• Styrelederskifte
• Oscar til Oskar
• Frøken «Solborg» slutter
• Kjempet for kjærligheten

Der himmel og jord møtes: Solborgs nye reisemål, Argentina i Sør-Amerika. Foto: Geir Ertzgaard
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En legende slutter
Etter 38 år ved Solborg folkehøgskole kaster Bjørg Marit Amdal
(snart 65) inn støvkluten og trer
inn i pensjonistenes rekker. Gjennom sin lange fartstid har hun sett
folkehøgskolen fra flere sider og
kan identifisere seg i de ulike roller.

AANNDDAAKKTT

Kampen for kjærligheten
Etter en tøff oppvekst uten etterhvert verken far eller mor, så ble livet til Andrei Akselrod en prøvelse.
Men så kom han til Finnøy og
Solborg som 17-åring, fant kjærligheten og livet så lyst ut, men...

ved Bjørg Marit Amdal

JEG ER
I Bibelen kan vi finne mange navn på Gud. Et av de merkeligste er «JEG ER», Jahve. Dette er noe Gud kaller seg selv. Det
er og ett av de korteste versene i Bibelen. Et kort substantiv
og et kort verb. For meg har disse to ordene gått fra å være
meningsløse til å gi mening.
Tenk at Gud er, han var ikke og han blir ikke, men han er. Det
er nå som gjelder.
Dette har betydning for fortida mi, framtida mi, og nåtida mi.
Livet forandres hele tiden. Jeg selv blir eldre. Noen dør, og
andre blir født. Alt rundt meg er i endring. Men har jeg en
stabil faktor i livet mitt som er fast, som ikke endrer seg, som
ER. Det å ha noe stabilt i livet mitt, gir meg trygghet. Jeg vet
ikke hva som skjer i morgen, om et år, eller lenger fram. Men i
morgen sier også Gud: JEG ER. Jeg trenger ikke bekymre meg
for hva Gud mener og hvem Gud er i morgen. Jeg kan hvile i
det at Gud ER!
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Styrerskifte
Etter 15 år som styreformann for
Solborg takker Ole Harald Myklebust for seg og gir stafettpinnen
videre til Sveinung Lunde.

Oscar til Oskar
Hvert år arrangerer Solborg sin
egen Oscargalla der elevene
kjemper om gjeve Oscartroféer i
ulike kategorier. Og i år stakk Oskar
Mæland av med to velfortjente
priser.

Utgis av Solborg Elevlag
Redaktør: Hans Petter Nordal
Bankgirokonto: 3230.23.93833

Jiu-Jitsu-mesteren
En dag vil han stå øverst i verden
på seierspallen i sin kampsportidrett Jiu-Jitsu. Mathias Midtun fra
Skudeneshavn har store ambisjoner og klare mål.

SIDEN SIST
Både lærere og øvrig personale
karakteriserte dette skoleåret med
det niognittiende Solborgkullet
som ett av de aller beste. En av lærerne sa etter året var ferdig; - For
en gang skyld føler jeg meg ikke
sliten etter et travelt folkehøyskoleår, jeg har fått så mye energi etter
møter med så mange flotte elever.
- Slikt er hyggelig å høre.
Stå på!
Vi må ikke hvile på laurbærene og
tro at Solborgs veldrevne skole
ikke har forbedringspotensiale. Vi
må hele tiden følge med i tiden og
leve i takt med samfunnsutviklingen både når det gjelder fagtilbud,
utstyr og fasiliteter. Samtidig ønsker skolen å ivareta gode kristne
verdier og være en foregangsskole
i forhold til grønne verdier og
bærekraft. I kampen mot 79 andre
folkehøgskoler må Solborg fortsette med det de er gode på, vise
mangfold, være en god og trygg
læringsarena der både kunnskap
og gode fellesskap bygges.

Alt vedrørende bladet sendes til:
SOLBORGBLADET
Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger
Tlf. 51 51 01 00 - Fax. 51 51 01 01
e-post: solborg@solborg.fhs.no
www.solborg.fhs.no
Omega Trykk

Magiske Sør-Amerika
I mars reiste Global Village Foto til
Argentina og Chile i Sør-Amerika,
et kontinent Solborg aldri har besøkt før. Det skulle vise seg å bli en
magisk og mangfoldig reise.

Av Hans Petter Nordal
To legender takker for seg
En av de som virkelig har gitt mye
av sin tid og sitt liv til Solborg er
vår kjære internatleder Bjørg Marit
Amdal, som nå gir seg etter 38 år
på skolen. Det er den 35 år gamle
trebarnsmoren Guro Brakestad
som overtar roret etter Bjørg Marit.
Også vår gode styreformann, Ole
Harald Myklebust, velger å kaste
inn årene etter 15 år i førersetet for
styret til Solborg. Han har i likhet
med Bjørg Marit ført skuta med stø
hånd og gjort en fantastisk innsats.

aller siste gang dro Filmklassen til
Australia via Hong Kong. Fra neste
skoleår blir USA reisemålet for
Filmklassen. I dette nummeret kan
du lese mer om turen til Argentina
og Chile i Sør-Amerika.
Bærekrafttiltak
Hvor bærekraftig det er å reise
jorda rundt slik alle landets folkehøgskoler gjør, kan diskuteres. Den
siste tiden har debatten om våre
turer vært et hett tema. Vi ønsker

at turene våre skal gi elevene
våre gode verdier og holdninger
i møte med nye mennesker og
kulturer. Her på skolen har vi den
siste tiden jobbet med tiltak som
bl.a.; mindre kjøtt, vegetarmiddag
en dag i uken, mindre kasting av
mat, sykkel eller buss fremfor bil,
strømsparing, vannsparing m.m.
De ni globale «fjellvettreglene»
som folkehøgskolen sentralt har
jobbet med vil vi prøve å etterleve.

Jorda rundt på 18 dager
I mars reiste hele skolen på studieturer verden rundt. For første gang
i Solborgs historie reiste Global
Village Foto til Sør-Amerika. Global
Village Connect og GloBall United
reiste til Zambia i Afrika. Multisport
Pluzz dro til Kenya. Life Changing
Fitness besøkte Dubai og Abu
Dhabi mens kunstklassene, Klær,
mote & design, Musikkproduksjon,
Rampelys Scene og Adventure
dro til ulike plasser i USA. Og for
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Identitet er
– En samtale om identitet og internatlederrollen

Legendebegrepet sitter
løst i våre dager. Et par
år på midtbanen til en
middels norsk tippeligaklubb, og statusen er
sikret. Lemfeldigheten i
bruken av ordet stjeler
dets dypere mening.
Men når Bjørg Marit
Amdal i sitt 38. år som
folkehøgskoleansatt gir
beskjeder om klutebokser på morgensamlingen eller kjører en syk
elev til legevakten, er
det mening i å bruke ordet. Siden hun begynte
som lærer i hustellfag på
praktisk linje på Solborg
folkehøgskole i 1979,
har mellom 5 og 6 000
unge mennesker hatt
befatning med internatlederen.
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Geir Ertzgaard, tekst og foto
Fra kostholdslærer til
internatleder
Det var rett på sak og ingen kjære
mor den første høsten på Solborg.
På første dag med elevene var det
Amdal, Bjørg Marit som måtte ha
morgensamling for skolens elever.
Med fast lengde, fast innhold,
med salme og morgenbønn var
det bare å hoppe i det, ingen «Ny
i folkehøgskolen-kurs» eller fadderordning. Til Solborg hadde hun
funnet veien etter utdannelsen på
Statens lærerskole for husstell på
Stabæk, og en tur innom Sømme
videregående skole på Sola. Hun
hadde aldri tenkt på å jobbe i
folkehøgskolen. Men tilfeldigvis
så hun en annonse til en jobb på
Solborg, og resten er historie.
Bjørg Marit begynte som lærer
på praktisk linje, lenge før dagens
linjebaserte modeller dominerte
folkehøgskolen. Undervisningen
besto av 14 dagers rullering mellom vev, skolekjøkken og sysal.
– Det var mange 16-åringer, og
ikke så uvanlig at ungdom kom

til Solborg for at skolen skulle få
skikk på de. Etter en stund ble
dagens linjemodell vanlig, og med
det, nye utfordringer som lærer på
Hustell med hjemmehjelp. Det var
seriøs undervisning og realistiske
praksisplasser gjennom hele året,
noe som ga skikkelig yrkeserfaring
for elevene.
Via seks år med linjen Sosial,
kosthold og helse, var siste etappe
før lærergjerningen ble avsluttet,
reiselivslærer på Global Village.
I 2003 ventet en ny rolle – og
overgang fra lærerrommet til IKVavdelingen (Internat, vaktmester,
kjøkken). Fra å passe på én klasse
med elever, til å være hele skolens
mor, vertinne og helsesøster. En
helt annen rolle, helt andre oppgaver og et helt annet ansvar. Og
kanskje en annen identitet?

Positive endringer
– Solborg har forandra seg mye
i løpet av disse årene. Det er mer
struktur og orden, spesielt mer
struktur. De første årene begynte
vi ikke å planlegge skoleåret før
vi møttes til planleggingsdager i

august. Da ble skoleruta lagt, tilsyn
satt opp og undervisningstimer
fordelt. Nå er det mer langtidsplanlegging på en helt annen
måte. Men det er elevene som har
forandret seg mest – og det på en
enormt positiv måte. Hærverk og
bråk eksisterer ikke lenger, og nå er
det elevene som er trygge og viser
meg omsorg – ikke omvendt. Elevene spør meg hvordan jeg har det.
Det kunne de aldri ha spurt om før.
De første årene grudde jeg meg til
å gå på internatet, vi hadde til og
med politiet på besøk.
En elev ble nektet å ha videospiller på rommet, og spilleren ble
beslaglagt. Politiet opplyste at hun
var blitt anmeldt for tyveri. Videospilleren hadde hun satt inn til
inspektøren, som også ble anmeldt
for heleri. Heldigvis hørte ingen av
de mer fra politiet.

Trygghet, identitet og
åpenhet
– Noe av de positive endringene
har å gjøre med at elevene er eldre
enn før. Mye har med en iboende
trygghet de ikke hadde tidligere.

A K T U E LT
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Å se andre handler om at man
er trygg på seg selv. Jeg tror det
kommer av at de i det norske skoleverket arbeider med elevene på
en annen måte enn tidligere. Selv
om vi får høre noe annet, hadde vi
kanskje en del utfordringer med
livsmot og livsmestring tidligere
også, men vi hadde ikke fokus på
det på samme måte som nå. De
aller fleste ungdommer i dag har
det bra, og det de strever med er
egentlig normalt. Du trenger ikke
være syk selv om du sliter litt. Som
nevnt sendte man elever til oss for
å få skikk på de. Før var det flere
gjenger, og identiteten var sterkt
knyttet til gjengen. Det var en sterk
gruppeidentitet. Det ble både en
måte å gjemme seg på og en måte
å bli akseptert på. Slik er det ikke
på samme måte nå.
Skolen endrer seg gradvis,

skoleslaget er mer åpent. Før var
det strengere. Endringen har vært
kontinuerlig og nesten umerkelig.
– Jeg er egentlig glad jeg ikke
er lærer lenger. Selv om elevene er
tryggere, virker det som lærerne
ikke har kontroll over elevene. Før
var det aldri snakk om slikt. Nå, kan
de ligge og sove, og lærerne kaller
det «individuell behandling». Før
var det «hårda bud» og disiplinære
forhold ble behandlet strengt.

Et bein i begge leire
– Livet som internatleder er svært
forskjellig fra dagene som lærer.
Jeg har bekledd begge rollene,
men i dag er jeg naturlig nok
mest IKV-er. Likevel: Det er av en
eller annen grunn kjekt når elever
kommer til meg og omtaler meg
som lærer. Det er noe betryggende
med å være del av begge grupper.

Som IKV-er er jeg glad over å ha
vært lærer, fordi jeg forstår ting
bedre og kan se problemstillinger
fra flere sider. Men jeg merker meg
at det er forskjell på hvem som får
oppmerksomhet og ikke. Det er tilfeldig hvem av de IKV-ansatte som
blir omtalt i skolens årbok blant
annet. Alle lærere og elever blir
omtalt og skriver hilsener. Det er
mer tilfeldig hvem av IKV-erne som
er med. Alle er like viktige, men jeg
vet at noen føler at de ikke er like
mye sett som andre i personalet.
Følelsen av å ikke bli regnet med er
ikke god. Er det for eksempel fest,
har ikke kjøkkenet fri, og de må
likevel lage mat. Lærerne sitter på
lærerrommet og bestemmer ting
som får konsekvenser for de IKVansattes arbeidsdag. Det gjør noe
med ens identitetsfølelse.
– Min identitet består i å være
med i gjengen, å ha et bein i alle
leirer. Det å være folkehøgskolelærer er en livsstil, men det kan også
sies om det å være internatleder.
Jeg er ikke sikker på at alle andre
ser det slik. En IKV-er velger i større
grad selv om jobben skal være
en livsstil eller en ren jobb. Denne
forskjellen mellom lærere og
IKV-ansatte utfordrer tilhørighetsfølelsen.

Folkehøgskolen en del av
meg
– Folkehøgskolen er en stor del av
min identitet, den er en del av meg.
Jeg har den med meg selv om
jeg går hjem. Å ha min identitet
knyttet til skolen betyr at jeg brenner for skolen og elevene. Jeg har
en utfordring i at jeg er pliktoppfyllende. Følelsen av ansvar ligger
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der hele tiden, jeg vil at det skal
gå bra for skolen min og elevene
mine. Det er vanskelig å slippe
taket. Det kan gå ned på detaljnivå.
Når vi leier ut rom på skolen, føler
jeg ansvar for at leietagerne skal
kunne låse seg inn, slå på eller av
alarmen, for at ting ikke skal gå
galt. Det er fristende å være til
stede selv om jeg egentlig skal ha
fri. Solborg blir noe jeg har med
meg 24 timer i døgnet.
– Jeg tror ikke at det å ha sin
identitet knyttet til skolen behøver
å ha med at det er folkehøgskole
å gjøre, men med hvilken type
menneske du er. Noen binder seg
mer til arbeidsplassen enn andre.
Men som folkehøgskolemenneske
har man nok et spesielt forhold til
ungdom. Det er mye varme rundt
ungdom. Jeg får mange klemmer
og smil, og opplever at jeg har et
greit forhold til elevene. Jeg tror
man må ha et godt forhold til de
for at det skal fungere. Jeg har blitt
rundere i kantene med årene, og
den strenge læreren som begynte
i 1979 har blitt en mykere internatleder i 2017. Men hva gjør meg til
folkehøgskolemenneske? At jeg
identifiserer meg med skoleslaget,
at jeg føler meg på rett plass.

Det spesielle med folkehøgskolen er elevkontakten
– Om jeg er annerledes enn andre
fordi hele yrkeslivet har vært på
folkehøgskole? Du identifiserer
deg med det du holder på med,
sånn er det nok på alle gode
arbeidsplasser. Det spesielle med
folkehøgskolen er elevkontakten,
at man følger unge mennesker på
en personlig måte over tid. Det er

A K T U E LT
nok viktig for meg å være med å
utgjøre en forskjell.
Mesteparten av tiden tilbringes på skolen, jeg bruker mer tid
her enn hjemme. Vennene mine
merker nok hva jeg er opptatt av.
De får del i det livet jeg har på
folkehøgskolen.
– Det har vært en del høydepunkter. Det ble nok stille for elevene å sitte i en longtailbåt i to dager, men båtturen på Mekongelven
var helt spesiell. Den lille byen
Pak Beng med bare én vei rett ut
i regnskogen var noe utenom det
vanlige. Vi var litt pionerer med
Global Village-linjen. Det var ikke
mange folkehøgskolelinjer som
dro på langreiser i 2003. Det var
nydelig med fred og ro på elven,
lenge før andre gjorde det samme
som oss.
– Men egentlig er høydepunktet ikke høydepunkter, men den
daglige elevkontakten. Det å bli
satt pris på av elever og selv å sette
pris på elever – elevkontakt gir en
identitet.

Et liv utenfor skolen
De første årene bodde Bjørg
Marit på den gamle villaen som
er skolens kjennetegn midt på
skolens tun. Senere flyttet hun inn
i personalbolig i Solborgveien vis

á vis skolen. Det å bo på skolen var
også identitetsbyggende. Skolen
var hele livet. Etter mange år i
personalbolig gikk ferden i 2003 til
Sola og en liten mørkebrun enebolig i skråningen ned mot Hafrsfjord.

Det finnes et liv utenfor Solborg.
Menighetsråd, komiteer, konserter,
putle med småting og den nye
interessen: Å eksperimentere med
selvplukka mat og ville vekster.
Livet utenfor jobben og skolen er

kjempeviktig for å få balanse til å
håndtere jobben som er så stor del
av hvem Bjørg Marit er.
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BLINKSKUDD Global Foto-elevene er stadig på jakt etter gode motiver uansett hvor de er i verden. Vi skulle
gjerne ha presentert mange bilder, men har valgt ut fire bilder som denne gangen fikk fortjent plass i Solborgbladet.

HVOR ER DE NÅ?

Kjærligheten utholder alt...
Etter nøyaktig 6 år og
9 dagers intens kamp
om oppholdstillatelse,
kunne Andrei Akselrod
(29) endelig få lov til
å være sammen med
kone og barn i Norge.
Men Andrei har hatt
langt tøffere kamper i
livet og vet å kjempe for
tilværelsen.

2003 ordnet Arvid skoleplass for
både Oleg og Andrei på Solborg
folkehøgskole.

Fantastisk Solborgår

Av Hans Petter Nordal
Andrei er ukrainsk jøde og vokste
opp i storbyen Kiev på slutten
av 80-tallet. Da Andrei var kun ni
måneder gammel valgte faren å
dra sin vei. Familien, med broren
Oleg og senere en ny bror, Vanja
bodde hos sin mormor og morfar
inntil den ene katastrofen etter
den andre inntraff i familien. Først
døde morfaren, deretter Andreis
mor og rett etter det sovnet guttenes mormor stille inn. Og som
om ikke det var nok, så ble Andreis
stefar, Vanjas pappa, brutalt drept.
Tre små brødre sto derfor alene
tilbake.
– Jeg var kun 5 år gammel da
Oleg og jeg ble sendt på et strengt
barnehjem, men vår lillebror Vanja
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Familien viktigst: Etter mye om og men kan vi endelig leve som familie
igjen. Her er Andrei sammen med sin kone Eirin og vesle Lienna. Foto: Privat
ble sendt på et annet hjem og
senere adoptert bort til et italiensk
ektepar. Etter det og frem til i dag
har min bror og jeg prøvd å finne
Vanja, men ikke lyktes. Etter vi kom
til Norge har vi til og med prøvd
å finne ham gjennom «Tore på
sporet», men uten resultater.

Nytt liv i Israel
På barnehjemmet i Ukraina
var forholdene kummerlige og
kjærlighetsløse og det var kun den
franske fosterfamilien som Andrei
fikk bo hos hver sommer i Tiberias
som tente håp og glede i den unge

gutten. Men så skjedde det noe,
fortell:
– Ja, min bror Oleg, som bodde
mer på gata enn på barnehjemmet, traff plutselig på Arvid Bjerga
som jobbet for organisasjonen
«Hjelp jødene hjem» og han ville
at vi skulle starte et nytt liv i Israel.
Min storebror ville, men jeg var
mer skeptisk.
Andrei var 13 år da han begynte
på internatskole i Israel og de
hadde hele tiden kontakt med
Arvid som ble som en far for oss.
Brødrene fikk til og med være
med Arvid på ferie til Norge og i

Andrei gikk på idrettslinja på
Solborg og husker spesielt en
hendelse.
– Ja, vi skulle reise til Chamonix
i Frankrike, men jeg ble ikke med
fordi jeg turte ikke å ta båten til
Danmark. Jeg hadde vannskrekk
og var ikke vant til høye bølger,
så jeg ble stående igjen på kaia i
Kristiansand mens broren min og
resten av idrettsklassen reiste uten
meg. Heldigvis har vannskrekken
gått over med tiden, men den er
nå erstattet med flyskrekk.
– Når du tenker tilbake på året på
Solborg, hva gjorde det med deg?
– Det gjorde at jeg fikk mulighet
til å bli kjent med landet, kulturen,
språket og mange kjekke mennesker. Det var et flott år, vi bodde på
Finnøy og var aktive i det kristne
ungdomsmiljøet der. Og i dette
miljøet traff jeg min store kjærlighet, Eirin.
Men det nyforelskede unge
paret gikk en svært utfordrende tid
i møte.

Frem og tilbake
– Vi fikk ingen «flying start». Vi
var veldig unge og foreldrene

HVOR ER DE NÅ?
til Eirin var skeptiske. Jeg måtte
reise tilbake til Israel for å avtjene
verneplikten i tre år. Det ble mange
permisjonsturer til Norge og mye
besøk av Eirin i Israel i løpet av de
åra. Tross store avstander klarte
vi å holde kontakten gående og
2. juli 2008 bestemte vi oss for å
forlove oss i en kibbutz i Israel. To
år senere, 3. juli 2010, giftet vi oss
på Utsyn ungdomssenter. Etter det
har det vært en berg og dalbane
med å prøve å få permanent oppholdstillatelse i Norge. Først etter
6 år fikk jeg oppholdtillatelse og
kunne starte et skikkelig familieliv
med min kone og datter, som vi
fikk i oktober 2015.

Tro, håp og kjærlighet
På tross av innstramming av ny utlendingslov ga ikke de nygifte opp
håpet og troen om å leve sammen
i Norge.

– Kjærligheten holdt oss
sammen selv om den har blitt satt
på mange prøver.
– Med en så tøff barndom og
ungdomstid preget av dødsfall, fattigdom og barnehjem m.m., hva har
det gjort med deg som person?
– Jeg tror nok fortiden har gjort
at jeg måtte bli voksen veldig fort.
Uten foreldre til å ta seg av deg, har
du ikke så mye tid til å være barn
og leke, da handler det om å finne
en måte å overleve på.
– Du er kristen, hva har troen
betydd for deg i disse årene?
– Jeg har alltid følt at jeg har
hatt en klippe som har vært et veldig viktig holdepunkt i en veldig
ustabil fortid. Troen har nok hjulpet
meg mye i forhold til det at Gud
legger til rette på de merkeligste
måter. Husker at vi først hadde
problemer med UDI for å få begynne på Solborg. På denne tiden

hadde jeg ønsket meg en katt. Da
vi skulle hente denne kattungen
viste det seg at hun som solgte
kattungen hadde kontakter i UDI
og hun kunne da hjelpe oss med å
få begynne på Solborg.

Finner roen på Finnøy
– Det viktigste i livet er kjærligheten, både mellom mennesker og
nasjoner og til Gud. Jeg brenner
for landet Israel og ønsker at folk
kan oppleve den samme freden og
roen som jeg finner her på Finnøy.
Midt i det lille lokalsamfunnet og
den fine naturen er det godt å
leve. Derfor er min fremtidsdrøm
egentlig bare å få lov til å nyte familielivet i Norge. Vi venter en liten
i desember, så familien vokser. Jeg
håper på å kunne kjøpe en gard en
gang i fremtiden hvis jeg får kona
med på det.

Søskenkjærlighet: Med den fortiden brødrene Akselrod har kjempet
seg igjennom, har brødrekjærligheten vært stor og Andrei har alltid
sett opp til storebror Oleg. Foto:
Privat

Familieforøkelse: Både Andrei og
datteren Lienna ser frem til det nye
familiemedlemmet som kommer i
desember måned. Foto: Privat

Andrei Nordbø Akselrod
Alder: 29 år
Sivilstand: Gift, ett barn
(snart to)
Yrke: Tømrer
Kommer fra: Israel
Bor i dag: Finnøy i Rogaland
Interesser: Dyr, idrett
3 ting som beskriver deg:
Arbeidsom, omsorgsfull, et JAmenneske
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Sveinung Lunde er ny styreleder
på Solborg
Av Kjell Konstali
Etter 15 år som styreleder, har nå
Ole Harald Myklebust overlevert
ansvaret til Sveinung Lunde. Det er
en stor og viktig oppgave han har
påtatt seg. Solborg folkehøgskole
er en stor arbeidsplass med mange

ansatte. I tillegg til folkehøgskole,
har vi også en betydelig utleievirksomhet.
Sveinung er gift, 55 år gammel
og har 3 barn. Til daglig jobber han
i Selvaag Bolig som prosjektsjef.
Han har ansvar for utvikling og
bygging av boliger. Den kompe-

tansen vil Solborg nå ha nytte av
i forbindelse med regulering og
utvikling av Solborgmarka.
Sveinung har lang fartstid i
styresammenheng. Tilbake i tid var
han styreleder i Stavanger Indremisjon. Han har også vært med i
regionstyret i Normisjon Rogaland.

Bethaniastiftelsen har Sveinung
både vært ansatt i og sittet i styret
for. Stavanger Indremisjon hadde
også en sosialavdeling med et
pårørendesenter. Her var Sveinung
også engasjert.
I dag er Sveinung og hans
familie engasjert og aktive i IMIkirken. Dette er deres åndelige
hjem. Sveinung legger vekt på
hvor viktig det er å være en del av
et meninghetsfellesskap. Troen må
få næring, sier han.
– Hva slags inntrykk har du av
Solborg?
– Solborg er en skole jeg og Normisjon er stolte av. Dere har vært
flinke til å utnytte de mulighetene
som ligger i skoledriften. Det er
viktig med identitet og mangfold.
Samtidig må vi alltid ha et blikk
på samtiden. Hva trenger dagens
ungdom? Hvilke linjetilbud skal vi
ha? Jeg er opptatt av at ikke minst
guttene får utfordringer. Da er det
interessant at den nye StreamTeam-linjen har slått så godt an.
– Hvorfor sa du ja til styrelederjobben?

Ny styreformann: Sveinung Lunde
(55) liker utfordringer og gleder seg
til å ta fatt på formannsjobben for
Solborg. Foto: Kjell Konstali
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– Jeg er glad i utfordringer. Folkehøgskole har jeg ikke selv gått på,
men jeg synes dette skoleslaget
lykkes utrolig godt med å gi ungdom gode opplevelser i en viktig
fase av livet. Solborg skal være et
fyrtårn blant folkehøgskolene i
Norge.

Styrerskifte: Her overleverer Ole
Harald Myklebust «stafettpinnen»
til påtroppende styreformann
Sveinung Lunde under personalfesten i mai. Foto: Geir Ertzgaard

– Er det noen saker du er spesielt
opptatt av?
– Dagens unge må møte den
kristne tro på en god måte. Det
får folkehøgskolene til. Jeg er
glad for at det til høsten skal være
en eierkonferanse der skolenes
kristne identitet er tema. Eierne må
ta ansvar og støtte skolene i det
viktige arbeidet som foregår på
de kristne folkehøgskolene. Ikke
minst Normisjon som eier helt eller
delvis 15 folkehøgskoler.

Ole Harald Myklebust slutter som styreleder på Solborg
Det er en erfaren og engasjert
styreleder som nå er ferdig med
sin styrekarriere på Solborg. Ole
Harald har selv gått på Solborg og
kjenner skoleslaget fra innsiden.
Det har hatt stor betydning for
hans engasjement.
Ole Harald var i sitt yrkesaktive
liv særlig knyttet til A/S Norske
Shell. Her var han markedssjef i
over 20 år. Han kjenner næringslivet i Rogaland svært godt og har
et stort nettverk som også Solborg
har dratt nytte av. Etter at han
sluttet i Shell var han rådgiver i
Innkjøpsassistanse Vest.

I 2013 ble Ole Harald tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv. Det
fikk han for sitt lange engasjement
i frivillige kristne organisasjoner.
Ikke minst på Solborg har han
brukt mye tid. Han har vært med
både i forstanderskap og styre helt
tilbake fra 1980-tallet.
Fra 2002 til 2017 var han styreleder. Det er en periode på 15 år, noe
som er imponerende. Jeg er dypt
takknemlig for det samarbeidet
jeg fikk ha med Ole Harald. Som
styreleder og rektor hadde vi er
nært og godt arbeidsfellesskap.
Hjertelig takk, Ole Harald !

Ole Harald var også svært godt
likt av de ansatte. Brukte mye tid
til å snakke med alle og være til
stede i hverdagen og på fester og
arrangement.
I begrunnelsen for tildelingen av
Kongens fortjenestemedalje stod
det følgende:
«Ole Harald er handlingsorientert, og han er en god støttespiller
for rektor i driften av skolen. Med
sine gode kontakter i næringslivet i Rogaland, har Myklebust
vært med å sørge for at Solborg
folkehøgskole i dag er en av de
mest ressurssterke og veldrevne

folkehøgskolene i landet. Det står
det respekt av.
Mer viktig er kanskje Myklebust
sin framhevelse av folkehøgskolens betydning i unge menneskers
liv. Han legger vekt på danningsaspektet, både menneskelig,
kristelig og sosialt. Denne siden
ved folkehøgskolen har han selv
jobbet så aktivt for, grunnet sine
egne opplevelser som folkehøgskoleelev.»
Ole Harald fikk gave og blomster og ble takket av på personalfesten 23. mai.
Kjell Konstali, rektor
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Oscar
til
Oskar
Av Hans Petter Nordal

– Dette har jeg drømt
om lenge, nemlig å få
motta en Oscar, sier den
filmglade Oskar Mæland
fra Kristiansand. Oskar
var elev på Film-linja
ved Solborg. Han og
hans medelev Tim Stian
Brekke var de som stakk
av med flest Oscarstatuetter under årets
Oscargalla på Solborg.

Alt gikk på skinner under årets Oscargalla. I alt 26 filmer ble nominert
i fem ulike kategorier. Og her var
det filmer med meget høy kvalitet.
Juryen kunne tenke seg å gi ut
flere priser da de mente det var
langt flere enn de som fikk selve
troféet som hadde fortjent en pris,
særlig gjaldt dette i sjangeren musikkvideo der i alt 8 filmer kjempet
om den gjeve tittelen. 11 ulike
priser ble utdelt og vi kan godt
forstå skuffelsen til de som ikke fikk
en ærverdig Oscar-statuett.

Oskar satser på flere Oscar
I år fikk Oskar Oscar får beste
musikkvideo med tittelen “You
and me». Også prisen for beste
reklame gikk til Oskar for “Nærnøden-opplevelse». Men neste år
har den blide sørlendingen flere
muligheter.
– Ja, jeg var så heldig å bli stipendiat på linjene Film og StreamTeam til høsten og da regner jeg
med at det blir flere filmer jeg kan
lage. Jeg ser virkelig frem til nok
et år på Solborg, her er det godt å
være og mye spennende å være
med på.

Stolte Oscarvinnere: Film-elevene
Tim Stian Brekke og Oskar Mæland
forsynte seg med mange flotte
Oscar-statuetter under årets Oscargalla på Solborg. Foto: Knut M.
Løvaas
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A K T U E LT : 4 - 4 - 2
Fire spørsmål til fire personer av 2 grunner:
1. De er Solborg-jubilanter
2. De har gode Solborgminner
1. Hva er ditt aller beste minne fra Solborg?
2. Hva gjorde Solborgåret med deg som person?
3. Største forskjell på Solborg i dag og den gang du gikk der?
Noe positivt/Noe negativt?
4. En spesiell hendelse fra ditt Solborgår?
godt han : ). Jeg fikk ny reise av skolen neste år
på grunn av det som skjedde.
2. Solborg betydde veldig mye, jeg vokste
veldig på det året, ble mer moden og selvsikker.
Dessuten ble det knyttet mange gode vennskapsbånd. Fikk venner for livet.
3. Alt er jo mye mer moderne og oppjustert nå.
Det positive både nå og den gang er vennskapet en får med andre og aksepten for den man
er. Kommer ikke på noe negativt.

Rita Larsen
Alder: 47 år
Sivilstand: Singel
Kommer fra: Stavanger
Gikk på Solborg: 1986-87
Linje: Tresløyd
Utdannelse: Barnepleier
Interesser: Bøker, mat, reising
Jobber som: Barnepleier
Livsmotto: Carpe diem! Lev som om hver dag
var din siste!
1. Mitt beste (og samtidig verste) minne må
være Østerriketuren. Jeg sto på ski og falt stygt,
fikk hjernerystelse og ble sendt hjem med fly i
kun pyjamas etter kun tre dager på tur. Men det
var en kjekk lege som tok seg av meg, husker
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4. Husker flere episoder, bl.a. at vi var på lageret
og stjal iskrem. Dessuten lagde vi film med Per
Inge Worren om Solborg og alkoholregler, en
Bukkene Bruse-versjon. Husket også at en elev
måtte opp til rektor for å ha kysset en gutt midt
på skoletunet.

Anne Tefre
Alder: 57 år
Sivilstand: Singel, 3 barn
Kommer fra: Bergen
Gikk på Solborg: 1976-77
Linje: Sosiallinja
Utdannelse: Sykepleier, møbeltapetserer og
barnepleier
Interesser: Skarverennet, friluftsliv, sying/håndarbeid, bøker
Jobber som: Sykepleier på barneklinikken i
Hordaland
Livsmotto: Når en dør lukkes, så åpnes alltid en
ny. Og smil til verden, så smiler verden tilbake
til deg.
1. Det må være den kjekke predikanten som
kom på besøk og var her en hel måned, det
gjorde inntrykk. Jentene falt pladask for han.
2. Jeg ble et mer reflektert menneske, og mer
tolerant overfor andre personligheter. Jeg lærte
å respektere mennesker og ikke være så dømmende. Ble mer fortrolig, trygg og tillitsfull.
3. Den største forskjellen er nok reglementet.
Det var litt negativt at det var så strengt her,
men de måtte nok være mer påpasselige før da
det var flest 16-åringer her. Det positive både
idag og før er det store felleskapet og livet vi

A K T U E LT : 4 - 4 - 2
skaper i løpet av et slikt år. Som å være på leir
i ett år og lære å bli sosiale, respektere folk og
etablere gode kontakter.

1. Det må være de mange fine kristne samlingene, dessuten Solborgbasaren og, ikke minst,
det fine felleskapet vi hadde på musikklinja.

4. Vårt kull er nok kjent for mange «prankestreker»; Guttene frøs ned alt bestikket i fryseren,
de plasserte en bil, en liten Boble, i matsalen,
vi hektet av alle dørene på internatene og bar
de ned i dusjen og vi kastet rektor Eielsen ut i
svømmebassenget i forbindelse med åpningen
av svømmehallen, 26.okt. 76 (Solborg barnehage åpnet også dette året, 3.mai 77) og jeg
lurte tilsynslærer med å legge en parykk i senga
til min romvenninne som var ute på byen med
kjæresten sin.

2. For det første gjorde Solborgåret at jeg
kvalifiserte meg til å komme inn på lærerskolen. Dessuten ga skoleåret meg mange flotte
verdier jeg har tatt med videre i livet, både
moralske, åndelige og sosiale verdier.
3. Den største forskjellen er kanskje elevgruppen, vi var nok en mer homogen gjeng som
kom fra stort sett kristne hjem her i Rogaland. I
dag kommer folk fra hele landet og med litt ulik
bagasje og sosiale problem. Vanskelig å finne
noe negativt med året, vi hadde nok mer faglig fokus og det ble nok stilt større krav til oss
elever tidligere enn i dag.
4. Gannturen, turen til Rubbestadneset og å få
synge i Etne kirke med skolekoret i mai. Ellers
husker jeg at vi reiste rundt i team for Solborg
med sang og vitnesbyrd og markedsførte
skolen på den måten. Av en enkeltepisode husker jeg 3 gutter som skulle dusje på Ljosborg
klokken 05.00 om morgenen, hvorpå en lærer
plutselig kom inn i dusjen og kjeftet på dem for
å dusje så tidlig.

Bjarte Hodnefjell
Alder: 69 år
Sivilstand: Gift, 2 barn, 4 barnebarn
Kommer fra: Finnøy
Gikk på Solborg: 1966-67
Linje: Musikklinja
Utdannelse: Lærer
Interesser: Fugler, hagearbeid, musikk (gitar,
munnspill, sang), trening, turgåing
Jobbet som: Rådgiver og inspektør på Vågsøy
ungdomsskole på Måløy
Livsmotto: Se alltid fremover, ikke bakover!

Anne Karin Harestad
Alder: 82 år
Sivilstand: Enke, 3 barn, 6 barnebarn
Kommer fra: Randaberg
Gikk på Solborg: 1951-52
Linje: Teoretisk
Interesser: Lesing, turgåing
Jobbet som: Saksbehandler i forsikringsselskap
Livsmotto: Lev som om hver dag er din siste!
1. Det må være skolekoret og sangen «Langt
bakom rømd som blåner». Den sangen fikk jeg
av Eielsen i minneboka og den har fulgt meg
hele livet. Den betyr mye for meg.
2. Jeg ble mer sosial og knyttet mange gode
vennskapsbånd.
3. Solborg i dag og tidlig på 50-tallet kan ikke
sammenlignes. Elevene i dag har det mye mer
komfortabelt og moderne med eget bad på
alle rom. Vi hadde do ute og dusj i kjelleren.Vi
bodde tre på et lite rom, hadde verken klesskap
eller vaskeservant. Og gutter og jenter var totalt
adskilt og fikk ikke engang treffe hverandre. Det
var veldig pietistisk før, godt det har forandret
seg.
4. Jeg husker jeg skulle møte en gutt på Alstor,
men måtte lure læreren for å få det til. Det var
så utrolig strengt her, men de gjorde nok ting
av omsorg og kjærlighet for året før hadde en
jente blitt gravid her på Solborg, sa de.

Solborgbladet I

17

A K T U E LT

Mathias mestrer matta
Mathias Solstad Midtun (18)
har et stort mål han vil nå;
Å bli verdensmester i lettvektklassen i kampsporten
brasiliansk Jiu-Jitsu.

Av Hans Petter Nordal
Den svært treningsvillige gutten fra Skudeneshavn trener to ganger hver eneste dag og 3-4
ganger hver dag rett før konkurranser. Når han
først setter seg et mål, så vil han nå det. Han har
allerede bronse fra Europamesterskapet i både
egen vektklasse (70 kg) og åpen vektklasse (alle
vektklasser). Dessuten vant han alle sine kam-

per i Skandinavisk mesterskap på «submission»,
dvs. at han vinner kampen før tiden går ut.
– Ja, dette var hittil min beste konkurranse
noen gang.

Jiu-Jitsu
– Hva var grunnen til at du startet med kampsport?
– Grunnen til at jeg begynte med kamp-

Godt tak på golvet: Her er Mathias i full aksjon i sin idrett, brasiliansk Jiu-Jitsu, der han er en av Europas beste utøvere i sin klasse. Foto: Privat
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sport var først fordi jeg ville være i stand til å
kunne forsvare meg fysisk mot alle som gjorde
hverdagen min vanskeligere. Men etter hvert
var grunnen å lære meg selvkontroll, disiplin og
respekt.
– Hva går egentlig brasiliansk Jiu-Jitsu ut på?
– Brasiliansk Jiu-Jitsu er den mest effektive
og tekniske kampsporten som eksisterer. Kampformen går ut på å kunne forsvare seg selv uten
å skade noen. I Jiu-Jitsu så kontrollerer du situasjoner ved å legge motstanderen din i bakken
til det er så smertefullt at han må gi seg.
– Hva er det viktig å trene på for å bli god i
Jiu-Jitsu?
– For å bli verdens beste i Jiu-Jitsu må du
trene absolutt alt: styrke, bevegelse, hurtighet,
koordinasjon og eksplosivitet m.m.

Høye målsetninger
Den hardttrenede og målbevisste 18-åringen
vet å forsvare seg både fysisk og verbalt og har
store ambisjoner og planer for fremtiden.
– Ja, jeg vil bli verdensmester i min idrett.
Etter det skal jeg gå over til MMA og bli UFCchampion. Når kampsportkarrieren er over skal
jeg åpne mitt eget treningssenter hvor jeg skal
trene verdens beste fightere.
Det er kanskje ikke så rart at hans motto er:
«Be somebody that nobody thought you could
be!»

Elsker Brasil
– Gjennom idretten har du representert Norge
og vært i mange land, hvilket land har gjort mest
inntrykk på deg?

– Brasil er helt klart det landet som har gjort
størst inntrykk på meg gjennom alle disse
årene, - både naturen, kulturen og ikke minst
menneskene der. Alle utøverne fra Brasil er så
dedikerte, de slåss med hele sitt hjerte hver
gang de møter opp på et stevne.

Idrett, foto og korttriks
Mathias er en allsidig akrobat og liker også
å holde på med skateboarding, vektløfting,
paintball, volleyball, svømming og diverse
akrobatiske idretter. I tillegg til idrett liker han
fotografering, kortspill og ikke minst korttriks.
– Ja, korttriks er noe jeg nettopp har startet
med som jeg ønsker å videreutvikle. Jeg så at
en tidligere stipendiat på Solborg drev med det
og da startet konkurransementaliteten min, jeg
ville bli bedre enn han.
– Ja, etter et år på Adventurelinja på Solborg så
fikk du lyst på et år til som stipendiat, hvorfor det?
– Det er flere grunner. For det første har jeg
hatt et flott år på Solborg med et utrolig bra fellesskap og fantastiske lærere. Livet her på skolen har også gjort meg til en bedre fighter i min
kampsport. Som stipendiat skal jeg bl.a. lære
neste års elever noen gode treningsmetoder.
– Hva er dine planer etter stipendiatåret på
Solborg?
– Da skal jeg ta PT-utdanning (personlig trener) og jobbe på Oxygym (et kampsport- senter
jeg nå trener på) som trener i både fysisk helse
og kampsport.
Stolt medaljør: Mathias viser stolt frem de to
bronsemedaljene han tok under Europamesterskapet i brasiliansk Jiu-Jitsu i 2015. Foto: Privat
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4-4-2
Fire spørsmål til
fire personer av
2 grunner:
1. Vite mer om Solborgåret
2. Vite mer om studieturen

Sannah Løvhaug

Eivind Lundby

Alder: 19 år

Alder: 20 år

Linje: Global Village Foto Pro

Linje: Film

1. Hva har vært det beste
med Solborgåret?

Bosted: Østensjø i Oslo

Bosted: Verdens ende på Tjøme

Interesser: Fotball, foto, reiser

Interesser: Fotball, film, bøker

Studietur til: Kambodsja og Sør-Amerika

Studietur til: Australia via Hong Kong

2. Hva slags verdier og holdninger mener du Solborg har
formidlet til deg?

Videre planer: Medievitenskap ved NTNU,
Trondheim

Videre planer: Studere, men vet ikke riktig hva

1. Det må først og fremst være møter med

1. Et år uten press, stress og karakterjag. Et år

3. Hva husker du best fra
studieturen(e)?
4. Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter årets
studietur(er)?

mennesker og deres forskjellige personligheter,
nye vennskap og ikke minst alle opplevelsene
på reisene. Men også det å møte Solborg som
en kristen skole var veldig positivt og bra.

2. Først og fremst blitt mer bevisst på meg
selv og lært å ta hensyn og leve tett sammen
med andre mennesker. De kristne verdiene har
utfordret meg på både godt og vondt .

3. Alle møtene med ny kultur og de flotte
plassene/naturperlene i Sør-Amerika som f.eks.
El Calafata og isbrevandring. Fargene, stemningen, atmosfæren - alt var så surrealistisk!

4. Inntrykkene er mange. Masse læring på ulike
plan, både kulturelt, sosialt, faglig (landskapsfotografering) m.m. Og det å respektere andre
lands tro og holdninger.
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Slagord/Sitat: Vær snill mot andre!

der vennskap og relasjoner har blomstret og et
år der en har våget å by mer på seg selv. Det er
jo ikke så skummelt allikevel å gå litt utenfor sin
egen komfortsone.

2. Først og fremst å være et godt medmenneske, bry seg om andre, kort sagt; være god
og snill.

3. Det må være den flotte naturen i Australia
og da jeg ble forferdelig solbrent på stranda
i Byron Bay, det husker den bleke kroppen
min ihvertfall : ) Ellers de lange kjøreturene
på strendene på Fraser Island. Dessuten alle
McDonalds-besøkene i Hong Kong : )

4. At det er lurt å smøre seg med høy solfaktor
i Australia, at Hong Kong er en skitten by mens
Australia er et vakkert og flott land å bo i.

A K T U E LT

Preben Kjenes

Elise Mangersnes

Alder: 19 år
Linje: Adventure
Bosted: Knarvik utenfor Bergen
Interesser: Fotball, sjakk, bondebridge, bordtennis, volleyball, være sosial
Studietur til: USA - Salt Lake og California
Videre planer: Studere HR og personalledelse i
Bergen
Slagord/Sitat: Ta utfordringen!

Alder: 19 år

1. Masse; folkene, miljøet, aktivitene, bonde-

Linje: GloBall United
Bosted: Bergen
Interesser: Fotball, maling, trening
Studietur til: Kambodsja, London, Zambia/
Botzwana
Videre planer: Studere i Bergen
Slagord/Sitat: Det er viktig å le! Latter forlenger
livet!

bridge-stundene. På Solborg skjer det noe hele
tiden.

1. Alle gode venner og alle gode minner. Et

2. Å bry seg mer om andre. Våge å by på seg

fellesskap der en aldri føler seg alene. Dessuten
alle opplevelsene en har fått gjennom reisene.

selv. Ta utfordringer på strak arm. Utvikle et
sunt konkurranseinnstinkt : )

2. Nestekjærlighet. At alle er like verdifulle. Og

3. Det jeg husker best fra studieturen er faktisk
de flotte morgenstundene der vi elever på
omgang delte et personlig ord for dagen. Men
også de flotte solnedgangene på stranda i
California hvor vi spilte volleyball. Og selvsagt
pudderkjøring på ski i Salt Lake og surfing i
de herlige bølgene i California. Ellers spiste vi
masse junk-food.

4. Først og fremst det gode klassemiljøet og

mestringsfølelsen en sitter igjen med etter å ha
prøvd seg både i skibakken og på surfebrettet.
Ellers likte jeg godt USA, folket er imøtekommende og vennlige.

det å ha troen på seg selv.

3. Safari og ikke minst landsbybesøket i Zambia, det var sterkt. Her bodde vi med vertsfamilier som ikke hadde så mye materielt sett, men
var rike på gjestfrihet, glede og samhold.

4. Masse gode inntrykk som har lært meg
å forstå hvor priviligert og takknemlig jeg er
som bor her i Norge. Dessuten verdien av å ha
hverandre og ta vare på hverandre, noe folk i
Asia og Afrika virkelig viser og lever ut. Men det
har vi vist her i år på Solborg også: )
Solborgbladet I
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Magisk realistisk reisemål

Solborg har vært på lengre turer tidligere - Australia har vært fast vertskap for Film og
media-linja i mange år, men neppe har noen reist til et område med større kulturelt og
geografisk mangfold enn Argentina og Chile, de to sørligste landene i Sør-Amerika.
Foto: Sannah Løvhaug.

Av Geir Ertzgaard

De gode vinders by

Sør-Amerika er kjent for den litterære sjangeren magisk realisme. Realismen i de harde vilkårene folk lever under og som skaper drømmer som
grenser til magi - noen kaller det virkelighetsflukt. På den andre siden den
magiske naturen som du nesten ikke tror du faktisk ser den, viser seg i all
sin velde. Det er et kontinent med store politiske omveltninger nesten
kontinuerlig. Og et landskap der vulkaner eksploderer i utbrudd og
jorden skjelver og lager nye rekorder på Richters skala med et bakteppe
som er så vakkert at det nesten er uvirkelig.

Vi begynte i den europeiske byen på det latinamerikanske kontinentet;
Buenos Aires. En by som på mange måter like gjerne kunne ligget i et
sted ved Middelhavet. Vi fikk med oss Det søramerikanske svaret på Mesterligaen, Copa Libertadores og Pave Frans sitt favorittlag San Lorenzo i
kamp mot et av Brasils seriemestre. Tangokveld midt i hjertet av Buenos
Aires, og byvandring i det beryktende men fargerike Boca-området sto
også på programmet.
Etter fire dager i De gode vinders by som Buenos Aires betyr, reiste vi
videre til El Calafate og det uendelige og langstrakte Patagonia. El Cala-
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fate er senter for friluftsliv og opplevelser i dette folketomme og fjerne
landområdet. På programmet sto brevandring på den verdensberømte
Perito Moreno-breen, safari i de øde landskapene sør for El Calafate og
pingvinsafari i Punta Arenas, verdens sørligste fastlandsby - i det som vi
raskt kom til å kalle Sør-Amerikas Tromsø. Kjølig, øde og mektig.

Fra ørken til fjell
Etter 11 dager i Argentina gikk turen via hovedstaden Santiago i Chile til
et helt annerledes landskap. San Pedro de Atacama er en liten landsby i
hjertet av Atacama-ørkenen. Temperaturene endret seg fra 12-15 grader
til opp mot 30 grader. Atacama-ørkenen er verdens tørreste ørken, og
enkelte steder har det ikke regnet på 50 år. Men som de gode solborgere
vi er, fikk vi oppleve regn også der. Vi dro på fotosafari i over 4 500 meters
høyde, besøkte geysirer og badet i varme laguner, og vi dro på stjernejakt i et av de områdene i verden hvor det er best forutsetninger for å
observere universet. For mange elever turens store høydepunkt - i serien
av høydepunkt.

I hjerte av Chile
Santiago og Valparaiso er hjertet av Chile og ligger midt i det 400 mil
langstrakte landet. Store byer med eget særpreg, hvor vi deltok på musikkfestival, besøkte menneskerettsmuséet til minne om menneskerettighetsbruddene under general Pinochets diktatur, og var med på byvand-

Foto: Ragnhild Morland.
ringer. En av programpostene var å besøke Santiagos største kirkegård,
en by med over 2 millioner gravkamre, fra små bokser stablet i høyden til
svære mausoléer som lignet på greske templer og Apple-butikker. De rike
er rike og de fattige er fattige også i døden. Men om de som ligger der,
merker det? Det er en annen sak. Pablo Neruda, Sør-Amerikas mest kjente
poet og vinner av Nobelprisen var ikke gravlagt der, men vi besøkte to
av hans helt spesielle og sagnomsuste hjem i Santiago (La Chancona)
og Valparaiso (La Sebastiana). For de som elsker interiørdesign og sprø
arkitektur er det et must. For gatekunstnerne blant oss var Valparaiso
et eldorado. Hvert hus var malt i sin egen sterke farge, og hver forfalte
husvegg sin street art. Kameraene gikk varme.

Mangfoldig magisk
Sør-Amerika er magisk. Naturen er noe helt utenom det vanlige, på fire
tusen meters høyde og på havnivå. Det er nesten så en ikke tror at to land
kan inneholde så mye variasjon. Samtidig er realismen sterkt til stede.
Sporene etter tøffe tider er å se i gatene, men mennesker er mennesker, ukuelig pågangsmot etter mange år med politisk undertrykkelse,
optimistiske med livsmot og innsats i spennet mellom det magiske natur
og landskap har å by på, og virkeligheten slik enkeltmennesket opplever
det fra dag til dag. Dette gjør Argentina og Chile til reisemål det er verd å
bruke tid på å oppleve.
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