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Fri sex og økologisk fellesskap
– økolandsby og posthippienes våte drøm?

I den tyske økolandsbyen Zegg er fri seksualitet noe av det aller viktigste 
– også til glede for stedets mange besøkende. Mange av landsbyboerne har 
tidligere følt seg nærmest som ”misjonærer” for sin verdensanskuelse, hvor 
seksuell frigjøring sees som del av et sterkt økologisk, politisk – og iblant 
også spirituelt – engasjement.

ZEGG, Zentrum Für Experimentelle Gesellschaftsge-
staltung, Senter for eksperimentell kulturdesign, har 
hvert år en sommerfestival. 300 mennesker er sammen 
i ti dager for å høre på foredrag, jobbe med personlig 
utvikling og nyte livet. Stedet har et eget hus for sek-
suelle aktiviteter, samt flere små hytter i skogen med 
samme funksjon. De mest ivrige festivaldeltakerne har 
gjerne sex med minst fem forskjellige partnere i løpet 
av de ti dagene. Andre drar dit med ektefelle og barn, 
og er opptatt av helt andre ting. 

Seksuelle vennskap

Det tyske paret Stephan Rau og Maria Epping var blant 
dem som valgte å utvide horisonten under festivalen 
sommeren 2007. De har også deltatt på workshops 
på det kontroversielle Osho-senteret Humaniversity i 
Nederland, som er drevet av Veeresh. Maria mener at 
Zegg er et adskillig mildere sted. 

– Humaniversity er mye mer ”pushende”. Der blir 
folk nesten tvunget til å ha samleie, og det er vanskelig 
å stå i mot. På Zegg må man være mer voksen; man må 
selv ta initiativet, det er ikke noen andre som gjør det 
for deg, sier hun. 

Stephan Rau sier at en av kvalitetene ved de to ste-
dene er at folk fra forskjellige generasjoner kan møtes 
seksuelt. 

Artikkelforfatter Andreas Aubert er freelance-
journalist.

– En ung mann har muligheten til å ha sex med eldre 
kvinner. I samfunnet generelt er ikke dette vanlig, fordi 
folk har mange rare konsepter og ideer omkring det, 
mener han.

En 52 år gammel dame på Zegg uttrykte at hun føler 
seg mer trygg på seg selv nå som hun er eldre, og at 
hun er mer i kontakt med kroppen sin. 

– Jeg tror dette er en kvalitet som mange eldre kvin-
ner har, mener Stephan. – Jeg var veldig usikker på 
min egen seksualitet da jeg var yngre, og det kunne 
bli mye rot når jeg var sammen med unge jenter som 
også var usikre. Da var det nyttig for meg å lære av 
eldre kvinner. 

Noen av gjestene tar godt for seg på Zegg sin som-
merfestival. Beboerne på stedet har et mer avslap-
pet forhold til dette med fri seksualitet. De fleste er i 
langvarige forhold, samtidig som de parallelt gjennom 
flere år ofte har en rekke seksuelle vennskap. 

– Mange av oss som bor her har en spesiell måte 
å leve på, hva angår seksualitet, vennskap og kjærlig-
het, forteller Francois Weismann som har bodd på 
Zegg i elleve år. – Man trenger ikke å begrense seg til 
én partner. Man kan gjøre det hvis man vil, men det 
er ikke moralen at man skal gjøre det. Jeg har venn-
skap med kvinner her, som har vart i 10-15 år. Noen 
ganger er min relasjon til disse kvinnene seksuell, men 
det er ikke snakk om at jeg har noe forhold til dem i 
en snever forstand. Noen ganger møter jeg dem ofte, 
andre ganger ikke. Det er et vennskap i tillegg til den 
seksuelle relasjonen, men det er ikke en type relasjon 
som utelukker andre forhold. Det gjør godt for hjertet 
å ha muligheten til vennskap, hvor man ikke har gren-
ser hvor man sier ”enten er vi bare venner, eller så er 
vi sammen.” På den måten får livet flere farger. 
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 Lærer å ta ansvar

Francois mener Zegg er ganske unikt. 
– Dette er ikke et typisk fellesskap, verken for Tysk-

land eller i verden for øvrig. Zegg representerer en 
form for fellesskap som du sjelden finner, fordi vi 
jobber dyptgående med temaene vennskap, seksuali-
tet og kjærlighet. Veldig få fellesskap gjør dette. Det 
blir flere, men i begynnelsen var vi og Tamera i Portu-
gal de eneste. 

Han mener beboerne på Zegg lærer å ta mer ansvar, 
både for seg selv og for sine omgivelser. 

– Man lærer å ikke vente på at ting skal skje, og at 
det er opp til deg å ta initiativ til det du ønsker i ditt 
liv og i verden. Hvis du virkelig går for det, vil andre 
hjelpe deg. Hvis du sitter og venter, vil du ikke få hjelp. 
Slik jeg ser det krever denne måten å leve på at du 
tar mer ansvar for deg selv enn det kreves de fleste 
andre steder i samfunnet. Der har du gjerne en rekke 
institusjoner som hjelper deg, men som samtidig ikke 
virkelig tillater deg å vokse. 

Francois levde i forskjellige fellesskap forut for 
Zegg; fellesskap som var forgjengere for Zegg. Dieter 
Duhm og Sabine Lichtenfels var ”ideologiske” nøkkel-
personer i denne perioden, og på mange måter er de 
det fremdeles, selv om de i dag primært er tilknyttet 
økolandsbyen Tamera i Portugal. De to økolandsbyene 
vokste ut av samme miljø, og har fortsatt et nært sam-
arbeid. Dieter var en sentral person innen deler av 68-
er-bevegelsen, og var sosiolog og psykoanalytiker. Han 
har skrevet en rekke bøker.

– Han gjorde noe som få hadde gjort før ham, nemlig 
å bringe sammen politiske og seksuelle spørsmål 
innenfor et fellesskap, mener Francios. – Han ønsket 

ikke å bare jobbe med politikk eller bare seksualitet, 
kjærlighet og indre arbeid, men alt sammen. På det 
feltet er han en pioner.

Den utfordrende konsensusmodellen

Å bo i fellesskap er ikke bare lek og latter. Avgjørelser 
tas etter konsensusmodellen, noe som kan kreve mye 
tid og energi.

– Vi snakker om de samme tingene til alle forstår 
det og kommer til en enighet. Det siste halve året har 
jeg knapt gått på disse møtene. Møtene er viktige, 
men nå ser jeg etter en måte å leve i fellesskap på 
hvor det ikke er nødvendig å ta del i alt. Noen ganger 
blir det for mye for meg. Jeg vil ikke bare være en fel-
lesskapsperson, men også en fri person. For meg er 
spørsmålet hvordan man kan koble dette sammen; på 
den ene siden å ha personlig frihet og skape egne ting, 
og samtidig være tilkoblet fellesskapet. For øyeblikket 
går jeg min egen vei, andre ganger er jeg mer opptatt 
av å være til tjeneste, bidra på møter etc. 

Han forteller at de tidvis har en veldig subtil og fin 
kommunikasjon seg i mellom i fellesskapet. Om intime 
spørsmål, problemer, hvordan de ser på verden. 

– Jeg gir ikke bare mine følelser til deg, og sier ”du 
er sånn og sånn”. Vi reflekterer over hva vi gjør, stop-
per opp et øyeblikk for å se hva som er situasjonen, i 
stedet for bare å utveksle sterke emosjoner. Vi jobber 
med å skille mellom våre projeksjoner og virkelighe-
ten. Det blir kommunikasjon fra hjerte til hjerte, ikke 
bare fra projeksjon til projeksjon.

Zegg har utviklet metoden ”Forum” for å kommuni-
sere vanskelige følelser og skape åpenhet. En gruppe 
mennesker samles, en person går i midten og deler av 
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4 seg selv; sine sorger og gleder etc. De andre skal bare 
lytte og observere, men kan etterpå selv gå i midten 
og gi tilbakemelding i form av speiling.

– Vi bruker også andre metoder, f.eks en form for 
kommunikasjon der en person bare lytter og ikke sier 
noe, mens den andre personen snakker. Så bytter man 
roller. I stedet for å diskutere hele tiden, lytter man så 
dypt som mulig.

 Fri sex som løsning på økokrisen

Fellesskapet har et bredt perspektiv; sex, politikk, øko-
logi og spiritualitet. De har også barn i fellesskapet. 
Francois medgir at det kan oppstå konflikter mellom 
de som er sterkt politisk engasjert og de som er sterkt 
opptatt av det åndelige.

– På den ene siden er det fantastisk å ha dette mang-
foldet av mennesker. Det gjør oss sterke, vi har mange 
aspekter av livet integrert. Men vi kan ha problemer 
med å fokusere sammen i én retning. Vi prøver å finne 
en synergieffekt, hvor forskjellene ikke står i motset-
ning til hverandre, men ved siden av hverandre som i 
en sirkel, og så finne et felles underlag. Men dette er 
ikke lett, fordi alle har sin personlige interesse. Det 
er en lang prosess å gå hinsides denne interessen, og 
finne punktet hvor min personlige interesse også er 
del av hele fellesskapets interesse. For øyeblikket har 
vi en slik felles linje, før og under sommerfestivalen. Vi 
går for det samme, og det bringer oss nærmere hver-
andre.

Francois sier det spirituelle aspektet i fellesskapet 
har blitt viktigere med åra. 

– I begynnelsen var det seksuelle veldig sterkt, mer 
tydelig enn nå. Det politiske aspektet har også foran-
dret seg, men det har alltid vært der. Til å begynne med 
var det mer ideologisk, vi hadde en felles ide som vi 
ville bringe til verden, nesten som en misjonær ville 
gjort det. Dette har forandret seg. Vi vet nå at vår vei 
ikke er den eneste. Vi vil gjerne vise vår vei til verden, 
men folk får selv bestemme om det er bra for dem 
eller ikke. Vi integrerer nå flere andre retninger, både 
politisk og økologisk. Vi gjør mer nettverksbygging. 
Samtidig blir det noe mindre felles fokus. Jeg kan se 
fordeler og ulemper med begge deler.

Dieter Duhm mener fri seksualitet er et politisk 
spørsmål. Han har i mange år jobbet med å formulere 

den ideologiske grunnmur for en ny sivilisasjon. Han 
mener 90 prosent av vår seksualitet har satt seg fast i 
hodet, mens bare 10 prosent blir erfart i det konkrete 
og fysiske. I hans bok ”The Sacred Matrix” er seksuali-
tet et sentralt tema. Han mener at parforhold og fri sex 
er komplementært. 

– Det er vår utvetydige erfaring at fri seksualitet 
skjer av seg selv om vi ikke stopper oss selv eller vår 
partner. I våre prosjekter har vi aldri dyttet noen i ret-
ning av fri seksualitet, uten unntak gjorde de alt av seg 
selv – av den enkle grunn at de fikk lov til det. 

Han ser seksuell undertrykkelse som del av den 
patriarkalske styreformen, som han mener ble introdu-
sert for ca. 7 000 år siden. Ifølge ham har kristendom-
men jobbet iherdig med å bekjempe og undertrykke 
seksualitet, blant annet gjennom hekseprosessene, 
som del av et politisk maktspill. 

– Aesculapius stav, symbolet for legemedisinen siden 
antikken, har en slange buktet rundt seg. Slanger er et 
symbol for helbredelse og visdom, og også seksuali-
tet. Seksualitet og visdom var tradisjonelt ikke adskilte 
konsepter. På hebraisk ble samme ord brukt om sam-
leie og kunnskap. Vi har lært å ta del i den store kultu-
relle kampen mot de elementære livskreftene: lysten 
til å være aktiv, seksualdriften, og drivet etter kunn-
skap (nysgjerrighet). Nesten alle våre psykosomatiske 
sykdommer, våre kroniske lidelser, allergier og depre-
sjoner kommer av et overskudd av energi som ikke 
finner et uttrykk i et livsfiendtlig samfunnssystem. 
Dette er viktig å tenke på når vi prøver å helbrede 
mennesker.

Forfatteren mener vi vil oppleve et voldsomt finan-
sielt sammenbrudd om vi ikke klarer å skape et sam-
funn hvor vi er seksuelt frigjorte og tilfredse.

– Hvis mennesker var i stand til å kommunisere sine 
ønsker for seksuell kontakt på en enkel og fin måte, 
så ville vi blitt spart for den økologiske katastrofe som 
er forbundet med turisme og forskjellige former for 
underholdning i dagens samfunn, mener forfatteren. 

 Ingen swingerklubb

Barbara Stützel har bodd syv år på Zegg. Hun synes 
det er vanskelig å si noe generelt om seksualitet som 
er gyldig for alle som bor på stedet. Men hun mener 
at en sentral ting er at det er større grad av gjennom-
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siktighet omkring seksualitet enn det er i samfunnet 
generelt.

– For meg er Zegg et sted hvor seksualitet æres. 
Det har aldri virket radikalt, snarere normalt, fordi det 
passer overens med mine personlige opplevelser. For 
meg er ikke seksuell tiltrekning noe som alltid kom-
bineres med valget om å ha et forhold over lengre 
tid. Sistnevnte er et valg jeg tar, mens seksuell tiltrek-
ning er noe som oppstår og som jeg kan velge om jeg 
vil følge eller ikke. Ved å bo her er det mye lettere å 
snakke om disse tingene, og å ha en tydelig kommu-
nikasjon om den emosjonelle bakgrunnen for intime 
møter.

Huset Blue Saloon er dedikert til erotiske spørsmål 
og møter. – Det kan være mellom to personer, eller 
mellom flere mennesker. Det viktigste er at man kan 
være ekte. Man kan si ja når man mener ja, og nei når 
man mener nei, mener Barbara. 

Jeg forteller at utenforstående kan synes at Zegg på 
enkelte områder likner en swingerklubb. 

– Det handler ikke om orgier eller gruppesex. Da 
jeg kom hit de første gangene fikk jeg mulighetene til 
å ha de møtene jeg ønsket, og å oppleve mange ting. 
Men jeg fant fort ut at det er mye viktigere å virkelig 
være i kontakt med det jeg gjør, og at å ha masse sex 
ikke er et poeng i seg selv.

Hun tror at folk søker til swingerklubber på grunn 
av mangel på seksualitet og ømhet.

– For meg er det ikke mulig å sammenligne dette 
stedet med en swingerklubb. Vår idé er annerledes. 
Det er et eksperimentelt sted for møter mellom men-
nesker som kjenner seg selv og som vil oppleve seg 
selv i mange forskjellige situasjoner. Jeg har hatt alle 
mine opplevelser på Blue Saloon med mennesker som 
jeg bor med, jobber, med, spiser med. Jeg deler mine 
følelser, tanker, min tvil med dem. Så dette er forskjel-
len fra en swingerklubb, sier hun. 

Som besøkende får man dog en fin anledning til å ha 
uforpliktende sex med vilt fremmede, og det hender 
at det er mer enn to i samme seng.

 Nakenbading i varm olje

Noen ganger fyller de et basseng med varm olje, som 
de så bader nakne i, med lyset avslått. Det blir tett om 
plassen, slik at man ikke kan unngå en viss grad av 

fysisk kontakt. Om man blir seksuelt tent er det greit, 
men det skal ikke tas ut i handling i denne spesifikke 
settingen som handler om sensualitet snarere enn 
seksualitet. Barbara mener at en av konsekvensene av 
slike møter blir at forskjellene mellom mennesker blir 
mindre viktige enn hva de har felles. – Det oppstår en 
grenseløshet, hvor det ikke betyr noe hvem den andre 
kroppen tilhører, fordi du vet det er en person som 
deg, uansett hvem det er. For de fleste er denne opp-
levelsen sterk og den forandrer på mye. Opplevelsen 
går hinsides kjønn, seksualitet etc. 

– Jeg vil anta at mange av gjestene ser det seksu-
elle aspektet som veldig viktig, mens mange av men-
neskene som bor på Zegg ofte har et mer avslappet 
forhold til sin seksualitet. Er det kanskje slik at ved 
å erfare og eksperimentere med vår seksualitet, så 
mister seksualiteten noe av taket på oss og blir mindre 
viktig, samtidig som vi kan slappe mer av i sexen og at 
den får en annen kvalitet?

– Til dette kan jeg bare svare JA. Mange av gjestene 
føler de mangler seksuelle erfaringer, så de prøver seg 
fram. Deretter finner de ut at det de leter etter ofte 
ikke er sex, men andre ting – gode samtaler, tillit, reell 
kontakt, selvtillit, inspirasjon, åndelighet – mange ting 
vi ofte leter etter i sex og som vi forveksler med våre 
andre behov. 

– Til en viss grad blir vestlige samfunn sett som 
seksuelt frigjorte. Den omfattende bruken av sex i 
reklame kan både tale for og i mot et slikt syn. Er det 
slik at vi daglig får en overdose av sex på et billedlig 
nivå, men at vi fortsett er fattige hva angår en mer 
autentisk erfaring av seksualiteten slik den naturlig 
ønsker å utfolde seg, hinsides alle kategorier?

– Ja. Vi er fortsatt fattige, fordi vi ikke har mennes-
ker å dele om seksualitet med på en naturlig måte. 
Hvem har virkelig hørt fra sin far eller mor hva de fak-
tisk opplevde seksuelt? Vi er ikke i stand til å spørre 
og utveksle erfaringer omkring seksualitet på en 
”normal” måte. Jeg ønsker at unge kvinner blir intro-
dusert av sin mor, bestemor og tanter om hva de har 
erfart gjennom seksualitet. At alle kan fortelle om sine 
seksuelle ønsker, uten å bli angrepet eller beskyldt. 
Prostitusjon samt ekshibisjonisme i reklame, er symp-
tomer på mangelen av gjennomsiktighet og åpenhet, 
mener Barbara.

4

Fra venstre: Peter 
Russel (til venstre 
på første bilde), 
Robert Hee og 
Achim Ecker. 
Over: Zeggs egen 
bar.
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 Overflod av villige kvinner

Hugh Sexton er en av de besøkende på sommerfesti-
valen. Han er der som en del av en utveksling mellom 
Zegg og den spirituelle økolandsbyen og kursstedet 
Findhorn Foundation i Skottland. Han ser både likhe-
ter og klare ulikheter mellom de to stedene.

Som felles trekker han fram de mellommenneske-
lige og transpersonlige tema som dukker opp i felles-
skaps-settingen. 

– Felles for Zegg og Findhorn er oppmerksomheten 
rundt det man driver med, og det å søke etter en bedre 
vei. Å tenke alternativt heller enn konvensjonelt, samt 
øko-bevissthet. Men jeg ser Zegg som en mer intel-
lektuell form for fellesskap. De er i større grad politisk 
aktive og diskuterer internasjonale problemstillinger 
mer enn i Findhorn. 

Han trekker fram seksualitet som et område hvor de 
to fellesskapene er forskjellige. 

– Findhorn er fortsatt et relativt konservativt felles-
skap, slik jeg opplever det. Seksualitet er lite diskutert. 
For noen tror jeg det er et frustrerende tema, og det 
blir ikke adressert så mye som folk kunne ønske. Her 
på Zegg blir temaet adressert direkte, hvilket jeg ser 
på som positivt. Jeg har vært her fem år på rad. De 
tre første årene var veldig vanskelige. Dette året føles 
det hele mindre høytidelig, jeg føler meg lettere. Og 
det er seksuell overflod; mange kvinner som ønsker 
kontakt.

Han ser oppholdet som en alternativ ferie.
– Det er ikke virkelig en ferie, det er ganske intenst. 

Men å komme hit gir en forandring i forhold til hva 
jeg vektlegger, og forandring er like godt som ferie, 
sier Hugh, som ikke ville dratt dit om det ikke var for 
vektleggingen av det seksuelle.

– Det er hovedårsaken til at jeg kommer hit. Når 
jeg snakker med mine kamerater hjemme, så sier de 
at jeg skal på en ti dagers sexcamp. Men realiteten er 
at det er adskillig mer seriøst enn som så. Man kan bli 
konfrontert med drivkreftene som ligger bak seksua-
liteten. Å elske kan være fantastisk, men noen ganger 
også smertefullt. Jeg ser det som kommer opp, og kan 
jobbe med det i et støttende miljø. Den lyse siden er til 
stede, men også et mer seriøst, tungt aspekt.

Findhorn kan for noen være for “new age”, og nær-
mest eskapistisk. Folk som bor der i mange år, og har 
oppgaver i kjøkkenet eller lignende, kan bli for kom-
fortable og møte få utfordringer. Å leve utenfor felles-
skapet kan synes mer utfordrende.

– I et fellesskap er det forskjellige ting som vektleg-
ges enn i samfunnet generelt. En av utfordringene er at 
folk blir vant med dette. I livet utenfor fellesskapet er 
det derimot stadig forskjellige ting som betones. Livet 
i fellesskap har høyere intensitet hva mellommennes-
kelige relasjoner angår, men i min erfaring mangler 
bredden av eksterne opplevelser, sier Hugh.

Forfatteren Peter Russel holdt foredrag på festivalen. 
Han har blant annet skrevet boken ”From Science to 
God”, og er en ivrig praktiserende av transcendental 
meditasjon. Han er venn av Eckhart Tolle og omtaler 
i sine bøker vitenskap så vel som spiritualitet. Han er 
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overrasket og imponert over Zegg. I foredraget snak-
ket han om paradigmeskifte. Ser han Zegg og lignende 
fellesskap som essensielle i forhold til at et slikt para-
digmeskifte kan inntreffe?

– Jeg tror slike fellesskap er viktige, men det er 
mange ting som er viktige. Utforskning og eksperi-
mentering er et viktig aspekt ved slike fellesskap, og 
dette er essensielt. Det betyr ikke at alle må dra til 
Zegg og følge den veien. Utfordringen for de som har 
bodd her lenge, er å dele sine oppdagelser og erfarin-
ger fra fellesskapet med samfunnet i større skala, slik 
at mange kan lære av det og virkeliggjøre det i sine liv 
uten å måtte tilbringe ti år i et fellesskap. Utfordrin-
gen er hvordan man kan ta denne forståelsen ut til et 
større publikum, sier Peter.

 Intuitiv tilnærming til økologi

Achim Ecker er en av ekspertene på Zegg hva økologi 
angår. Han har jobbet mye med energieffektivisering 
av gamle bygninger. Ved blant annet å forbedre isola-
sjonen med naturlig materiale, har han redusert ener-
giforbruket med opptil 80 prosent. 

– Vi har foreløpig ikke fått lov til å bygge nye hus 
her, så vi har spesialisert oss på å forbedre husene vi 
har.

Han jobber på en eksperimentell og organisk måte.
– Jeg følger ingen regler, jeg følger min intuisjon, 

sier han, og legger til at han kjenner til noe permakul-
tur. På Zegg får han se langtidskonsekvensene av det 
han gjør, og lærer gjennom det. – For å lære hvordan 
man kan jobbe med naturen tror jeg det er viktig å 
bo på et sted over lengre tid, slik at man kan se resul-
tatene av hva man gjør. En gang hadde vi masse som-
merfulglarver som spiste trærnes blader. Noen ganger 
ville jeg gått i sjokk og prøvd å bekjempe det, men så 
valgte jeg å observere hva som skjedde. Larvene ble til 
sommerfugler. De spiste mye av trærnes blader, men 
ikke alt. Så hadde vi en lang tørke, og det var bra for 
trærne å ikke ha så mange blader, det hjalp trærne å 
overleve. I denne sammenhengen var det altså positivt 
å ha larvene. Man vet aldri. 

Achim har universitetsstudier bak seg, men er til-
henger av en autonom læringsmodell. – 95 prosent av 
det jeg kan og vet lærte jeg ikke på skolen, jeg lærte 
det gjennom å gjøre ting selv og å observere hvordan 
andre gjorde det. 

Han mener denne måten å lære på står sentralt ved 
Zegg. På stedet finnes det mange forskjellige men-
nesker med stort spenn av kunnskaper og ferdighe-
ter. – Jeg kan observere hva andre mennesker gjør 
og hjelpe dem, og gjennom det lære det jeg trenger. I 
begynnelsen byttet vi ofte om på hva vi gjorde, slik at 
vi hadde mange forskjellige jobber. 

Symbol på håp

Han tror at Zegg påvirker samfunnet rundt, og samfun-
net i en større skala, men sier de ikke ønsker å dytte 
ting på utenforstående. Han er usikker på hvor stor 
påvirkningen er. 

– Vi har mange gjester på besøk, og de tar noe med 
seg som de kan bruke der de er. For mange er Zegg 
sin eksistens et symbol på håp, som viser at det er 
mulig å leve annerledes, også når det gjelder kjærlig-
het, seksualitet og intimitet. Noen ganger hører vi om 
folk som har visst om oss i ti år, og som så plutselig 
velger å komme.

Da Zegg ble etablert ble de møtt med mye mistenk-
somhet fra folk i området. 

– Det er normalt når en gruppe kommer sammen 
og starter noe uvanlig. Men nå er vi mer eller mindre 
akseptert. Vi er definitivt akseptert av alle vi er i kon-
takt med. Hvert år har vi en åpen dag hvor folk kan 
komme, vi er representert i avisen, skriver artikler om 
ting. Vi organiserer mange kulturelle aktiviteter her i 
Belzig. Jeg tror det settes pris på at vi er her, og at livet 
i Belzig er mer interessant nå enn det ville vært uten 
Zegg og alle menneskene vi tiltrekker området. 80 per-
soner lever på Zegg, og 350 mennesker har flyttet til 
nærområdet på grunn av stedet. De lever i forskjellige 
små fellesskap. Nå tiltrekker også disse seg mennesker. 
Det har blitt en interessant region. Noen alternative 
teknologiformer vi bruker, har blitt kopiert og brukes 
nå også andre steder i området, avslutter Achim.

Holistisk utdanning for bærekraft

Selv om det seksuelle og mellommenneskelige lett 
overskygger arbeidet med økologi på Zegg, skjer det 
mange spennende ting der på økologifronten. Folk 
fra forskjellige kulturer og livsbetingelser møtes i 
dag gjennom utdanningsmodellen Ecovillage Design 
Education. Grunntanken er at sann bærekraft krever 
en fundamental endring i vår verdensanskuelse. Et 
månedslangt EDE-kurs ble nylig avholdt i Tyskland, i 
et samarbeid mellom Zegg og økolandsbyen Sieben 
Linden. Kurset tiltrakk seg mennesker fra 17 forskjel-
lige land. Noen av deltakerne kom fra den ikke-vest-
lige delen av verden, og var involvert i prosjekter i 
sine lokalsamfunn som utgjør forskjellen mellom liv 
og død for mange som bor der. 

EDE kjennetegnes av en holistisk tilnærming til 
utdanning. Ina Meyer-Stoll bor på Zegg og har i fem år 4

Vi har delt temaet bærekraft inn 
i økologi, økonomi, verdensan-
skuelse og det sosiale. Tanken 
er å gi en vid innfallsvinkel til 
å forstå hva bærekraft betyr i 
dag, og hva som trengs for å 
møte de globale problemene.
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vært hovedsekretær (executive secretary) for Europas 
avdeling av det globale økolandsbynettverket. Hun 
omtaler EDE som en ny modell for utdanning innen 
bærekraft. 

– I dette programmet har vi delt temaet bærekraft 
inn i økologi, økonomi, verdensanskuelse og det sosi-
ale. Tanken er å gi en vid og detaljert innfallsvinkel til 
å forstå hva bærekraft betyr i dag, og hva som trengs 
for å møte de globale problemene. Det gjelder peak 
oil, klimaendringer, fattigdom og mange andre globale 
problemer, forteller hun. 

Senere møter jeg Robert Heeß. Han er familiefar og 
har svært positive erfaringer med å ha barn voksende 
opp i økolandsbysettingen. Sin inntekt får han primært 
fra å jobbe som rådgiver overfor næringslivet. Mange 
på Zegg har arbeid i nærområdet, på heltid eller deltid. 
Noen bruker mesteparten av sin arbeidstid inne i 
selve økolandsbyen, og lever under den tyske fattig-
domsgrensen. Robert vil allikevel ikke karakterisere 
disse som fattige, da de har tilgang til mange fasiliteter 
og lever et rikt sosialt liv. Selv jobber han med coach-
ing og opplæring, og skriver også artikler om emner 
relatert til næringslivet. 

– Jeg gjør mye rådgivning for bedrifter, både med 
individer og grupper. Tilnærmingen er ofte å jobbe 
med markedsføring, men noen spør meg direkte om 
personlige tema. Når tilliten vokser, blir også dette 
mulig.

Han har en sønn og en datter, som nå er 20 og 18 år 
gamle. De har bodd på stedet i ti år. Han omtaler det 
som en god opplevelse for dem å vokse opp her. 

– Skjermes barn og unge fra fellesskapets tilnær-
ming til seksualitet?

– De vokser opp i dette feltet, og de er kjent med 
det. For eksempel har min kone en kjæreste, som hun 
har hatt så lenge hun har bodd her. Da min sønn var 
åtte år gammel kom det en besøkende og min sønn 
introduserte meg som sin far, og den andre mannen 
som ”min mors kjæreste”. Det var helt naturlig for 
ham. 

Ungdommens seksualitet

Robert sier at de kommuniserer åpent om dette, men 
at seksuelle aktiviteter primært finner sted i huset 
Blue Saloon. Det er vanlig at folk viser nærhet til hver-

andre i felles rom, men ikke seksualitet. Han sier at de 
er bevisste på at barna ikke skal eksponeres for dette.

– Men det er viktig å snakke med dem om det, på 
deres språk. Vi hadde en workshop for jentene som 
hadde fått sin første mens, og en workshop med ritua-
ler for alle som var i puberteten. 

Jeg spør om det er en aldersgrense for når ungdom-
men kan gå til Blue Saloon, noe han avkrefter. Han 
påstår at de ikke går der. Jeg spør så ”når begynner 
folk å gå dit”?

Han blir stille.
– Dette tema er tilstede mellom oss og de unge, men 

de tilnærmer seg det i sin egen fart. Noen er raske, 
andre går mer forsiktig fram. Jeg tror at det som skiller 
oss sterkest fra andre familier, er at vi er åpne over-
for våre barn angående seksualitet og støtter dem på 
dette området. De vokser opp med voksne som sier 
ja og nei på en tydelig måte, også når det gjelder det 
seksuelle. Seksualitet er en av de viktigste energi-
opplevelser i våre liv. Barna som vokser opp på Zegg 
har mange rollemodeller. De er sterkt knyttet til sine 
foreldre, men de har også mange “onkler” og “tanter”, 
slik at de har en rikere erfaring og forståelse av hva 
det kan bety å være en mann og en kvinne. De ser en 
stor bredde i menneskene. Barna krangler ikke så mye 
med foreldrene når de er i puberteten, fordi mulighe-
tene til projeksjon ikke er begrenset til mor og far. Det 
er rørende, fordi forbindelsen ofte blir veldig sterk i 
denne perioden.

– Barna har ikke det samme behovet for å gjøre 
opprør?

– Nei, i hvert fall ikke opprør begrenset mot to 
personer. Det er mange voksne, barna ser forskjel-
lige former for oppførsel. De ser også forskjellige 
feiltrinn, ting som ikke er så bra. Og de forstår ”å ja, 
slik er verden”. De får et bredere perspektiv, avslutter 
Robert.  

Selv om Zegg er et tysktalende fellesskap, finnes det arrange-
menter som er tilrettelagt for engelsktalende. En god anledning 
til å stifte bekjentskap med stedet er den årlige, ti dager lange 
sommerfestivalen, som i år finner sted den 17-27 juli. 
Se www.zegg.de for mer info. 
For mer info om EDE-utdanning, se www.gaiaeducation.com. 
 andreas.aubert@gmail.com 

Kollektivtanken 
er et hovetfokus 
også under som-
merfestivalen til 

Zegg.


