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A N D A K TA N D A K T  ved Knut Løvaas

Et skoleår er til ende, elevene har reist hjem.  Mange sitter med sterke inntrykk og gode 
minner.  Det samme gjør jeg.  Det var sterkt å se hvordan elevene tok avskjeden med tårer. 
Det betyr at de har hatt det bra.

Et skoleår varer, som ordet sier, bare ett år. Når det har vært bra så blir det trist når det ender.  
Men jeg tror og håper at elevene tar ”Solborgånden” med seg videre ut i livet til glede for alle 
mennesker.  

Det får meg til å minne oss alle om at alt har sin tid og at det er viktig at vi benytter den rett. 
At vi tar den tid vi har og gjør slik med den at vi kan se tilbake og tenke på at dette var bra. 
Det er trist å tenke på alt det andre som jeg skulle gjort i løpet av Solborgåret, men som av 
en eller annen grunn ikke har blitt gjort. Anledninger som vi ikke benyttet oss av og som 
hadde gjort at vi hadde vokst og utviklet oss.

Jeg er sikker på at det beste livet får vi hvis vi tar med oss Jesus. Han vet hva som gjør at vi får 
den riktige ”rusen”. Han vet om våre talenter og hva vi kan få til. Når jeg ser på elevene som 
går på Solborg, hvilke talenter og hvilken kreativitet de har, så blir jeg imponert. Jeg vet at 
dette er noe Gud har lagt ned i dem og i oss alle for at vi skal kunne utfolde seg slik som det 
var ment at menneskene skulle gjøre. Da blir livet bra og slik som det var ment å være.

Et Solborg år er slutt og det er trist, men samtidig åpner det for nye muligheter. Derfor er det 
viktig at vi hver dag ser på dagen som en gave og en ny mulighet.

Så er det fantastisk godt å tenke på at når livet er slutt, så står det beste igjen. 

The only thing you can`t recycle is wasted time

Mer enn nogen Lunde
Tidligere nyhetsanker i NRK, Einar 
Lunde, har i løpet av sitt 72-årige 
liv opplevd utrolig mye spennende 
og truffet mange selebre personer. 
Foredraget han holdt på Solborg 
stod til mer enn nogenlunde.

Lykkens ansikt
– Trafikkulykken er det beste som 
har skjedd meg. Det ble en døråpner 
til det livet jeg har i dag, et liv som 
gir meg mening. 12 år og over 30 an-
siktsoperasjoner etter ulykken smiler 
lykken til Hallgeir Berge.

«Puslespillet Dag»
Tenk deg et stort puslespill der in-
gen brikker er like, men alle brikker 
nødvendige for at bildet skal bli helt. 
For musikeren og kunstneren Dag 
Ringstad har livet vært som et stort 
puslespill.

Artist og metodist
Sangeren og skuespilleren Hans 
Marius Hoff Mittet elsker musikaler, 
og det var på Solborg at den store 
interessen for sang ble skapt.
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Av Hans Petter Nordal

Fredag 15. mai reiste 143 elever 
oppløst i tårer fra Solborg folke-
KºJVNROH��(W�PLQQHULNW�RJ�ᚐRWW�
skoleår var over. Tilbake ligger 
et år med opplevelser, turer, 
undervisning, aktiviteter, elevkvel-
der, bordfellesskap, internatliv, 
konserter, revyer, lørdagssemina-
rer, turneringer og ikke minst nye 
vennskap og relasjoner med mer. 

I denne utgaven av Solborg-
bladet vil du bl.a. kunne lese litt 
om de ulike utenlandsturene alle 
linjene var på i mars måned. Dess-
XWHQ�YLO�GX�VH�PDQJH�ᚏQH�ELOGHU�
og blinkskudd fra året, du vil også 
lese litt om et par gjester som har 
besøkt vår skole, bl.a. Einar Lunde 
og Hallgeir Berge. Einar og Hall-
geir har noe til felles, de har begge 
satt sitt liv i fare og marginer/tilfel-
digheter/gudfeldigheter gjør at de 
fortsatt lever den dag i dag. 

Du vil også møte en svært 
fargerik 40-årsjubilant som er både 
kunstner og musiker og har gitt ut 
en rekke plater; Dag Ringstad fra 
Kristiansand.

I «Hvor er de nå»-spalten har 
vi også et lite portrett av sangeren 
og skuespilleren, Hans Marius 
+Rᚎ�0LWWHW��VRP�JMHVWHW�6ROERUJ�

i begynnelsen av mars, samt en 
hårete historie med en av våre 
stipendiater, Øystein Myhre.

Av siste nytt på «byggefronten» 
kan nevnes helt nytt herretoalett 
like ved resepsjonen. Også noen 
nye bad på internatene er blitt pus-
set opp. I disse dager gjøres det 
klart til kontorutleie i tredje etasje 
i Solborgvillaen der vi tidligere 
hadde overnattingsrom via Boo-
NLQJ�FRP��'HW�ᚏNN�IRUºYULJ�HQ�PH-
get høy score på kundetilfredshet 
på hele 8,5 av max 10, noe vi er 
svært godt fornøyd med. Men nå 
ᚐ\WWHU�.ULVWHQ�VRVLDOWMHQHVWH�LQQ�L�
Solborgvillaen og har leid kontorer 
her fra mai i år.

Litt endringer i personalet har 
det også vært siden sist; Siv Eli 
Sundvoll er ute i sykepermisjon 
og inn har Anne Mette Scher-
mann Karlsen kommet. Ellers har 
dramalærer Linn Brevik søkt om 
et års permisjon fra høsten og i 
hennes sted har vi ansatt Marit 
Anmarkrud.  

Bærekraftig tro
Det siste året har vi hatt fokus på 
vårt kristne arbeid på Solborg. Vår 
årlige selvevalueringsrapport til 

departementet har for skoleåret 
2014/15 dreid seg om å kartlegge 
hva våre elever, både kristne og 
ikke-kristne, synes om Solborg 
som kristen skole, vår trospraksis 
og våre verdier. Resultatet av 
XQGHUVºNHOVHQ�HU�EUD��'H�ᚐHVWH�DY�
våre elever opplever at vi pre-
senterer kristendommen på en 
SRVLWLY�RJ�ᚏQ�P§WH��'H�VLHU�YLGHUH�
at skolen er preget av verdier som 
likeverd, miljø, respekt, toleranse, 
bistand/solidaritet, nestekjærlighet 
og det kristne budskap. 

Neste år skal vi ha fokus på 
bærekraftig utvikling. Det er et 
begrep som brukes for å karak-
terisere økonomiske, sosiale, 
institusjonelle og 
menneskelige sider 
ved menneskelige 
samfunn. Kort sagt 
er det en utvikling 
som imøtekommer 
behovene til dagens 
generasjon uten å 
redusere mulighe-
tene for kommende 
generasjon til å 
dekke sine behov. 
Hvordan kan så vi i 
vårt minisamfunn på 

Solborg bli bærekraftige? Det skal 
vi ha fokus på. Ordet bærekraft 
sikter til det som holder, som er 
slitesterkt, langsiktig; det som har 
kvalitet slik at det varer. Slik er det 
også med troen på Jesus Kristus. 
Det å ha en tro som retter blikket 
utover det helt umiddelbare, kan i 
seg selv være en styrke. Og like-
vel er det ikke det som gjør troen i 
vår sammenheng bærekraftig. Det 
er troens innhold, Jesus Kristus 
selv, som gjør at troen bærer. Da 
er det egentlig slik at han bærer 
oss. Det er godt å vite når vi nå 
skal ta ferie. Med dette ønsker jeg 
dere alle en riktig god sommer!

En hårete historie
Lite visste nok tidligere elev og siste 
års stipendiat Øystein Myhre at et 
besøk hos frisøren i desember 2013 
skulle resultere i en langt større indre 
forandring.

Jorda rundt på 18 dager
Solborg har nok et år besøkt alle 
verdens kontinter. Både i Australia, 
Asia, Afrika, Amerika og Europa har 
Solborgelever og Solborglærere 
plantet sine føtter i løpet av mars 
måned.
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Av Hans Petter Nordal

Einar Lunde satte sitt eget liv i fare for å fortelle 
verden sannheten om de hvites urettferdige 
behandling og diskriminering av de svarte i Sør-
Afrika. Einar Lunde har virkelig hatt englevakt, 
han havnet to ganger i fengsel i Afrika og skulle 
henrettes i Etiopia, men ble reddet av den sven-
ske ambassaden i siste liten. Tross mange tøffe 
år i Afrika, elsker Einar Lunde dette kontinentet 
og har vært i Afrika over 80 ganger. Og utallige 
intervjuer med mange av verdens statsledere 
har det blitt gjennom årene, med bl.a. Idi Amin, 
Desmond Tutu og Nelson Mandela. De to sist-
nevnte ble også gode venner med Einar. 

Forsoning og tilgivelse
Einar Lundes viktigste budskap til elevene var 
at veien til fred skjer ikke gjennom hevn og hat, 
men gjennom forsoning og tilgivelse. Ta lær-
dom av Jesu ord om å vende det andre kinnet 
til. Elsk deres fiender, velsign de som forbanner 
dere, gjennom det er det håp for fred i verden. 
Slik tenkte Nelson Mandela tross 27 år i fangen-
skap og slik bør verdens statsledere tenke i 
dag. Etter foredraget tok Einar Lunde seg god 
tid med elevene og skrev en lang hilsen til alle 
som kjøpte en av de to bøkene han har gitt ut: 
“Safari: Folk og røvere i Afrika” og “Paradisveien: 
Dramatiske år i Afrika”. 

Gode minner fra Solborg
Einar Lunde ble over to netter her på Solborg, 
for skolen har en spesiell plass i Einars hjerte. 
Det var på Solborg under en skolelagsleir mens 
han gikk på KG (Kristelig gymnasium) i Oslo at 
han virkelig tok sitt standpunkt til kristendom-
men. Og opp gjennom årene har han vært noen 
ganger innom skolen i ulike anledninger. Einar 
er oppvokst i Stavanger og gikk bl.a. på Kampen 
skole i fire år.

Einar Lunde trollbandt elevene
Tidligere NRK-journalist 
og Afrika-korrespondent 
Einar Lunde (72) fortalte 
Solborgelevene om både 
sin egen og Sør-Afrikas 
spennende historie under 
apartheidtiden da han 
gjestet skolen i begynnel-
sen av mars i år.

Populært besøk: Einar Lunde omflakket av 
elever ved Solborg folkehøgskole i februar 2015 
mens han signerer sine bøker.  Fra venstre Krister 
Bokn, Charlotte Carlsson, Simen Antonsen, Sindre 
Karlsen, Pernille Haldorsen, Sanne Skillingstad. 
Foto: Hans Petter Nordal
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– Turen til Norge er en gave til 
meg selv siden jeg fyller 50 i 
år. Jeg ønsket å komme tilbake 
til Solborg fordi dette var to 
viktige år i mitt liv. Jeg har 
fremdeles mange gode minner 
herfra.  

Av Arvid Lie (elev 1989/90)

Dette sier Michelle Briggs som tok den lange 
turen over Atlanterhavet for å se igjen gamle 
kjente etter 25 år.  Michelle kommer fra Eston 
i den canadiske provinsen Saskatchewan. 
Besteforeldrene (morssiden) var født på Jæren. 
Michelle reiste først rundt i Europa for å besøke 
slektninger.  Hun tilbragte så et år som aupair 
hos en amerikansk familie i Norge.  Til Solborg 
kom hun i 1988 hvor det ble to skoleår.  Første 
året på internasjonal linje med Marta Hammers-
land som lærer.  Michelle er veldig takknemlig 
overfor henne. 

– Jeg følte meg velkommen fordi hun tok seg 
så godt av meg og alle de andre utenlandske 
elevene.  Et godt og varmt menneske som det 
var fantastisk å møte igjen nå. 

Det andre året på Solborg gikk Michelle på 
reiselivslinja.
  
Gode minner
– Hva minnes du best fra Solborg? 
– Vel, jeg bodde ikke på skolen, så jeg hadde 
derfor en annen opplevelse enn de som gjorde 
det. Jeg vil trekke frem alle de flotte menne-
skene jeg møtte og de verdifulle erfaringene 

jeg gjorde.  Likte veldig godt å synge i elevkoret. 
Husker spesielt lærer Magne Fremmerlid som 
var både fantastisk og talentfull i sin ledelse av 
elevkoret.  Jeg har forøvrig vært med i et norsk 
kor her i Vancouver.  Synging er en viktig del av 
mitt liv.

Michelle bor nå like utenfor storbyen 

Vancouver.  Hun har tidligere arbeidet ni år på 
flyplassen der.  Nå arbeider hun som «event 
coordinator» med ansvar for planlegging av 
ulike arrangement som bl.a. moteshow.  Den 
norgesglade canadieren avslutter med at hun 
gjerne kommer tilbake til Solborg som 40-års-
jubilant.

Fra Canada til 25-årstreff
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A K T U E L T

«Lykkens ansikt»
På folkehøyskoler 
er det lørdags-
undervisning og 
på Solborg får vi 
av og til svært in-
teressante gjester 
utenfra som holder 
lørdagsseminar. 

I slutten av februar 
fikk vi besøk av 
Hallgeir Berge som 
hadde en sterk 
historie å dele med 
våre elever.

Sterkt lørdagsseminar

Speilbilde:  Det var et sjokk 
for Hallgeir Berge å se seg 
selv i speilet første gang etter 
ulykken, Han så da et totalt 
annerledes og fremmed 
ansikt. Nå er han godt vant 
og fortrolig med sitt eget 
speilbilde. 
Foto: Hans Petter Nordal
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Av Hans Petter Nordal

Om kvelden 14. april 2003 legger 
Hallgeir Berge (18) og kjæresten 
Line Therese Guntveit (19) ut på 
biltur. Målet er hennes foreldres 
hytte i Valdres og påskeferie. Men 
i Gudvangatunnelen dupper an-
takelig Hallgeir av ved rattet. Bilen 
skjener over i motsatt kjørefelt og 
Hallgeirs ansikt treffer en nødmel-
dingsboks som er boltet til fjellsi-
den. Begge blir hardt skadet, men 
ansiktet til Hallgeir blir helt knust. 
Begge ligger i koma i flere dager. 
Hallgeir ligger på operasjonsstuen 
på Haukeland sykehus i om lag 22 
timer for å sy sammen ansiktet. 
I ettertid er det blitt nesten borti-
mot 30 narkoseoperasjoner til for 
å lappe sammen ansiktet. Bortsett 
fra ansiktsskadene har Hallgeir 
Berge utrolig nok sluppet fra ulyk-
ken uten varige mén. Høsten 2003 
gikk både Hallgeir og kjæresten 
Line på Nordhordaland folkehøg-
skole. Forholdet tok slutt, men de 
er fortsatt veldig gode venner.

Aktivt liv
I dag reiser karen fra Hardanger 
rundt og forteller sin mirakuløse 
historie som forandret hele hans liv 
og siste lørdagen i februar gjestet 
han Solborg folkehøgskole. 12 år 
etter ulykken har Hallgeir utrettet 
utrolig mye; han har studert filo-
sofi, lært seg både spansk, engelsk 
og portugisisk, reist verden rundt, 
bodd et år i Mexico, studert et år i 
Brasil, skrevet hovedoppgave om 
Platon mens han bodde i Aten, 
vært to år i Latin-Amerika, vært 
to ganger i Etiopia og i andre 

afrikanske land m.m. Ellers har han 
jobbet mye med mennesker gjen-
nom Røde Kors besøkstjeneste og 
organisasjonen KIA. Han startet og 
har drevet språkkafé for fremmed-
språklige i åtte år, vært norsklærer, 
jobbet mye med asylsøkere og 
har et brennende engasjement 
for flyktninger. Han inviterte bl.a. 
nærmere 50 asylsøkere hjem til 
seg julaften 2012. I dag er han jour-
nalist i lokalavisa Firda, men jobber 
også fortsatt med flyktninger. Han 
har flere utenlandske venner enn 
norske. 

Ønsker utgjøre en forskjell
Hans største ønske er å få bety en 
forskjell for mennesker. 

Selv mener han at ulykken er det 
beste som har skjedd han. 

– Det ble en døråpner for alt jeg 
har fått oppleve i etterkant og det 
har gjort meg til det mennesket 
jeg er i dag. I dag får jeg bety noe 
for andre og det gir livet mitt me-
ning. 
- Jeg ser på livet som en gave, men 
det er skjørt, så ta vare på det. Din 
innstilling til ting er utrolig viktig, 
fokuser alltid på det positive. “Det 
viktigste er ikke hvordan en har 
det, men hvordan en tar det.” Så 
lenge en er god mot andre, kan en 
være seg selv uansett utseende. 
Skjønnheten kommer innenfra. 

A K T U E L T

Lykkens ansikt: Hallgeir Berge fra 
Hardanger overlevde mirakuløst 
en trafikkulykke, men ansiktet ble 
helt knust. Her er han på Solborg 
folkehøgskole og er omkranset av 
Sanne Skillingstad, Anne Kveberg 
og Marianne Iden. 
Foto: Hans Petter Nordal
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Jorda rundt på 18 dager
Europa, Afrika, 
Asia, Amerika 
og Australia - i 
løpet av 18 dager 
ble alle verdens 
fem kontinenter 
besøkt av elever 
ved Solborg fol-
kehøgskole. Og 
her er 18 stikkord 
om hver tur.

Multisport Pluzz i Kenya, 
Afrika:
Slumbesøk, barnehjemmet 
Maisha Mema, flere safarier, 
havnebyen Mombasa, snorkling, 
kamelridning, havbad, slangepark, 
girafftungekyss, solidaritetsarbeid, 
Nairobi, Amboseli, Tsavo, Tigoni, 
tefarmbesøk, Hells Gate, Nakuru 
nasjonalpark, Rift Valley.

KMD, Bilde & Form, Rampelys 
Scene og Musikkproduksjon i 
USA, Amerika: 
New York, San Francisco, Los 
Angeles, Oatman, Kingman, Grand 
Canyon, Las Vegas, museumsbesøk, 
loppemarked, musikkakademi, stu-
diobesøk, CD-innspilling, konserter, 
teater, musikaler, moteutstillinger, 
gospelkirkebesøk, Alcatrazbesøk.
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Global Village (Connection, Foto, United) i Hong Kong, 
 Vietnam, Kambodsja og Thailand, Asia: 
Pulserende storbyliv, yrende menneskeliv, trafikkaos, søppel, PARCE-
prosjektbesøk i Prey Veng, massegravene i Killing Fields, torturfengselet 
Toul Sleng, underjordiske trange tunneller fra Vietnamkrigen, slumbesøk 
i Phnom Pehn, tempelbesøk i Angkor Wat, flytende fiskelandsby, besøk på 
silkefabrikk, fotballkamp, fotoutstillinger, båtturer, busstur med komplika-
sjoner, taubanekick i Gibbons Experience, strandliv på Koh Chang. 

   

Adventure i USA, Amerika:
Salt Lake City, New Port Beach i California, Universal Studios i Hollywood, 
majestetiske skianlegg, skitunneller, terrengparker, skikjøring i strålende 
«påskevær», snødekte fjell, solfylte strender, surfing, strandliv, basket-
ballkamp med Utah Jazz, morgenyoga, soling, shopping, fastfoodinntak, 
delfiner, språktabber.

Film & Media i Beijing, Asia og Australia:
Halv dags flyforsinkelse, Den kinesiske mur, Himmelske freds plass, Som-
merpalasset, Akrobatikkshow, kinesisk mat, Sydney, Byron Bay, Surfers 
Paradise, Fraser Island, dyreparkbesøk, kenguruer, koalaer, fallskjermhop-
ping, regnskog, hvite strender, fotokurs, surfekurs.
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H V O R  E R  D E  N Å ?

Hans Marius Hoff Mittet var elev på 
Musikklinja på Solborg i 96/97. 
18 år er gått siden den gang og det 
er ikke lite 38-åringen fra Bjølsen i 

Oslo har utrettet på norske teater-
scener på denne tiden.
Han har bl.a. spilt rollen som Don 
Lockwood i musikalen «Singing 

In The Rain» og hatt sentrale rol-
ler i både Fame, Hair, West Side 
Story, The Dancing Man, La Cage 
aux Folles, My Fair Lady, Chicago, 

Tyskerjenter, Den syngende frøken 
detektiv m.m. Dessuten spilte han 
den narkomane figuren Tommy 
Dahl i TV-serien Hotel Cæsar og 
deltok i Melodi Grand Prix i år 2000 
med sangen She´s My Baby.
– Ja, og på folkehøgskolen fikk jeg 
også prøvd meg i Solborg Grand 
Prix med en medley av gamle 
norske folketoner sammen med 
en vennegjeng og så fikk jeg rol-
len som hjerteknuseren Marius i 
musikalen Les Misérables. Det var 
veldig kjekt. 

– Hvorfor valgte du et år på Solborg 
folkehøgskole?
– Jeg hadde gått tre år på musikk-
linja på Hartvig Nissen videregå-
ende skole og ville drive mer med 
musikk, men at det ble Solborg 

Midtpunktet: Scenekunstneren 
Hans Marius Hoff Mittet (i midten) 
sammen med årets Rampelys Scene-
klasse. En dag hvor elevene fikk gode 
råd om hvordan en skulle jobbe med 
sang, dans og drama. 
Foto: Hans Petter Nordal

(S)Mittet på Solborg
– Ja, på mange måter var det Solborg som smittet meg med interessen for å syn-
ge, men drømmen om å stå på en scene og interesse for musikk hadde jeg alle-
rede da jeg var 6 år gammel. 

Av Hans Petter Nordal
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I vinter har disse gutta stått på og renovert hele 
det gamle herretoalettet like ved resepsjonen på 
Solborg. Masse arbeid, da alt av det gamle måtte 
rives og tas ut. Neste år skal dametoalettet tas. 
De glade byggherrene Tor Helge Ruud, Helge 
Stråtveit, Sven Sunde og Mindor Vårvik kan være 
stolte av resultatet. 

Nytt felles 
 herre toalett på 
Vestborg

Foto: Hans Petter Nordal

skyldes bl.a. at jeg ville på en 
kristen skole og helst så langt unna 
mine foreldre som mulig da jeg 
ønsket å stå på egne bein. 

– Hva slags utbytte fikk du av året på 
Solborg?
– Et veldig bra år. Før jeg kom til 
Solborg så spilte jeg bassgitar, 
men det var på Solborg jeg virkelig 
lærte å synge. Solborgåret ble et 
pusteår fra de vante omgivelser og 
det var bra for meg. Når jeg tenker 
tilbake så var det ikke nødvendig-
vis det faglige utbytte som betyd-
de mest, men vel så viktig var det 
sosiale. Her følte en tilhørighet og 
samhold. Jeg  lærte å takle forskjel-
lige mennesker og mennesketyper, 
og på en folkehøgskole finner 
man jo et konglomerat av men-
nesketyper. På Solborg lærte jeg å 
ha omtanke for folk, vise empati, 
medmenneskelighet, nestekjærlig-
het og disiplin. På gangsamlingene 
lærte vi mye om å ta ansvar, bry 
seg, ta hensyn, hva som var god og 
dårlig oppførsel osv.

 En lever utrolig tett oppå hver-
andre og blir som en sekundær 
familie.

Jeg lærte mange gode verdier som 
jeg også fikk presentert hjemme-
fra. Jeg vil si jeg fikk et stort utbytte 
av året på Solborg i forhold til job-
ben min i dag. Spesielt det som går 
på lagspill, gjøre hverandre gode. 
Se den enkelte, skape samhandling 
og gi mestringsfølelse som er litt 
av Solborgs varemerke kan på 
mange måter oppsummere det jeg 
lærte i løpet av året.

– Hva husker du aller best fra 
Solborg året?
– Jeg husker aller best de gode 
samlingene på stuene, de mange 
gode pratene og lovsangskvel-
dene. Og romkameraten min, 
innebandyturneringene og 
Merethe Laugaland som jobbet på 
kjøkkenet. Og mine lærere Magn-
hild og Olav selvsagt.

Etter året på Solborg jobbet Hans 
Marius som vaktmesterassistent i 
1 1/2 år i Statsbygg hvor han lærte 
snekring. Deretter begynte han på 
Bårdar-akademiet i Oslo hvor han 
bl.a. traff Maria Storeng som i dag 
er hans kone. Etter utdannelsen 
på Bårdar har han bare jobbet seg 
oppover i sceneverdenen.

– Til slutt, vil du anbefale andre et 
folkehøgskoleår?
– Ja, for det er utfordrende på 
mange måter. Her får en virkelig 
reflektere over hvem man er og 
hva man vil være. Året fikk meg til å 
definere hva jeg var og hva jeg ville 
være. Det ga meg mange gode 
menneskelige verdier jeg ikke ville 
fått andre plasser. Man lærer også 
å leve i lag med folk som er veldig 
forskjellig fra en selv, her lærer en 
å se mennesker for den de er. Jeg 
lærte også mye om klassisk musikk 
og sang og livnærer meg i dag 
som sanger.
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Foto: Geir Ertzgaard
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Fotoshoot med KMD-klassen
I løpet av året har elevene på KMD sydd utrolig mange flotte og varierte plagg. 
Her viser vi fire ulike stilarter fra en dag med fotoshoot i Stavanger hvor GV Foto-
elevene var fotografer.

Synniva Marsalis i sin flotte selvsydde kjole på en resturant i Stavanger 
sentrum. Foto: Charlotte Carlsson

Margrét Rún Magnúsdóttir og Njål Hatteberg i Torgtrappa i Stavanger med 
selvsydde klær. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Sigrid Elisabeth 
Glomdal ved 
Mosvannet med 
sin selvsydde som-
merhabitt. 
Foto: Fride Gjertsen

Thuy-Anh Nguyen ved Mosvannet  poserer med sitt stilige antrekk.
Foto: Thuy-Trang Hoang
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Av Hans Petter Nordal
40 årsjubilanten Dag Ringstad har akkurat holdt 
kunstseminar på elevstevne på Solborg og i 
den ærverdige Solborgvillaen henger det flere 
originale og kreative malerier og bilder som får 
en til å trekke på smilebåndet.

– Jeg har vel aldri vært noe A4-menneske. 
Jeg handler etter hjerte og kreativiteten. Jeg har 
aldri vært redd for å gjøre ting på min måte. Det 
har vært nok av moraliserende pekefingre og 
kreativitetsdrepere opp gjennom årene, men 
jeg har våget å provosere og være meg selv 
100 prosent. Mitt ønske og mål er å utgjøre en 
forskjell og sette mest mulig positive spor etter 
meg.
Og med denne livsfilosofien er det kanskje 
ikke så rart at Dag har opplevd så mye spen-
nende og fått de bekjentskapene han har, både 
innenfor musikkbransjen, kulturbransjen og i 
livet generelt.

Musikk i blodet
Rockemusikeren, låtskriveren og tekstforfat-
teren Dag Ringstad har vært musiker lenge. I 
hele sin karriere har han gått sin individuelle og 
høyst personlige vei. Han platedebuterte i 1980 
med det lokale bandet Rock Shelter som han 
var leder av.  Bandet var det første som utga en 
7’’ singel på eget selskap. 
Dag Ringstad vokste opp i et strengt religiøst 
hjem i Moss og flyttet med familien til Kristian-
sand i 1967. Med på flyttelasset var hans fars 
gamle musikkslagere.

– Ja, min far likte musikk og sang, og da 

jeg var 16 år overtok jeg min fars gitar, men 
jeg hadde jo en helt annen musikkstil. Jeg var 
inspirert av kristenartisten Larry Norman som 
både hadde tekster og et musikalsk uttrykk 
som appellerte til meg. Men min musikkform, 
rock´n roll, ble ikke akkurat så godt mottatt på 
80-tallet på det pietistiske sørlandet. Jeg husker 
at jeg fikk slengt ting etter meg på gata og var 
ikke velkommen flere plasser. Det ble nok for 
provoserende for mange at jeg lå på ryggen på 
kirkegolvet og spilte gitar.

I tillegg til utøvende musiker har Dag vært 
innehaver av en platesjappe, initiativtaker til 
rockeklubben Café Larry (Norman) og konsert-
arrangør. Og i de senere år har han også arbei-
det som bildende kunstner, kort sagt, det er ikke 
feil å karakterisere ham som litt av en fargeklatt 
i Kristiansands kultursfære.

Ikke en Dag er lik
Han har spist banan med apen Julius, drukket øl med Erik Bye, sunget 
salmer med Sven O. Høiby og lurt rektor Eielsen trill rundt. Vi snakker om 
farge klatten Dag Ringstad fra Kristiansand.

På Solborgtrappa: 40 år etter at han gikk på 
Solborg var sørlendingen Dag Ringstad tilbake på 
skolen med gitar, musikk og kunstutstilling.  
Foto: Hans Petter Nordal
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Uttrykksformer på tvers
Etter året på Solborg, hvor han gikk på norsk-
linja, fullførte han gymnas, gikk på tegning, 
form og farge, studerte visuell kommunikasjon 
og tok grunnfag i kunsthistorie. Dag utdannet 
seg til reklametegner/grafisk designer og ville 
jobbe i reklamebransjen, men det var trangt 
om plassene, så han endte etterhvert opp som 
lærer i kunstfag; først ved Mandal vgs, senere 
ved videregående skoler i Kristiansand og til 
slutt som lærer på Norges kreative fagskole. Fra 
1993 til 2007 var han lærer. Og deretter startet 
han et kunstgalleri og har laget hundrevis av 
bilder og malerier.

– Ja, men musikken har hele tiden vært en 
stor del av meg og gjennom den får jeg ut-
trykke meg på en annen måte. Gjennom musik-
ken kan jeg sette ord på det som jeg synes er 
galt i samfunnet, kall meg gjerne protestsanger, 
men gjennom kunsten vil jeg opphøye det mer 
pene, pyntelige og estetiske. Jeg ønsker at mine 
bilder skal være som en altertavle for hjemmet, 
noe folk kan se på som løfter en opp og som gir 
en noe. 

Inkluderende sjel
De som kjenner Dag vil nok betegne han som 
en meget raus, gjestfri, initiativrik og inklude-
rende kar med mange ulike talent. Han har 
alltid ønsket å være noe for de som faller litt 
utenfor, fra kirkegjengeren som ikke finner sin 
plass i den etablerte statskirken til stamgjesten 
på den lokale puben som ønsker å finne en 
dypere mening med tilværelsen. Det var heller 
ingen overraskelse at Sven O. Høiby trykket Dag 
til sitt bryst. 

– Jo, vi ble etterhvert gode venner. Sven O 
kom på en av mine kunstutstillinger og likte 
godt et bilde som het «Kjutta». Han kom senere 
på en hagefest hos meg og lurte på om jeg ville 
male et bilde basert på norske folkeeventyr som 
skulle gis som dåpspresang til prinsesse Ingrid 
Alexandra. Det er jo litt artig å tenke på at det 
bilde henger over senga til Ingrid Alexandra i 
dag. Etterhvert ble det en del kontakt og mange 

gode samtaler med den fantastiske karen Sven 
O. Han stilte bl.a. opp i en musikkvideo jeg 
lagde som het «Puslespill og biter». 

Sprøe Solborgminner
Det er som sagt 40 år siden Dag gikk på Solborg 
og når han tenker på det året, så kommer man-
ge gode historier frem.

– Ja, det var som å være på leir i et år og 
godt å komme seg litt vekk hjemmefra. På den 
faglige fronten husker jeg best norsktimene 
til lærer Mjelve som var med på å åpne mitt 
kreative landskap. Mjelve klarte på en forunder-
lig måte å trekke helt moderne elementer inn i 
de tradisjonsrike folkeeventyrene og det gjorde 
disse timene svært interessante. 

– Men jeg har hørt dere fant på en del gutte-
streker, fortell?

– Ja, jeg var vel ikke så redd for å bryte 
reglene på Solborg som var veldig strenge 
den gangen. Alle måtte f.eks. skrive seg opp i 
«svarteboka» hvis de kom for sent til et måltid, 
og jeg kom nesten alltid for sent, men i stedet 
for å skrive opp mitt eget navn, skrev jeg opp 
en annen elevs navn, nemlig Jan Helge Viksnes. 
Dette resulterte i at rektor Eielsen kjøpte en vek-
kerklokke til Jan Helge og sendte regninga og 
en forklaring på regninga til Jan Helges foreldre. 
Ellers huska jeg at vi snek oss inn gjennom 

noen åpne vinduer på kjøkkenet på natta og 
stjal roastbeef og mye annen god mat og koste 
oss med det. Men den verste rampestreken var 
nok røverhistorien om kidnappinga.

Kidnappingshistorien 
Vi husker alle historien om gutten som satt fast 
i pipa på Solborg da han skulle på frierføtter, 
men denne historien er vel så bra, fortell.

– Jo, jeg og romkameraten min Lasse 
Nepstad ønsket å reise hjem til Kristiansand en 
helg for å besøke en venn som kom hjem den 
helgen. Den gang måtte skolen få brev hjem-
mefra om at det var greit å reise hjem, men det 
hadde ikke vi tid til å vente på. Derfor rømte 
vi fra skolen, tok bussen til Sandnes og haiket 
derfra til Kristiansand. Men underveis fikk vi litt 
kalde føtter, skolen ville etterhvert finne ut at vi 
ikke var der og våre foreldre ville bli kontakta, 
så vi prøvde å dikte opp en historie langs med 
veien. Da vi kom til Kvinesdal ringte vi derfor til 
skolen og sa at vi hadde blitt kidnappet, men 
at vi hadde klart å rømme fra kidnapperen og 
var i god behold. Men i og med at vi allerede 
var i Kvinesdal og var i «sjokk» etter hendelsen, 
lurte vi på om vi kunne reise hjem til Kristian-
sand. Men det var ikke greit for rektor Eielsen, 
så jeg bare la på røret og vi dro til Kristiansand 
allikevel. Rektor Eielsen ville følge opp saken og 
sa at hvis dette var tull, så ble vi utvist fra Sol-
borg. Eielsen tok kontakt med kriminalpolitiet i 
Stavanger og fikk oss i avhør da vi kom tilbake. 
Vi fortalte vår oppdiktete historie til politiet om 
at vi hadde blitt truet med kniv og blitt bedt om 
å sitte på med en rød bil som kjørte sørover fra 
Stavanger. Da sjåføren skulle stoppe for å ta en 
tissepause, fikk vi opp bakdøra, slang oss ut av 
bilen og klarte å rømme til skogs. At vi fortalte 
politiet at bilen var rød, ble en lykkelig redning 
for oss, for politiet kunne melde om at de hadde 
fått en melding uka før om en bil med samme 
beskrivelse som det var noe kriminelt rundt. 
Politiet trodde derfor på vår historie og rektor 
Eielsen måtte derfor henlegge utvisningssaken. 
Men alt var jo bare tull og oppspinn.
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Fant tonen: Dag og Sven O synger «Han skal 
åpne perleporten» hjemme hos Dag i hageparty. 
Her er forøvrig en link til en musikkvideo som 
Sven O var med på: O.https://www.youtube.com/
watch?v=YK_4LB3iBCY
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Av Geir Ertzgaard

Mens Samson mistet krefter da han fikk håret 
klippet, hadde endring av frisyren motsatt 
effekt på Øystein Myhre fra Stord. Det er ikke 
det at Solborgs suksesshistorier måles i hvor 
kortklipte elevene blir i løpet av vinteren, men 
noen ganger kan endring av frisyre være et ytre 
tegn på indre endringer.

Sommeren 2013 kom Øystein på besøk for å 
sjekke forholdene på Solborg. Han hadde søkt 
på Bilde og form, og ville se hvordan linja og 
plassen tok seg ut. Besøket må ha vært vellyk-
ket, for noen uker senere begynte han som elev 
på Bilde og form. 
Men det var en veldig stille og sjenert person 
som møtte opp på tunet første skoledag. 
Øystein forteller:

– På videregående visste jeg ikke hva jeg ville 
studere, og var så usikker at jeg ikke orket å ten-
ke på det. Jeg kunne være sammen med folk, 
men usikkerheten førte til at jeg likte best å 
være for meg selv. Det ble mye fram og tilbake, 
og etter seks år med videregående, arbeid og 
videregående igjen hadde jeg blitt en inneslut-
tet person som ikke snakket åpent med folk, 
og jeg likte ikke den jeg var. Jeg var så skolelei 
at jeg måtte finne på noe annet enn jobb eller 
vanlig skole, og da var folkehøgskole det beste 
alternativet, selv om det ble litt tilfeldig at jeg 
valgte det. Da jeg kom hit, tenkte jeg at jeg bare 
fikk komme og se hva som skjer, men hadde 
ikke så store vyer.

Noe skjer
Den første tiden på Solborg fortsatte i samme 
leia, men etter en måneds tid ble Øystein mer 
varm i trøya. 

– Den første tiden brukte jeg mye tid på rom-
met mitt, men sakte men sikkert ble jeg kjent 
med flere. En dag jeg skulle innom rommet for 
å hente noe, slo det meg at jeg brukte veldig 
mye mindre tid på rommet enn det jeg hadde 
gjort hjemme og de første ukene på Solborg. I 
stedet for å sitte på rommet og spille dataspill, 

A K T U E L T

18-19: Blinkskudd fra årets elever: v/ HP, Geir  m.fl.

Det ligger i håret
– Plutselig begynte folk å klappe. Først noen få, så flere, og til slutt stod hele 
salen og trampeklappet. Øystein Myhre hadde tatt håret og skjegget, og framto 
som en helt ny person.

Kunstneren: Øystein Myhre har gått på linja 
Bilde og form i to år og elsker å tegne, male og 
utøve kunst i alle former.
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hang jeg med folk jeg ble kjent med, spilte spill, 
så filmer, var på klasserommet og drev med 
mange forskjellige småting som fyller dagene 
på en folkehøgskole.

For Øystein var det mangfoldet av folk og det 
åpne miljøet som spilte den mest avgjørende 
rollen.

– Jeg var heldig med de folkene jeg møtte 
det året jeg var elev. Det var et åpent, fritt og 
veldig inkluderende miljø. Dette gjorde at jeg 
ble tryggere både på andre og meg selv utover 
høsten. 

Hårete historie
Det er her hårhistorien kommer inn. På videre-
gående hadde Øystein begynt å spare på hår, 
bare for å se hvor langt det kunne bli. Det siste 
året før Solborg hadde han også begynt å la 
skjegget gro. I november var flere av elevene 
med på Movember-aksjonen, en støtteaksjon 
for kreftsaken, og Øysteins skjegg fikk vokse 
vilt. Etter en elevkveld i desember der Øystein 
og en medelev (Lars Erik) hadde spilt rollen 
som nisser, forsvant skjegget.

 – Jeg lånte en hettegenser slik at ingen så 
håret. Folk hadde ikke sett meg uten skjegg. 
En kameraet og jeg gikk rundt og introduserte 
meg som en som besøkte skolen. Ut fra det fant 
jeg ut: Hva om jeg klipper meg kort? En lørdag 
dro jeg til frisøren. Jeg ba ham ta hestehalen 
(som jeg forøvrig har enda). På kveldsmaten 
samme kveld står jeg og tar meg mat, og mer-
ker plutselig at det er mange som snakker og 
ser på meg. Noen begynner å klappe, det sprer 
seg gjennom salen, og til slutt står alle oppreist 
og trampeklapper. Alt sammen på grunn av en 
liten endring av hårstilen…

En indre forandring
For Øystein ble dette mer enn en en endring 
av stil. Det ble et symbol på en større, indre 
forandring. 

A K T U E L T

Før: Slik så Øystein ut på håret da han begynte 
som elev på Solborg høsten 2013.

Etter: Og slik så han ut etter sitt besøk hos 
 frisøren rett før jul i 2013.

– Jeg hadde ikke selv lagt merke til hvor mye 
jeg hadde forandret meg på Solborg før denne 
hendelsen i desember, men den fikk meg til å 
tenke. Jeg opplevde at mitt ytre utseende ikke 
passet sammen med det nye som var på inn-
siden. Jeg likte mye bedre den indre personen 
jeg hadde blitt på Solborg enn den personen 
som begynte i september. Det var ikke lenger 
farlig å finne ut av hvem jeg var. 

Mye har forandret seg etter de første ukene på 
skolen. I dag er han tryggere på seg selv, liker 
den han er og føler seg tryggere på hva han vil 
gjøre i framtiden. 

– Mye er annerledes, jeg har fått mer selv-
sikkerhet og selvtillit. De to årene på Solborg 
(først som elev på Bilde og form, deretter som 
stipendiat på samme linje) har vært veldig 
viktig for meg, fordi det har vært med å  forme 
meg til den personen jeg er i dag.

Og fortsettelsen? 
- Den blir på kunstskolen i Rogaland. Men om 
det blir med kort eller langt hår, det vil tiden 
vise.
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I vår utfordret fotoklassen 
på Solborg alle elevene på et 
lørdagsseminar til å lage det 
beste coverbilde fra en kjent 
spillefilm. Elevene kunne selv 
velge hvilken film de ønsket å 
illustrere. Her viser vi fem ulike 
grupper fra fem ulike filmer: 
Filmene er Olsenbanden, 
Askepott, Unbroken, Slow & 
Serious og Hunger Games. Det 
var forøvrig Hunger Games 
som ble kåret til det beste 
bildet.

Foto-
seminar 
på
 Solborg
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Portrett av Vilde Andersen. 
Foto: Guro Sommer Værland

Selvportrett av Linda Helen Hansen. 
Foto: Linda Helen Hansen

Selvportrett av elevrådsleder Krister Bokn.
Foto: Krister Bokn

Portrett av Hampus Holmstrøm. 
Foto: Anne Birgit Kleiva

Fjes-
boka
Hvert år lager elevene 
på GV Foto et portrett 
av alle elevene på 
Solborg som settes 
sammen og utgis i bok-
form. Hver av elevene 
får beskjed om å finne 
et uttrykk som beskri-
ver dem selv som per-
son og være originale 
og kreative. Vi skulle 
gjerne vist dere mange 
flotte bilder, men har 
valgt ut fem.
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Anne Mette Scher-
mann Karlsen 
(26) fra Lillesand 
er ansatt som 
kokkevikar i 60 
% stilling frem 
til oktober 2015. 
Foruten jobben 
på Solborg jobber 
Anne Mette også 

som kokkevikar på Sola sykehjem. Hun har bodd i Stavan-
ger og på Gausel i et år og elsker å trene styrke og gå turer 
på fritiden. Vi ønsker henne alt godt og lykke til i jobben 
på Solborg.

PÅ  P L A K AT E N

Hva skjer på Solborg i høst?

22. august: Skolestart med åpningssamling 

23. august: Tur til Preikestolen

28. august: Personalets elevkveld

12. september: ”Det store showslaget”, seminar og elevkveld

26.-27. september: Rollespillet ”På flukt”

29. oktober: Konsert ved Rampelys 

4. november: ”God kveld, Solborg”,  ved Film-linja

7. november: Elevkveld ved Multisport Pluzz

10. november: Minner fra studietur, elevkveld

21. november: Alles geburtsdag 

23. november-4.desember: ”Kardemommeby” ved Rampelys Scene

29. november: Julegrana tennes.

3.- 4. desember: Jesus 2015  

5. desember: Elevkveld ved Adventure

7. desember: Auksjon ved Multisport Pluzz

8. desember: Juleverksted

10. desember: Julekonsert

13. desember: Lysmesse i Tjensvoll kirke

15. desember: Julefest

16. desember: Juleavslutning

Ny kokk

Portrett av Ingunn Lygre.  
Foto: Hanne Marie Lenth Solbø



Vær med og skaff elever 
til Solborg - et år de vil 
huske! 

Følg oss på vår hjemmeside:  
www.solborg.fhs.no

Solborg folkehøgskole  
– En bedre måte å lære på


