
Britt er en mangesidig og meget 
kompetent dame. Hun er utdannet 
sykepleier og naturterapeut, er kåret 
til æresmedlem i NNH og har drevet 
sitt eget naturmedisinske institutt, 
Vital Naturterapi AS, i 22 år. På den 
internasjonale miljøvernkonferansen 
i Bergen i 1990 representerte hun 
den norske helsekostbransjen. Som 
NNHs representant i Aarbakkeut-
valget, som avga sin utredning NOU 
1998:21 Alternativ medisin til Hel-
se- og sosialdeparatementet i 1998, 
representerte Britt naturterapeu-
tene med stort engasjement og faglig 
tyngde. NOU-en ville vært annerle-
des uten Britts innsats i utvalget. Og 
godt og vel ti år etter utredningen 
undrer hun: ”Hvordan kan det ha seg 
at visse personer nærmest har fått 
monopol på begrepet alternativ me-
disin, uten nødvendig og grunnleg-
gende kunnskap om selve bransjen 
og de naturmedisinske fagene?!”

Men pytt; Britt lar seg ikke affi-

sere. Selv om hun snart runder 70, 
er hun fremdeles en glødende enga-
sjert kvinne som kan ta pusten fra de 
fleste. For et par år siden kjøpte hun 
usett et hus i fjellområdet ved den 
lille byen Confrides i Spania. Ikke for 
å nyte en rolig pensjonisttilværelse, 
men for med glød og iver å realisere 
en drøm. Her har hun skapt Casa 
Carpe Diem - et kurs- og konferan-
sesenter utenom det vanlige.

Casa	Carpe	Diem
På toppen av en dal med ville fjell, 
stillhet og et havgløtt har Britt, foru-
ten å anlegge hage, satt i stand huset, 
bygget basseng og utekjøkken, instal-
lert solpanel, septiktank og vindmøl-
le, satt opp et gjestehus i tre. Husets 
fire rom er innredet i hver sin farge 
og representerer elementene i tradi-
sjonell kinesisk akupunktur. I bakre 
del av hagen finnes en vakker stein-
mur kalt ønskemuren, og ved hver 
av de små sittegruppene og hvileste-

dene hun har plassert rundt på eien-
dommen, kan du finne visdomsord 
av typen: ”Her kan du drømme og 
tenke over hva du i fremtiden helst 
vil gjøre”. 

Vi siterer redaktør Anne Kjølås på 
nettstedet heavenonearth.no: ”Far-
gene er avstemt perfekt i forhold til 
hverandre, stemningen er varm og 
gjestfri og alle i vår lille besøksgruppe 
gisper imponert over innredningen. 
Med viltre røde krøller, et levende 
brunt blikk og en foss av vennlig ber-
gensdialekt forteller Britt om at det 
hele slettes ikke har kostet mye, men 
består av gamle møbler som har fått 
et nytt liv med maling i flotte farger, 
gull og sølv, og andre små spennende 
detaljer. Hennes estetiske sans, fan-
tasi og livsglede lyser formelig mot 
en.” 

På Casa Carpe Diem holder Britt 
egne foredrag og kurs, tilbyr an-
dre å holde kurs hos henne, og tar i 
mot turister til lunsj. Stedet oser av 
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Grip sjansen!  
   Grip dagen!

At Britt Hertzberg Untiedt (tidl. Bjørgan) fyller år er ikke så spesielt i seg selv, 

men at dama snart fyller 70 skulle en ikke tro! Så sprek, så ungdommelig, 

så vital – og kanskje mer frittalende enn noensinne. ”I min alder er det ingen 

grunn til å være tilbakeholden og tekkelig”, som hun selv sier på umiskjennelig 

bergensk. ”Nå kan jeg si nøyaktig hva jeg vil uten å ha noe som helst å tape.”
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gjestfrihet og atmosfære, slik at gjes-
tene knapt vil forlate stedet. Kursene 
spenner over et vidt spekter, og er 
både for bedrifter, grupper og en-
keltpersoner. Man kan få veiledning 
innen kunst- og musikkterapi, lære 
å utfolde seg gjennom farge og mu-
sikk, informasjonskurs om alternativ 
medisin, bli kjent med esoterisk fi-
losofi, ”kunsten å bli gammel uten å 
bli det”, ”vandre på stjernestier over 
himmelvelvet” og få utdypet urfol-
kenes syn på stjernehimmelen. Alt 
med erfarne kursholdere.

Sprek,	sprø	og	spesiell
Britt holder selv et kurs kalt Sprek, 
sprø og spesiell – hvor Sprek står for 
essensen av det viktigste du trenger å 
vite for å ta vare på egen helse, Sprø 
for det å leve ut drømmene sine og 
Spesiell for det å anerkjenne den ån-
delige siden av livet.

Til nettstedet heavenonearth.no 
sier hun: ”Etter å ha arbeidet som 

sykepleier i mange år var det to ting 
som slo meg: ubrukte ressurser og 
mangel på anerkjennelse. Dette øn-
sker jeg å gjøre noe med. Jeg ønsker 
å vise at det går an å leve drømmen 
sin, og at det slettes ikke er betinget 
av alder eller mye penger. Jeg har turt 
å gå inn i det ukjente, og jeg bobler. 
Det er bare å ta det første skrittet!”

”Det handler først og fremst om å 
få brukt seg selv, være seg selv 150 
%. Dernest om å leve i harmoni med 
familie, venner og naturlige omgivel-
ser, noe som jo følger naturlig av det 
første”, sier hun med et smil.

På telefon fra Spania skjønner vi 
fort at alderen slett ikke tynger. Britt 
har fremdeles mange jern i ilden, 
samtidig. Hun planlegger og logis-
tikkfører høstens kurs, seminarer og 
foredrag, forbereder middager, over-
nattinger og turer i det spanske fjell-
landskapet – og ikke nok med det; 
Britt arrangerer også en fast måned-
lig poesi- og musikkdag for fastbo-

ende på stedet, hvor alle kan ta med 
egne favorittdikt og instrumenter. 

Britt Hertzberg Untiedt er en 
dame som griper dagen og sjansene 
hun blir til del, men ikke for enhver 
pris. I en kommentar til at hun er in-
vitert til en jubileumstilstelning for 
Aarbakkeutvalgets utredning sier 
hun: ”Det syns jeg da er svært så hyg-
gelig. Men dersom det forventes at 
jeg skal være en nikkedukke og kun 
et alibi for at også representanter for 
det alternativmedisinske miljøet er 
inkludert, kan det heller være det 
samme.”

Uansett utfall; vi gleder oss til fort-
settelsen av dette eventyret og øn-
sker henne alt det beste på den store 
dag senere i høst og med alt annet 
hun måtte finne på i en spennende 
og helt garantert innholdsrik frem-
tid!

Svein Johannessen
redaktør

redaksjon@nnh.no




