etter hvert mye tryggere. En dag klarte jeg å gå inn på røykerommet og prate med de som var der.
Da var jeg stolt. Etter hvert torde jeg å melde meg på tegnekurs og skrivekurs; jeg kunne også noe! Nå går
jeg på kurs med gode venninner, på turer, 3-fjellsturen og har tingene mine utstilt på Bystasjonen.
Nå 10 år etter, virker det helt utrolig at jeg har hatt det sånn. Jeg tenker på alt jeg er ferdig med. Jeg har
kommet videre i livet.
Takk til Amalie som har hjulpet meg med å gå denne veien.
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Anerkjennelse
Mange la merke til at Amalie Skrams Hus var
et godt sted for mennesker med psykiske
plager.
Noen ønsket også å gi oss synlige bevis på
sin anerkjennelse;
Arvid Augestad, som overtok som daglig
leder etter Jens Jakob Lund i 2003 mottok
Husflidslagets “Hjertepris” for sitt arbeid i
2004.
Den 26. 09. 2004 skrev Bergensavisen:
-Hjertepris til ansatt: ”Arvid er limet i
Amalie Skrams Hus”
Stiftelsen Amalie Skrams Hus som helhet
ble nominert til omsorgsprisen fra Rieberfondene i 2005.
Plakett og diplom ble utdelt under en
storslagen seremoni i Konsertpaleet.
Et tegn på anerkjennelse er det vel også når
Sparebanken Vest i 2006 gir oss en gave på
kr. 100.000 til nytt utstyr på huset.
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Arvid Augestad tar imot plakett, diplom og blomster på vegne av Amalie Skrams hus.
Gunhild Hofstad bidrar til seremonien på Ole Bull Scene ved å lese egne tekster fra den siste kraftVERKutgivelsen.
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AMALIE PÅ FLYTTEFOT
Fem år var omme, og leiekontrakten med
huseier i Lars Hilles gate 17 var utgått.
VI TRENGTE ET NYTT STED Å VÆRE!

lyktes å finne et midlertidig lokale i Eldoradogården.
Så var vi i gang igjen. Lars Hilles gate 17 skulle
tømmes. Det ble litt av en dugnad, alt fra
knappenåler til keramikkovn skulle flyttes. Lokalet
ble like tomt som det var da vi kom for fem år siden,
denne gangen fylt med vedmod.
Takk for oss Lars Hilles gate 17,
det var en trivelig tid.

En kommité utnevnt av allmøtet, bestående av
brukere og en ansatt, jobbet med saken. I samtaler
i allrommet og på husmøtene var vi som vanlig
rimelig kreative når det gjaldt mulige og umulige
løsninger.
Gruppen gjorde en spørreundersøkelse blant
brukerne, der de kunne si sin mening om hva de
ønsket av aktiviteter i det nye huset, og hvor de
ønsket at det skulle ligge. En delegasjon var også
på ekskursjon til Villa Valle og 31b i Oslo for å få nye
idéer. Konklusjonene var at ASH allerede hadde en
svært god løsning i forhold til våre ønsker.
Vi endte opp med en langvarig kontrakt i
Nygårdsgaten 89.
En ”nytt hus»- gruppe bestående av tre medlemmer og en ansatt samarbeider med huseier,
byggeleder og arkitekt om utforming av de
nye lokalene.

Vel fremme i Eldoradogården, forble en del
gjenstander ”ferdig pakket” til vi skulle flytte videre
til Nygårdsgaten 89.
Eldoradogården ble vårt nye møtested.
Litt amputert var vi, det var egentlig bare ett
stort rom å være i utenom kjøkkenet, og der
måtte vi innrette oss med både stue, spiserom
og verksteder. Men i god Amalieånd ser vi nye
muligheter. Siden keramikkovnen var for kostbar å
installere midlertidig, ble den stående til pynt, mens
vi erstattet leiren med pappmaché for å jobbe med
skulptur.
Trine Justesen, som var assistent på huset denne
perioden, introduserte nunofilting, et nytt tilskudd til
tekstilaktivitetene og Christine arrangerte malekurs.
Ellers fortsatte brukerne med deltakelse i mange
aktiviteter rundt i byen.

Et nytt spørsmål meldte seg: Enn om det trekker ut
i tid før vi kan flytte inn i nye lokaler?
I tilfelle, hva gjør vi i mellomtiden? Kan vi risikere at
vi står uten ”Huset”? Dette kunne fortone seg som
et skummelt sort hull for mange av brukerne. Det

Det var viktig at vi hadde et sted å møtes
i denne perioden også.
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Louise Solaas og Nina Sagen: pappmachéfigurer.
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Aktiviteter i Eldoradogården

Anka Rutledal:
“Venner II”
Akryl på lerret

40

pakker
en, bærer og kjører og
mm
sa
vi
er
kk
pa
år
et
er
ng på litt ov
rmalt i nytt hus.
Flyttesjau - For andre ga
dager før alt er som no
en
no
tar
t
De
r!
sto
er
atsen
opp igjen. Dugnadsinns
rveis også.
brus gikk det med unde
og
r
ae
izz
sp
ad
gn
du
l
de
En

41

Det blir en del utsettelser før vi, 1.september 2007,
får flytte inn i de nye lokalene.
De er nesten ferdige. Litt mangler.
Det skal settes opp fliser over kjøkkendiskene.
Hvite fliser. Fliser som ber om å bli dekorert. Noen
foreslår at vi skal påta oss dekorjobben som et
fellesprosjekt. Som sagt så gjort. Vi har jo nesten
alt utstyret som skal til.
Vi tegner opp to lange slanger som skal møtes i
hjørnet. Glasurene står klar og alle kan få sin egen
bit av slangen som de kan male slik de vil. Her er
det farge og dekorglede så det holder. Eli sørger
for at alle dekorerte fliser blir brent i sin egen
oven, og at de blir montert på forskriftsmessig
måte.
Kjøkkenet får sitt særpreg - vårt særpreg.
Det blir plass til alle våre kjente og kjære
aktiveteter i vårt nye hus. I tillegg får vi
snekkerverksted, bedre plass til tekstil, og et
trimrom med dusj og toaletter.
Vi har fått et eget konferanse eller møterom, et lite
hvilerom med gode lenestoler og et mye større
fellesrom og kjøkken med masse skapplass og
nesten profft kjøkkenutstyr.
Alt ligger til rette for at vi skal kunne trives med de
nye lokalene.
Som styreleder Dag Håkon Myrdals sønn uttalte
da han var med sin far en tur innom huset: “Alt er
som før - bare mye finere”.
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Nygårdsgaten 89 blir offesielt åpnet 17.oktober 2007 med 130 mennesker til stede ved arrangementet.
Laksevågs bueskyttere trommer i gang festen og sørger for at festen får lyd og stil.. Frode Rasmussen
underholder oss og Trude Dreveland klipper snoren.
Et stort bilde malt av Åse Johannessen, som hun har gitt huset i gave, blir høytidelig avduket.
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De nye
verkstedene

Fordelen med å få et nytt hus, er at nå kan man
tenke gjennom hvordan ting fungerer og hvordan
man gjerne skulle ha gjort ting annerledes.
Når de nye verkstedene skulle planlegges, ønsket vi
oss en så åpen og fleksibel løsning som mulig, og et
rom som ville innby til tverrfaglig virksomhet.
Hvilke aktiviteter som drives på huset er og bør
være i stadig endring, og det er en fordel om man
lett kan tilrettelegge for nye arbeidsformer.
Det ble bestemt at verkstedene skulle ligge langs
vindusrekken slik at vi kunne benytte oss av godt
dagslys.
Erfaringen med et stort åpent og fleksibelt rom i
Eldoradogården var positiv, og dette var noe vi ønsket å videreføre i det nye huset.
I prinsippet ble det planlagt ett stort rom med tre
“arbeidsstasjoner”: keramikk, maleri og tekstil,
med et felles våtrom.
Sparebanken Vest bevilget oss en gave på
kr.100.000 i forbindelse med flyttingen.
Dette gjorde at vi, foruten de verkstedene vi hadde
fra før kunne planlegge et treverksted, innspillingsstudio til musikkrommet og et trimrom, noe som
hadde vært ønsket lenge.
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Trearbeid
På grunn av støy og støv som
følger med et snekkerverksted, ble dette planlagt som en
lukket enhet.
Verkstedet ble utstyrt med
sag, fres og dreiebenk.
Dessuten ble det investert i
mye godt håndverktøy og
småmaskiner.
Her er det en del farlige
maskiner, så det kreves opplæriing før en kan benytte
verkstedet.

Juan Asencio: Skål og bord, Laminert finér.
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Musikkrom med studio

Det nye musikkrommet trengte lyddemping.
Et godt utgangspunkt for nytt fellesprosjekt.
Ull er et godt materiale til å dempe lyd med, vi
hadde øvd oss på filting i Eldoradogården og materialene var tilgjengelige.
Vi rigget oss til med et stort bord, noen kilo med ull
og noen liter grønnsåpe.
Mye dekor og fargeglede fikk sitt utløp her, og i
løpet av en ukes tid hadde musikkrommet fått et
eksklusivt, 100 prosent hjemmelaget lyddempingsteppe.
Innspillingsstudio kom på plass og har vært i flittig bruk siden. Flere brukere har fått produsert sine
egne CD-er her.
Siste produksjon i rekken finner du bakerst i denne
boken.
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Isa Aelita
Robo (vokalist/guitar i Me and My Little Sister)

I met her in the park
Her eyes were blue and dark
It was like starring into the ocean deep
I took her to the lake
She swim like a devils snake
And now I cannot go to sleep
And then we hang out every single day
She said she want to mary me one day
She said: ”Call me Isa Aelita”
You gonna be my little prince
She kiss like a devils senorita
And I`ll never dream about some other since

Isa Aelita var den første teksten jeg skrev på
Amalie. Det var vel den sangen som fikk meg til
å starte Band. Jeg møtte henne i parken, og siden
har jeg kommet over hennes trolldom. Tretten
låter senere spilte vi Isa Aelita på Garage foran et
engasjert publikum,inkludert mange medlemmer
fra Amalie Skrams hus. Siden har ikke låten vært
mulig å spille. Aelita er forøvrig hentet fra en
russisk roman, der hun er en Mars-kvinne. I min
verden er og blir hun mitt nemisis: ”Devils Senorita”

But so the summer ends
She had to move again
She said she wants to sail the pacific ocean
I be with her for a while, but then she change her
smile
I think it be to much emotions
And then I went to see her once again
She said she want to be my lover and a friend

Her name is Isa Aelita
And I always want to be her little prince
She kiss like a devils senorita
And I`ll never dream about some other since
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Glass
I 2008 besluttet allmøtet at det var ønskelig å
kjøpe inn utstyr til glassarbeid til huset.
Styret bevilget penger på neste års budsjett,
og våren 2009 var ovn og verktøy på plass.
Nye muligheter for kreativ aktivitet åpnet
seg, og glassarbeid ser ut til å bli stadig mer
populært.

Øverst: Inger Simonsen: Fat
Nederst: Sita Astrid ............Firkantet fat

Erik Foss: Lampe i tiffanyteknikk

50

Dag Nygaard: “Altet”, Glassobjekt
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Trimrom

Trimrommet kom også som en følge av gaven
fra Sparebanken Vest. Her er det utstyrt for både
styrke og kondisjonstrening.
De siste årene har vi kunnet glede oss over Jakob
som har undevist i yoga.
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Juan Asencio: “Akrobat” Trearbeid
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Kongebesøk

Den 22. mai 2008 ble huset beæret med besøk av HKH Kong Harald og HKH Dronning Sonja.
De fleste opplevde vel dette som en stor begivenhet, og huset var fyllt med forventningsfulle gjester.
Store forberedelser ble gjort på forhånd. Husets brukere gjorde en solid dugnadsinnsats med rydding
og vasking, slik at det skulle være rent , presentabelt og hyggelig når kongeparet kom.
Mens de var på huset tok de seg god tid til å se på verkstedene våre før de satt seg i Kongestolene, som
var innlånt fra teateret for anledningen, og fikk servert variert underholdning à la Amalie.
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Et spent og festkledd publikum venter på
Kongen og Dronnoingen.
Louise og Anka er vertinner for arrangementet.
Flere brukere bidrar med sang, musikk og
opplesninger.
Gabriella underholder med lysende sjongleringsballer (til høyre)
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SAMARBEID MED ANDRE
Den aller viktigste samarbeidspartneren for Amalie
Skrams hus har nok vært Bergen Kommune, Avdeling for kunst kultur og psykisk helse. Først representert ved Berit Bareksten (2001-04) og de siste
årene ved Livelin Remme.
Kunst, Kultur og Psykisk helse publiserte det første
nummeret av skriftserien KraftVERK den 12.02.2002
med Berit Bareksten som redaktør.
Etter hvert vokste det frem et behov for å vise frem
verker fra de visuelle kunstfeltene også.
Etter initiativ fra Berit Bareksten ble det opprettet
en “kunstgruppe” bestående av medlemmer og
ansatte fra Fredheim og ASH. Formålet med arbeidet i gruppen er utgivelse av en katalog med
visuelle arbeider laget av brukere fra de respektive
stedene.
KraftVERK-bilde, skulptur, keramikk, kom ut for
første gang i 2005, med Livelin Remme som redaktør. Når denne jubileumsboken kommer ut, kan vi
nyte billedmateriale i hele fire kataloger. Medlemmer fra ASH er godt representert i alle fire utgavene.
I forhold til Kunst Kultur og Psykisk helse har vi
også hatt et aktivt forhold til Tankerom-prosjektene.Mange av husets medlemmer har vært med
som deltagere på Tankeromkurs i grafikk, tegning,
maleri, søm, foto, film, teater og keramikk.
Dette har vært svært fruktbart, fordi kursdeltagerne
tar med seg ny kunnskap og inspirasjon tilbake til
huset.
Både som medarrangør og ved å stille lokalene
våre til disposisjon, har vi deltatt i workshops innen
musikk samspill.

I forhold til fysksiske aktiviterer, har vi samarbeidet
med Hordaland Fylkeskommune. Dette samarbeidet gjennom ti år, har nå resultert i en forpliktende
avtale der vi skal utvikle, arrangere og promotere
turaktiviteter.
Stiftelsen har også et tett samarbeid med Høyskolen
i Bergen. Vi har kontinuerlig studenter i praksis fra
sosionomutdanningen og vernepleierutdanningen.
Dessuten har vi har jevnlig hatt “høstutstillingen” i
skolens kantine på Nordnes.
Under utstillingsåpningene har vi benyttet anledningen til å komme med musikalske innslag, dikt,
selvpresentasjoner og informasjon om huset. Fra
utstillingene har det blitt solgt arbeider både til private og til høgskolen.
Huset har utplassert salgsmontre med brukeres
arbeider på Haukeland sykehus, Sandviken sykehus
og på Bjørgvin D.P.S.
Samarbeidet med Bjørgvin DPS omfatter også den
årlige kulturuken som arrangeres der. Foruten at
det alltid har vært mange medlemmer som har
levert bilder og håndverksprodukter til utstillingen,
har vi bidratt med kulturelle innslag i form av diktopplesning og konserter.
Flere og flere har blitt klar over at dette spesielle
huset eksisterer. Vi mottar pasienter og ansatte fra
de psykiatriske institusjonene i byen, studenter og
lærere fra helsefaglig utdanning, og politikere. Vi
har omvisninger og er tilgjengelige for utdanningsinstitusjoner som lærerskoler, sykepleierskoler og
andre utdanningsretninger innen helsevesenet.
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Vi får stadig besøk av helsetjenester fra andre
kommuner landet rundt, og byens psykiatritjenester anbefaler Amalie Skrams Hus som et
steg videre for noen av sine klienter.

Fra deltagelse på Markedsdagane i Salhus, utstilling på
Høyskolen utstilling ved konferanse på SAS hotellet og
kulturdagane på Bjørgvin DPS.
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Oktober 2006Vi arrangerer vår egen utstilling i
Galleri Vox
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Juni 2007Amalie Skrams hus ble invitert til å delta i
“Markakunst” i Kossdalen på Osterøy.
Einar Sagen leverer hele tre bidrag og vi
inviterer hele huset på utflukt med piknik
i anledning åpningen.
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Utsmykking

I 2004 tok Audun Pedersen kontakt med Jorunn
med spørsmål om hun kunne få med seg oss på
Amalie Skrams hus, og stå for utsmykking av Haggarshaugen bofellesskap for psykisk syke, som
skulle bygges på Apeltun.
Vi skulle få være med på å sette preg på fellesrommene med våre idéer og produkter. Det ble
dannet en arbeidsgruppe som samarbeidet med
Astrid Fluge Nilsen fra En til En arkitekter. Nå startet
vi på et utrolig utfordrende, spennende og lærerikt
arbeid.
Det var mye å ta stilling til. Hvordan skulle vi prege
omgivelsene i andre sine hjem? I tillegg til økonomi
måtte vi forholde oss til arkitektoniske muligheter
og begrensninger.
Først mange møter og enda flere arbeidstimer senere, våren 2005 var vi med og feiret åpningen av
dette hjemmet, og vi fikk se våre arbeider ferdig
montert på veggene.
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Velaug G. Farestveit med sin utsmykking av dagligstuen.
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Friluftsaktiviteter
Erling Olsen

Turgruppen ble startet tidlig i Amalie Skrams Hus
historie – 2002/2003.
Det begynte med deltagelse på ”Vinterfestivalen
på Golsfjellet”. Her reiste daværende daglig leder
Augestad sammen med de brukerne som satt i
styret på Amalie Skrams Hus.
I årene som fulgte ble det med flere brukere
både som deltagere og medhjelpere til selve
arrangemanget.
Amalie Skrams Hus har opp gjennom tidene blitt
mer og mer involvert i dette og i år (2011) var
det Amalie Skrams Hus som sto som ansvarlig for
gjennomføringen av all aktivitet.

Skrams Hus - vinter, vår, sommer og høst. Vi har vært
på Lavvo overnatting på ”Små Brekke” i Bergsdalen.
Her har vi også benyttet oss av Aleksander Grieg
hytten.
Mange overnattingsturer har det også blitt med
muligheter for havfisking. I tllegg til alle de
overnevnte turene har det blitt en god del dagsturer
rundt omkring i fylke med forskjellig innhold.
Til slutt bør det nevnes at vi har et tett og nært
samarbeid med Hordaland fylkeskommune
og Bergen Turlag – disse er viktige aktører og
samarbeidspartnere i forhold til turvirksomheten.

Amalie Skrams Hus har også tatt over ansvaret
for gjennomføringen av ”Vinteraktivitets dagen på
Kvamskogen” (3 dager).
Vi har også vært aktivt med på gjennomføringen av
”Spennings-dagene på Voss”
Samtidig med dette er vi også aktivt med på
gjennomføringen av ”3 fjellsturen” som går samtidig med den mer berømte 7 fjellsturen. Dett er et
samarbeid med Bergen Turlag.
Uten om dette har Amalie Skrams Hus en aktiv
turgruppe. Vi har vært på 2 dagers fjelltur med
overnatting på turistforeningens hytte. Mange turer
til ”Solhovden” har vi også laget internt på Amalie
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Tradisjonen tro…
Sara Taraldsen

Noen arrangementer må man bare ha.
Andre arrangementer blir en så stor suksess at man må gjenta dem år etter år.
Som ”nå-kommer-sommeren-festen”. Første året kalte vi den ”En annerledes dag”. Med dette mente vi at
vi ville gi oss hen til sol-følelsen, smaken av frukt, synet av palmer (riktignok potteplanter kjøpt på Ikea) og
sommerlåter over høyttalerene en hel dag igjennom. Vi ville legge fra oss arbeidene våre og bruke denne
dagen til å spise melon, holde quiz og leker, pluss synge sammen! År nummer to ga vi musikerne utfordringen
om å øve inn norske låter. Vi hadde mange scenedebuter denne kvelden, av medlemmer som ønsket å
fremføre låter som de hadde et godt forhold til.
Dette har blitt feiringen vi gir oss selv når årets vår-dugnad og rundvask er over!

Skalldyraften. Eller på folkemunne: Krabbefesten….....................
Harald hadde en veldig god krabbekontakt. 10 kroner krabben! Vi fikk levende krabber levert på bakdøra
og kokte de på kjøkkenet mens vi pyntet bordene med røde blader fra den begynnende høsten. Det gjør vi
fremdeles, men krabbene er blitt litt dyrere. Og på Rema 1000 kjøper vi 30kg reker, og huset blir til en herlig
stinkbombe av beste sort! Og er vi heldig har noen bakt hjemmelaget loff og laget salater. Og er det noe vi
ofte er her på huset - så er det heldige!
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Julebordet blir ofte brukt som symbol på hvor lett man tjener inn medlemskontigenten på huset. Her sponses
hver påmeldte, julestemte, ”amalier” med over 100 kroner per person. På julebordet bestiller vi catering.
Dette er den eneste festen vi ikke står over grytene fra formiddag til kveld. Fairytale of New York er gjort i
flere versjoner på julebordene på huset opp gjennom årene. I 2010 hadde vi det største julebordet i husets
historie, 95 mennesker til bords! Trangt, men fantastisk!

Disse tradisjonene er viktig for huset på mange måter. De er en del av driften, hvor vi er avhengige av
hverandres hjelp for å gjennomføre. Oppskriften for en god kveld er at den skal engasjere alle sanser;
smak, estetikk, lyd og stemning. Og er man hverken musiker, kokk eller dekoratør kan man pønske ut en
lur borddekning, framføre en lånt eller selvskreven tekst, hjelpe til med det praktiske, og være en god
publikummer og en støttespiller for dem som har risikert noe ved å ha bydd på seg selv (om det være seg en
skjelvende urframføring av en selvkomponert låt, eller en utradisjonell oppskrift på riskrem med rød saus…).
Disse tradisjonene er viktig for huset fordi de er samlende! Dette er alles kveld!
Å være en del av Amalie Skrams hus kjennes for mange som å være en del av en stor og rar familie/
vennegjeng. Det er derfor helt naturlig å spise frokost sammen på eksempelvis julaften og 17.mai. Eller feire
runde dager her. Alle dager man tilbringer med venner.
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Julemarkedet- Er definitivt også en tradisjon. Helt siden 2002 har vi invitert publikum til huset for å vise frem og selge kunst
og håndverksprodukter som vi har laget selv.
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Kari Amdal, “julekalender” strikkete ullsokker
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seminarer og konferanser
•

2005 - ”Kunst, kultur og psykisk helse”
,
Den første nasjonale kongressen om kultur og
psykisk helse ble arrngert i Berrgen. Vi deltar
med kulturelle innslag.

•

2005 - to brukere og en ansatt drar sammen
med Livelin Remme fra Kunst, Kultur og Psykisk
helse til ”Raw Arts Festival” i London.

•

”Kunst, kultur og psykisk helse” 2006
.
En ansatt og en bruker deltar med innlegg
og lysbilde-presentasjon. Etter konferansen
kommer mange av deltakere på omvisning på
Amalie Skrams Hus. Det er stor interesse for
huset, og flere aktører tar kontakt senere for å
høre mer om hvordan huset drives.

•

”Kulturbeite-Psykisk 2006”.
Samme år ble det arrangert en nasjonal konferanse om kultur og psykisk helse i Oslo. En
bruker, et styremedlem og en ansatt reiste
for å fortelle om huset, sett fra forskjellige
synsvinkler. Bilder ble brukt for å få presentert
aktiviteten på huset. De får gode tilbakemeldinger, og kommer inspirert tilbake til Bergen.

Brukere og ansatte har deltatt på en rekke
konferanser og seminarer gjennom årene.
Her er en kort oppsummering:

•

2001 ”Kunst, kultur og Psykisk helse”s konferanse i Bergen. Vi deltok med utstilling av
arbeidene våre.

•

På Åsane Kulturkontors konferanse om kompetanseplanen i 2004 stod brukere av Amalie
Skrams hus for store deler av programmet.

•

Verdensdagen for psykisk helse 2004 ble
markert med eget seminar på huset. Billedkunstner Kjell Pahr Iversen snakker om
inspirasjon og fargeglede. Medlemmene står
selv for arrangement, catering og kulturelle
innslag.
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•

Våren 2007 arrangerte vi vårt eget miniseminar
med stor utstillingsåpning og middagsservering
i Eldoradogården. Tema var brukermedvirkning
og psykolog Leif Johnny Mandelid, var
fordragsholder. Et engasjert publikum deltar i
diskusjonene etter foredraget.

•

”Kompetanse på brukervis” 2007

•

Når 31B i Oslo feiret sitt 30-års jubileum i
oktober 2010, drar tre brukere og to ansatte
over for å delta på seminaret som holdes i
anledning jubileet. De overrekker en gave fra
Amalie Skrams hus og presenterer huset på
seminaret.

•

Uten at det er mulig å hente detaljerte opplysninger om dette, Bør det nevnes at vi jevnlig
har sendt representanter for huset til både
Amaliedagene i Oslo og til Bergen kommune
sine Dialogkonferanser (2008 - 2009)

.

Fem medlemmer og en ansatt deltar på Nordisk
Konferanse om psykisk helse i Trondheim.
I tillegg til å være deltakere, bidro ASH med
innlegg om huset.

•

”Kunst, kultur og psykisk helse” 2007
Brukere og ansatte deltar på konferansen

•

”Kunst kultur og psykisk helse 2008 - På sporet
av et helt liv?” .
.
Vi sender to representanter fra huset til den
andre nasjonale kongressen som fokuserer på
kunst og kultur i forhold til psykisk helse.

.

Fra Amaliedagene i Oslo 2002. En representant fra
Amalie Skrams hus holder fanen høyt hevet.
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Kari Bianka Wiese: “En livshistorie” Akryl på plate
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Temporært veggmaleri v/ Hanne W.Arnheim (t.v) og Eivind Andreas Tamsø Svanøe. Juni til september 2009.

Kanskje vi noen ganger trenger en påminelse om hva intensjonen med huset egentlig er?
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TA VARE PÅ
Ta vare på den gode tida
Ta vare på dei gode minna
Unnskyld at eg vart så sinna
Ta vare på mulighetene
Ta vare på sanninga
Ta vare på livet
Ta vare på kjærleiken
Gjøym den som ein skatt
På vonde dager
Gjøym den til i natt,
Og elsk meg
Til eg blir heilt sjakk-matt
Då smiler eg som ei lerke
Og jubler opp mot sky
Og natta den kan komme
Nedover Bergen by.
Skrive av Unnlaug
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Unnlaug Opedal: “Fuglar”, akryl på plate
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Gunhild Hofstad
“Vi vil jo bare
hjelpe”, Akvareller
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Lille Pille
Det var en gang en liten pille
trille trille trille trille
pillen hadde en misjon
å lette mennesker for all mosjon
og skrekk og angst og mareritt
som av seg selv kom og gikk
En for dagen så blir alt bra
så slipper du å lure på
hvor monstre kommer fra!
			Vanja Kvam.
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Hva er en gave?
Det å velge noe.
Det å gi det til noen.
Det er ikke prisen som forteller om verdien til en gave.
- Det er innholdet og kvaliteten vi setter bak arbeidet. Ta for dere en vanlig gågate hvor det sitter en fattig
tigger. Så kommer det gående en dame med datteren hånd i hånd - idet damen passer tiggeren legger
hun en tier i hånden til den fattige. Det som skjer i det øyeblikket er kontakt mellom to samfunnsklasser –
Den Rike og Den fattige. Situasjonen i seg selv er en gave og noe å lære av, spesielt for barnet som holder
moren i hånden; at en skal ikke være egoist, men være hjelpsom og hjelpe andre som er i nød.
Litt lenger inn i samme gågate, over en av butikkene sin dørinngang, kan en høre små fuglebabyer som
skriker etter mat fra moren sitt nebb. Det fuglemoren gjør om dagen er å skaffe mat og sørge for at
ungene får en livsviktig næring som er en stor gave for ungene. Et kort stykke lenger i samme gågate, over
murveggen, er det flere plakater – på en av dem står det ”Blodbank”! Et sted der folk fra forskjellige steder
kan møte frem og gi en del av seg selv til en eller annen et eller annet sted i verden. En livsviktig gave som
redder liv.
Amalie Skrams Hus er blant de viktigste gavene som vi deltakere har fått tildelt av Bergen Kommune. Det
vi gjør her på huset, er å utvikle våre evner om sosiale og individuelle ferdigheter. Alt vi gjør til hverdags,
direkte eller indirekte, knyttes til følelsene våre, noe som ikke går an å beskrive med vanlige ord. Om det er
en latter eller en tåre. Følelser som i seg selv er sterkere enn noen ord.
Jeg synes Amalie Skrams Hus er et flott sted å være.

										Skrevet av Mahmoud.
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Geir Lillemark, “Broen” , Olje på lerret
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Jon Atle Schjelderup: “Indianere” , akryl på lerret
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En av sang av Knutsen
Damer eg er en kar
Der eg går og drømmer om deg
Er du lys eller mørk
Det spiller ingen ting
Eg er en kar og eg liker damer
Refreng
Hei damer dere liker eg
Eg er en kar og damer elsker eg
Sjå på meg eg er vel i orden
Eg føler som en kar
Å hei å hå kom å ta meg
Om du er svart eller kvit
Har ingen betydning
Eg er en kar som ønsker deg velkommen i min
heim
Eg er en trivelig kar som trenger deg
Eg sier ja takk til deg			
Skrevet av Knutsen
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Stå på terskelen til
Det er noe der fremme
jeg vil se nærmere på
som utstråler inspirasjon
fra steder der ute
mottar jeg lyder
som vekker sovende tanker
i alle retninger
iakttar jeg
livet utfolde seg
jeg forlater tilskuerplassen
går over terskelen
tar tilbake min fremtid
nå
				Inger Jannicke
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Ingja: “Mystikk”
akryl på olate
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Marie Djuve: “Trojansk hest”, akryl på lerret.
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Kjære Amalie!
Jeg skriver til deg fordi jeg er glad i deg.
Du er der alltid; uavhengig av om jeg trenger deg i nuet eller ikke.
Bare vissheten om at jeg kan stikke innom gir en trygghet og et ankerfeste i tilværelsen.
Om jeg blir fem minutter eller fem timer er uvesentlig.
Du er der - for meg og for de andre; og vi tar deg med i lommen i det vi går ut døren.
Der omsetter vi din kraft til vår kraft i våre møter med verden.
Med dine mange rikholdige og forskjelligartede rom finner de fleste en plass å være til.
Men til lags åt alle kan ingen gjera. Ei heller Amalie Skrams Hus.
Det kan finnes flere grunner til at det er slik: egenskaper ved den enkelte gjest, tilbudet ved Amalie eller det
sosiale samspillet som skjer i eller rundt miljøet på Amalie.
Et medlem fortalte meg at Amalie var det stedet i systemet som liknet mest på ”virkeligheten».
Det er et kompliment vi må være stolte av og ta på alvor. Vi er ikke et one-size-fits-all opplegg!
Vi er individer - og krever å bli behandlet som det. Takhøyden på Amalie er blant de beste i Bergen - men
også Du må ha et tak samt solide verdier; ellers kan den gode varmen forsvinne, noe om kan sammenlignes
med det å fyre for kråkene.
Veien til fellesskapet du tilbyr kan være lang for mange. Dørstokkmilen er som kjent ingen sjarmøretappe.
Relasjonene som skapes på Amalie kan være sterke og verdifulle.
På samme måte kan veien bort fra Amalie være tøff. Jeg vil oppfordre stiftelsen til å se på denne
problemstilling gjennom å etablere komplementært samarbeid med Fontenehuset i Bergen.
Den grunnleggende målsetningen er mye den samme for begge husene, men vi kan og bør se muligheter.
Sammen og hver for oss.
Målsetningen må ikke begrenses til å være en billig kafé med kulturtilbud, - en endeholdeplass eller
rundkjøring vi trives, virker og vanker i.
Slik kan Amalie bidra enda bedre i de individuelle bedringsprosesser.
Din hengivne og evig venn,

K.L. 20.01.11
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Jose Retinal: “Uten tittel”, akryl på lerret
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Takk til alle som har stillt arbeidene sine til disposisjon for reproduksjon og alle som har
skrevet bidrag til boken.
En spesiell takk tli Terje Lerøy, Audun Pedersen, Jorunn Ohnstad, Arvid Augestad, Ketil
Fersum, og Livelin Remme som tålmodig har latt seg intervjue i forbindelse med arbeidet
med denne boken.
Takk til alle som er med på å skape og gjenskape Amalie Skrams hus hver eneste dag!
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Fellesbilde i mange stadier, malt mars - september 2011.
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