• Legenden Olav slutter
• «Magne Bromlebass»
• Nytt liv - Sim Salah bim!
• Stor giverglede

Trofast OG YDMYK: Olav Keilegavlen slutter etter 40 år på Solborg. Foto: Geir Ertzgaard
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40 år på Solborg
Olav Keilegavlen kom som nyutdannet lærer til Solborg i 1970. Og siden
har han blitt der. Snill, tålmodig
og uten nesten en eneste fraværsdag har han gitt 40 år av sitt liv til
Solborg. Nå inntar han pensjonisttilværelsen. s. 4-6

ANDAKT

Fant tonen på Solborg

Folkehøgskolekjær sanger

Turid Evje Jensen har vært en av Olav
Keilegavlens disipler. Først tenkte
hun på å bli sykepleier, men etter
året på musikklinja på Solborg ble
yrkesvalget forandret. I dag er nemlig Turid organist i Sørnes kirke. s 7

Magne Fremmerlid er et kjent navn
blant operainteresserte i Norge. I
snart 20 år har sunnmøringen tolket
mange roller ved Den Norske Opera
i Oslo. Men det hele startet etter
mange år som både elev og lærer i
folkehøgskolen. Og i ni år fikk han
jobbe med Olav på Solborg. s 8-9

Man sier at bilder forteller mer enn
tusen ord. Og skal man oppsummere alle aktiviteter og opplevelser
man får gjennom et år på Solborg,
blir dette bladet for lite. Men noen
få glimt fra året og skolens mange
reisemål ønsker vi å vise. s. 10-11, 20

ved Carl Erik Waaler

Solborgs evige potensiale
Idag er jeg ferdig med mitt første år som lærer på Solborg. Når jeg
sitter her og tenker tilbake på hvilke minner jeg sitter igjen med, må
jeg smile for meg selv. Tenk så stort å få være med på det viktigste
oppdraget som finnes.
Etter mangfoldige timer på jobb kom avslutningsturen for personalet der vi fikk reise til Flor og Fjære. En perle i Ryfylket og landskjent for sine tropiske plante- og hagevekster. Da vi gikk rundt i hagen så vi mange spennende planter. Midt i hagen var det epletrær
som hadde blitt formet som et gjerde der gartneren hadde knekt
skuddene, men ikke revet dem av, for å hindre vekst i feil retning. Vi
gikk forbi et bambustre som var fire meter høyt og sto for seg selv.
Videre så vi flere trær der greinene var bundet opp til stammen for å
holde dem oppe. Mot slutten av turen gikk vi over en tett sådd plen
nesten fri fra ugress, rett og slett nydelig!
Turen i hagen gav meg noen tanker om det arbeidet vi hjelper
Mesteren med her på Solborg. Det er mange elever som kommer til
Solborg alene uten noen venner, men med et håp om å bli sett. På
de mange turene og i skolehverdagen har elever opplevd å bli sett
og ikke minst fått sjansen til å se hverandre. Gjennom disse opp
levelsene blir vi bundet sammen og deler et godt fellesskap.
Så kommer vi opp i noen situasjoner som gjør at noen skudd må
knekkes for at felleskapet skal fungere.
«Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Matt. 25,35
Videre har jeg møtt noen som ikke er lik de andre, slik som bambustreet som kanskje ikke ser sin egenverd i det norske planteland-
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Opplevelsesglimt

skapet. Jeg har opplevd at våre ulikheter har lært oss å være tålmodige med hverandre og tolerere andres måte å tenke på. Vår særhet
eller heller unikhet
har fått rom, noe som
skaper en hage med
mangfold.
Når jeg tenker
tilbake på elevene
som kom til Solborg
som 146 frø som fikk
rom til å utfolde seg,
sitter jeg igjen med
en hage fagrere enn
noen. Elevene har fått
tettere bånd enn den
tetteste gressplen.
Etter å ha tatt farvel
med elever som viser
hverandre kjærlighet,
toleranse og respekt,
er jeg takknemlig
for at jeg fikk være
en del av livet på
Solborg. Så vil vi fortsatt håpe og tro at dette året får bety noe for
den enkelte på veien videre.
Guds Fred
Carl Erik Waaler

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

De iherdige loddselgerne

Et liv på leiting

Per L. Haarr fra Vigrestad og Odd
Vasstveit fra Rennesøy er blant
de aller beste loddselgerne for
Solborgbasaren gjennom tidene. Nå
når basaren er over vil Solborgbladet
berømme disse gode støttespillerne.
s. 16

Vår stipendiat og neste års miljøarbeider Salah har en livshistorie
ingen vil misunne han. På jakt etter
familie, tilhørighet og venner ble
han et lett mobbeoffer i oppveksten.
At Salah er den gutten han er i dag
er bare et under. s 17-19

SIDEN SIST

D

et er alltid en merkelig følelse å komme inn på tunet
etter at elevene har reist. En
kjenner på en slags tomhetsfølelse,
det er noe vesentlig som mangler.
Èn ting er sikkert; Solborg kler ikke
å være uten elever og liv. Etter å
ha pustet og landet litt etter et
hektisk, men fint skoleår så lengter
en fort etter å ta fatt på et nytt år
med nye bekjentskaper. Og søk
ningen for neste år er formidabel,
alle elevplassene er fylt opp.

Bygg for fremtiden
Det skjer stadig ting på Solborg
og godt er det. Det siste halve året
har det vært stor byggeaktivitet
på skolen. Fra tidlig morgen til
sent på kveld har bygningsfolk
snekret, murt, malt, flislagt, lagt nye
rør, ledninger, elektrisitet, satt inn
nye vinduer m.m. Og nå begynner
virkelig nye Øvre Nordborg å ta
form. Nye klasserom/auditorium
og internatrom skal stå ferdig i
slutten av juni og vi gleder oss til å
bruke det.
Det 92. Solborgkullet fikk ikke
gleden av å se det ferdige resultatet, men de har følt det på kroppen

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
Abonnement koster kr. 50,www.solborg.fhs.no
Omega Trykk

Av Hans Petter Nordal
med litt støy og vekslende vann og
elektrisitet.
Uansett ble det allikevel en tåredryppende avskjed med skolen for
de 146 elevene onsdag 13. mai.

Olav slutter
Trist blir det også å ta farvel med
musikklærer Olav Keilegavlen som
etter hele 40 år på Solborg nå
går av med pensjon. Skolekoret
hadde en flott avskjedskonsert
i en fullstappet Tjensvoll kirke
kombinert med foreldrehelgen. Vi
kommer til å savne den alltid snille
og gode Olav med sin lune og fine
væremåte. Hvem skal nå spille på
støvsuger?
Neppe Ketil Østrem for han har
sagt opp sin stilling som idrettslærer på Solborg, og det er også
leit. Ketil fikk et fristende tilbud og
fast jobb som universitetslektor i
idrett/kroppsøving på Universitetet i Stavanger og takket ja til det.
Nå er det på tide med en gladmelding; Vår andre idrettslærer
Marita Lindtner fikk sin lille Pepita
på nyåret, i januar. Vi gratulerer!
Ellers dårlig med giftemål og fødsler i staben siden sist.

Bra aktivitet
Etter nyttår har det gått slag i slag
med faste programpunkter som
Oscarnight, ettårstreff, musikalen
Les Misérables, linjeturer til alle
verdens kontinenter; Australia, Asia,
Afrika, Amerika og Europa. Vi har
hatt Solborg Grand Prix, reisekveld
med filmer og bilder fra årets turer,
avslutningstur til Hovden og foreldrehelg med konsert.

Et speilbilde
Når nok et skoleår er over og vi skal
gjøre opp status så sitter vi igjen
med
noen
tanker;
Hvordan
har elevene våre
egentlig
hatt det?
Har alle
hatt det
bra? Og
hva har
jeg gjort
for at den
enkelte
skal tri-

ves og bli sett? Og sist, men ikke
minst; Hvordan har jeg klart å være
et speilbilde for den kristne trua
mi? Har jeg klart å speile Jesus
gjennom min væremåte?
Hvordan kan vi som kaller oss
kristne være et godt speilbilde
for våre nærmeste, vår familie,
våre venner, våre kolleger, våre
naboer etc.? Oppfordringen denne
sommeren blir derfor å være noe
for hverandre så de kan se Guds
godhet gjennom oss. Lykke til og
god sommer!
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Førti
flotte…

Du har sett ham som Rockabillutøver i Elvis
kostyme, støvsugerspiller på foreldrefest,
Afrobeattolker under Solborg Grand Prix,
løpende med notepartituret til Les Misérables,
spillende til utallige Egner-forestillinger, lire av
seg klassiske perler med familien Mo, fortelle
om livet til Edvard Grieg, Ole Bull eller Jesus ... ,
men nå er det slutt. Etter 40 flotte år på Solborg
takker Olav Keilegavlen for seg.
Av Geir Ertzgaard
Det er ikke nytt at ansatte begynner og slutter på Solborg, men det
er ikke hver dag at avskjeden skjer
etter førti år med utallige oppgaver å løse og roller å fylle. Og alltid
et JA!
JA til å akkompagnere, hente
en prosjektor, fikse en kopimaskin, låne en Leatherman, koble
opp anlegg, og alt gjør han stille
og usynlig. For Olav har aldri likt
å fremheve seg selv. Likevel har
han klart å slite ut 3 av Solborgs
fem rektorer, 7 medlærere på
linjene sine, rundt 100 lærerkolleger, 5200 elever og et ukjent
antall sko uten å miste motivasjonen.
– Hva er hemmeligheten?
– Det har noe med mennesketypen å gjøre. Jeg er rolig av
natur. Hvorfor skal du hoppe
over til noe annet når du trives et
sted? Jeg er som en snekker som
finpusser på det han har helt til
han blir fornøyd. Jeg er evolusjonær av type, ingen revolusjonær.
Revolusjonene har andre tatt seg
av. Innimellom har det kommet
nye kolleger som har vært med å
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dytte skolen et hakk videre. Men
heldigvis har jeg klart å henge
med på disse sprangene, og det
er det ikke alle som har klart
oppigjennom.
– Du har overlevd 7 kolleger
og over 5000 elever. Hva tror du
navnet Keilegavlen betyr for de?
Du har hatt innflytelse på ganske
mange mennesker?
– Det er umulig å huske alle
sammen. Men det fine er at på
25-årsstevnet så stiger de fram
igjen. De forsvinner ikke, de
ligger der bare i dvale, klare for
dagen når vi treffes igjen. Forhåpentligvis har de gode følelser,
gode minner. Noe annet hadde
jo vært tragisk. Det er å overdrive
å tro at en har så stor innflytelse,
men en kan jo håpe på at en har
hatt positiv innvirking, at en har
lært folk noe om livet. Det er noe
vesentlig som blir sagt i salmen:
«Å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av»
– Jeg håper jo at jeg har levd
sånn at de har fått smaken av noe
bedre.
– Folkehøgskolen har forandret
seg en del siden du begynte.

A K T U E LT
Hvordan har du merket det?
– Innholdet på undervisningen
og skolens regler er jo det som
har forandret seg mest. Syttitallets
regler virker ikke i dag.
– Når det gjelder undervisningen, får elevene velge mer i dag.
Mens folkehøgskolen før var en
forberedelse til sykepleien eller
lærerskolen, handler det i dag om
hva elevene har lyst til. De velger
på forhånd hvilke fag de skal ha.
Det var en tidligere kollega som
sa følgende om å være folkehøgskolelærer:
«Å være folkehøgskolelærer er
som å mate mette folk».
Sånn er det ikke lenger, nå har
elevene en voldsom interesse
for å lære nye ting. Vi har en
drømmesituasjon, og Solborg har
klart å fornye seg i takt med den
forandringen som har skjedd fra
puggeskole til en interesseskole.
– Er det ting Solborg hadde da
du begynte som du savner i dag?
– Det blir mindre og mindre
sang. I dag setter vi på en CD
eller en YouTube-film. Ting har
blitt mer hermetisk, selv om det
nå ser ut til at pendelen er i ferd
med å svinge tilbake litt blant
annet med at lærerne nå tør å
hente fram gitaren når de skal ha
morgensamlinger.
– Er det noe folkehøgskolen
har fått som den ikke hadde fra
før?
– Reisene utenlands er jo
en stor fornyelse. Det er veldig
motiverende for elevene å se og
oppdage hvordan ting virkelig er,
ikke bare å snakke om det.

– Men er folkehøgskolen den
samme som for førti år siden?
– I bunn og grunn er den det.
Den var jo mer yrkesretta før,
men til grunn for alt ligger det å
lære om livet. Olav Kjetilstad sa
alltid:
«Livets skole er den beste, men
folkehøgskolen tar kortere tid.»
Vi har alltid hatt muligheten til
å ta opp det som betyr noe i livet.
Det gjorde vi i 1970 og det gjør
vi i dag.
– Hvor er Solborg om ti år?
– Solborg vil alltid stå for de
samme verdiene. De ytre rammene vil kanskje forandre seg. Men

skolen har vist at den kan tilpasse
seg. Redskapene og metodene
endrer seg hele tiden, men mennesket er seg selv med de samme
lengsler og utfordringer som til
alle tider. Men i en verden som
ser ut til å bli kaldere på tross av
den globale oppvarmingen, vil
behovet for å se enkeltmennesket
bli stadig viktigere.
– Du nevnte trivsel: Hva har
du trivdes best med?
– Ingen ting er bedre enn å
produsere noe sammen med
elevene på scenen. Det er noe
spesielt ved å se hvordan de blir
nye mennesker når de går ut
av seg seg og inn i en rolle. Ut

på den andre siden kommer et
forbauset menneske som sier:
«Er dette meg? Klarte jeg virkelig
dette?»
– Hvordan blir livet uten tilsyn?
(For dere som ikke kjenner til
skolen - i dag har lærerne cirka
20 døgn der de har vakt og må
overnatte på skolen.)
– Nei, nå skal jeg ikke føre
tilsyn lenger. Nå er det nok jeg
som skal bli ført tilsyn med. Jeg
har regna på det og kommet fram
til at jeg har sovet 1270 netter på
Solborg. Det tilsvarer fire år med
dårlig søvn. Nå blir det anledning
til det. Kanskje det er på tide å
investere i en ny Svanemadrass….
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– Noen syns at det å være
folkehøgskolelærer kan være en
emosjonell berg- og dalbane,
mellom oppturer og nedturer, fra
høydepunkter på scenen til deprimerende episoder på tilsyn?
– Jeg svinger ikke så mye emosjonelt. Jeg har jo vært på Solborg
fordi jeg har trivdes. Jeg har hatt
mest glede av musikalene. Turene
har også vært høydepunkt, men
man blir mer engstelig jo eldre
man blir for at ting ikke skal gå
bra.
Trykket fra byen og konkurransen med kvelds- og nattelivet
i Stavanger sentrum har vært utfordrende. Men samtidig er byen
noe vi kan spille på lag med, så

det er alltid flere sider ved en sak.
– Om ti år sitter du vel ved et
flygel og triller all den jazzen du
aldri fikk spille på Solborg?
– Den klassiske musikken forsvant ut fra Solborg ganske raskt.
Så mitt eget musikalske liv har jeg
fått pleie utenfor skolen. Det har
vært viktig, og det er noe jeg får
pleie mer nå.
– Hvis vi ber folk komme med
stikkord om hva de forbinder
med deg, så får vi en ganske lang
liste. Men av en eller annen grunn
blir noen av dine i alt 400 morgensamlinger fremhevet sammen
med støvsugerkonsertene dine.
Hvorfor?
– Jeg har aldri tenkt at det

skulle bli slik. De første årene
satt jeg oppe til klokka to om
natten og forberedte meg uten å
bli fornøyd. Men det hjalp å se
for meg enkeltelever å snakke til.
Ved å snakke til noen få, snakker
en kanskje til alle? Vi legger frø i
jorda, og det er langt fram til det
spirer. Men igjen: Det er å spegle
en himmel av.
Og med dette rir Olav inn i
solnedgangen. En fantastisk og
unik karriere i folkehøgskolen
er over. Rundt om i landet sitter
tusenvis av mennesker og smiler
når de tenker på Olav og den
vinteren de fikk bli kjent med
denne milde, gode, omsorgsfulle

fyren som lærte dem litt om livet
og som speglet Guds himmel av.
Vi vet ikke hvilket skonummer
han bruker, men det er ingen tvil
om at få mennesker i folkehøg
skolen har satt så store avtrykk
etter seg som Olav Keilegavlen.
Men vi sitter vel også med en
mistanke om at selv om han nå
rir avgårde, så kommer vi nok
til å se en lur fyr luske rundt i
gangene når de første tonene fra
«Can you hear the people sing»
begynner å lyde i korridorene
til vinteren. Det er ikke så lett å
slutte etter førti flotte år.

Fire om Olav:
Magne
Fremmerlid,
operasanger,
musikklærer
på Solborg fra
1985 - 1994:
Tre stikkord om Olav:
– Snill, tålmodig og blid.
Hva har Olav betydd for deg?
– En god kollega og venn, en
viktig person for meg som
steppa inn når jeg var borte
og som tar ting kjapt. Han
er veldig allsidig. Vi utfylte
hverandre godt og jeg er
takknemlig for at jeg fikk
jobbe med Olav.
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Kjell Konstali,
rektor Solborg,
jobbet med Olav
siden 1978:

Bjørn Mo,
tidligere
musikklærer og
formingslærer og
lærerkollega av
Olav i 30 år:

Tre stikkord om Olav:
– Musikkengasjement, god
helse og utholdenhet/interesse for den enkelte elev.

Tre stikkord om Olav:
– Tålmodig, har evnen til å
undre seg, liker dårlig konfrontasjoner eller støte noen.

Hva har Olav betydd for deg?
– Han har vært og er en god
venn. Vi har vært kollegaer i 32
år og gode naboer på Solborg
i 6 år. En person du alltid kan
stole på.

Hva har Olav betydd for deg?
– En svært god kollega, viste
gjensidig respekt, vi utfylte
hverandre godt, han trengte
ikke noter, tar ting på sparket,
en kar uten spisse albuer.

Olav Kjetilstad,
tidligere rektor
og jobbet med
Olav i 32 år, fra
1970 - 2002.
Tre stikkord om Olav:
– omgjengelig, faglig dyktig,
en musikalsk begavelse
Hva har Olav betydd for deg?
Han har vært en god venn
og en trofast medarbeider i
mange år.

HVOR ER DE NÅ?
Hun spilte orgel
før hun rakk ned til
orgelpedalene. En
habil organist var i em
ning. Turid Evje Jensen
spilte på samtaleguds
tjenesten da hun selv
var konfirmant. Likevel
fikk hun piggene ut
da hun som elev ved
Solborg ble anbefalt å
bli organist. For Turid
ville egentlig bli syke
pleier.

–Det var Olav som fikk
meg til å bli organist
Av Marit Mælum Nordal
Det strømmer sterke, vakre toner ut
av orgelet i Sørnes kirke. Oppe på
galleriet sitter dama som i 1991-92
hadde alle piggene ut når hun ble
spurt om å spille til morgensamlingen på Solborg. Hun spilte ved
ett morgenord, og det var alt. Hun
smiler når hun tenker tilbake.
Selv om Turid allerede som
7-8-åring trådte orgelpedalene
hjemme i Sokndal, var det ikke
i hennes tanke at det skulle bli

yrkesveien. Men forandringen ble
total. Nå setter hun toner til de
fleste gudstjenestene i den røde
murkirka på Røyneberg i Sola
kommune. Hjemme har hun ett
sett med tvillinger, nemlig Elin og
Karianne, lille Hallvard og ektemannen Tore. De støtter mamma
når hun tar med seg notebunken
og vender turen mot kirka nesten
hver søndag.

Helomvending
– Ja, Olav Keilegavlen og Bjørn Mo

heiet meg skikkelig fram da jeg
gikk musikklinja på Solborg. De
fant frem stykker som jeg kunne
fremføre under opptaket til
Musikkonservatoriet.
– De hadde virkelig tro på
meg. Turid lot imidlertid utfordringen fra de to lærerne modne
mens hun tjenestegjorde som
miljøarbeider de to neste årene.
Da var saken klar og fire år på
konservatoriet ventet. Solborgåret
forandret hele fremtiden. I stedet
for omsorgsarbeider, ble det fast

spilling i Tjensvoll kirke og de siste
fem-seks årene i Sørnes kirke.

Takknemlig
Turid er glad og takknemlig for
årene på Solborg. Vi var en utrolig kjekk gjeng som hang tett
sammen. Vi var litt eldre enn de andre. Vi hadde mye moro og derfor
ble det både to og tre år før jeg
forlot folkehøyskolen. Det tindrer i
organistens øyne når hun snakker
om drømme-årene på Solborg.

Turid om Olav:
– Jeg forbinder Olav med at han
alltid lo og smilte. Det var aldri noe
negativt med Olav. Det var alltid
stas som miljøarbeider å ha vakt
sammen med han. Hans personlighet og måte å være på var alltid
spennende. Å være med han og
musikklinja til London var «to the
max!»
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Det er tidligere Solborgelev Brita Skogly Kraglund som har skrevet denne artikkelen om Magne Fremmerlid. Hun var elev ved Solborg
1972-73. I dag er Brita journalist i Vårt Land der hun har jobbet siden 1977 – etter å ha studert musikk ved konservatoriet i Bergen.

Bromlebassen
Operasangeren Magne Fremmerlid har jobbet som lagssekretær
og folkehøyskolelærer. Denne sesongen er bassen frelsesoffiser på
scenen i Den Norske Opera i Oslo.
Av Brita Skogly Kraglund
På scenen går Magne rundt med
en velbrukt bibel, og han er ikke
nådig med stykkets «syndere».
– Jeg har selv opplevd å bli
«slått» i hodet med Bibelen. Jeg er
også blitt tvangsbedt for fordi jeg
synger opera. Skjønner de ikke
hvor viktig det er med kristne i
alle miljøer? Vi er mange med en
kristen bakgrunn i Den Norske
Opera og Ballett nå, sier han.
Den røslige bassen tar seg også
tid til å synge sakral musikk.
– Kirkemusikk er viktig. Når
det lir mot påske, bruker jeg ofte
å være solist i et requiem eller
en av Bachs Pasjoner. De er så
fantastiske, både trosmessig og
musikalsk. Men i år fikk jeg det
ikke til på grunn av rollene på
Operaen. For meg er musikken

Mange roller for Magne: Her fra en
scene i «Jorden rundt på 80 dager»
ved Den Norske Opera.
Foto: Arkivfoto Norske Opera
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Journalist Brita
Skogly Kraglund.
Foto: Lars O.
Flydal, Vårt Land

et bevis på Guds eksistens. Det
må være noen som har gitt oss
talentene til å skrive og framføre
vakker musikk, mener han.
Idrett og musikk
Magne Fremmerlid har vokst opp
på et småbruk i Skodje noen mil
utenfor Ålesund. Idrett og musikk
var viktig i oppveksten. Gjennom
venner ble han også aktiv i kirke
og bedehus. Der fikk han raskt
oppgaver med å dirigere kor. Etter
ett år på Borgund Folkehøgskole,
to år i jobb på Samvirkelaget, og
to nye år på folkehøyskole, denne
gangen på Toneheim, var han klar
for musikkstudier i Stavanger.
– Der fikk jeg etter hvert jobb
på Solborg Folkehøgskole, så man
kan si det har vært mitt skoleslag.
I Stavanger var jeg også sekretær
i den kristne skolelagsbevegelsen
en periode.
Etter årene i oljehovedstaden,
havnet familien i Vestfold, der
Magne var høgskolelektor ved lærerskolen. Samtidig var sangkarrieren i full utvikling. Han hadde

HVOR ER DE NÅ?
blant annet en vellykket debut i
Universitetets Aula.
– Selv om jeg likte å undervise,
hadde jeg alltid dårlig samvittighet for de som skulle ha timer i
sang, blokkfløyte eller piano. Så
da jeg i 1997 fikk tilbud om å bli
stipendiat ved Den Norske Opera,
slo jeg til. Det passet godt med en
forandring, også på grunn av en
skilsmisse.
Som en rus
Første gang Magne Fremmerlid sto på scenen i Den Norske
Opera og sang med fullt orkester,
opplevde han det nærmest som
en rus.
– Nå må jeg minne meg selv på
hvor heldig jeg er som får jobbe
her i dette flotte huset, sier han mange år og mange roller senere.
Han blir ikke ferdig med å
skryte av omgivelsene. Selv om
han er takknemlig for tiden på
Youngstorget, er det ikke tvil om
at det nye operahuset har gjort
noe med hele miljøet.
– Alt har klaffet etter at vi flyttet inn her. Mange sier dette er
verdens flotteste operahus. Vi som
jobber her er venner. Bare observer hvordan folk fra ulike avdelinger sitter og spiser lunsj sammen
her i kantina, sier han stolt.
I flere år var han tillitsvalgt. Da
var han nødt til å ta tøffe konfrontasjoner med sjefene.
– I den situasjonen har vi
også våre roller. Nå ønsker jeg å
konsentrere meg om rollene på
scenen og prioritere karrieren,
smiler ekspolitikeren som i flere år
representerte Kristelig Folkeparti i
bystyret i Stavanger.

Solborgmimring
Når samtalen kommer inn på
Stavanger og Solborg får Magne
et stort smil om munnen;
– Det var ni fantastiske år. Jeg
husker jeg kom helt nyutdannet
høsten -85. Jeg var kun 24 år og
skulle undervise folk som bare var
noen få år yngre enn meg. Det var
utfordrende, men inspirerende og
lærerrikt. Man får utrolig god og
nær kontakt med elevene i et slikt
skoleslag og du er like mye en
venn som en lærer.
– Hva er ditt aller beste minne
fra Solborg?
– Åhh, det er mange. Intensivukene med skolekoret, alle de
flotte turene vi var på og ikke
minst konserten vi hadde med
Jessy Dixon.
Magne begynner å le og kommer på en ny episode;
– Et år skulle vi ha en «konsert»
med et flaskeorkester. Vi hadde
hatt generalprøve og alle flaskene
var «stemt» med rett innhold av
vann. Da vi neste dag skulle ha
konsert var plutselig alle flaskene
borte, noen hadde pantet flaskene og konserten gikk bokstavelig talt i vasken.
– Du var ung, kommer du på
noen store tabber du gjorde på
Solborg?
– Jeg gjorde sikkert mange
flauser, men den største var nok
den dagen jeg reiste fra Solborg
i 1994 med flyttelasset til Larvik.
Jeg hadde en salong på tilhengeren, en treseter og en toseter
som ramla av på motorveien. Det
var flaut.

Nye utfordringer
Magne nærmer seg pensjonsalder.
Når han fyller 52, kan han nyte
sitt otium. Mange sier han synger
bedre og bedre for hvert år. Til
høsten venter nye utfordringer. Da
skal han gjeste København med
Lulu av Alban Berg. Operaen skal
også spilles i Oslo.

Norges nye stolthet: Opera
sangeren Magne Fremmerlid i kjente
og kjære omgivelser i norges nye
turistmagnet, det nye Operahuset i
Oslo. Foto: Lars O. Flydal

– Hvordan står det til med primadonnanykkene?
– Vi har lite av det i det norske
miljøet. Jeg liker ikke engang å
høre meg selv i opptak, ler han.

Fakta:

48 år, gift, tre barn og to stebarn, bor i Larvik. Sangsolist ved
Den Norske Opera og Ballett. Aktuell: Har fått ypperlige kritikker for sin rolle som Landgreven i Tannhäuserpå Den norske
Opera og Ballett.

3 kjappe:

– Hva synger du i dusjen?
– Dagen starter alltid i dusjen, og jeg synger ikke så mye der bortsett fra noen oppvarmingsøvelser.
– En ønskerolle?
– Drømmeroller er det mange av, men kanskje tittelrollen i
Boris Godunov?
– Og på hvilken scene vil du helst synge den?
– Det ville vært en drøm å synge den i Russland. Gjerne på
Bolshoi-teateret i Moskva.
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Turer for livet

Opplevelsene står i kø enten man hopper i fallskjerm
i Australia, kjører pudder i Salt Lake, ser musikal på
Broadway i New York, går på kunstutstilling i Barce
lona, opplever håp og livsglede i det verste slum
område i Kenya, spaserer på knokler og hodeskaller
ved Killing Fields i Kambodsja eller bor hos vietna
mesiske familier og besøker spedalske i en landsby
ved Nah Trang i Vietnam. Som Solborgelev får man
opplevelser helt utenom det vanlige.

Av Hans Petter Nordal
Det er vanskelig å gjøre en kort
oppsumming fra alle linjeturene
i vår da det er så utrolig mye en
både ser og opplever. Men kort
fortalt reiste Global Village til Asia
og besøkte Hong Kong, Singapore,
Malaysia, Borneo, Thailand, Kambodsja og Vietnam. Bl.a. skulle linja
besøke Parce-prosjektet i Kambodsja som skolen samler inn penger
til. Det sterkeste på turen var alle
de nære og gode møtene med
lokalbefolkningen utenfor allfarvei.
Det å få bo sammen med familier
og oppleve de ulike kulturforskjellene på nært hold gjør noe med en.
Film & Media var den klassen
som dro lengst vekk fra Norge,
nemlig til Australia. Her skulle de
vakre og kjente parkene og strendene i Sydney filmes og fotograferes. Videre ble den australske regnskog og det fantastiske australske
fugle- og dyreliv foreviget. Surfing
og snorkling i Byron Bay, shopping
i Surfers Paradise, kajakkpadling
gjennom tre meter høye bølger,
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fallskjermhopping med Australias kyst down under, kjøring på
endeløse hvite strender på verdens
største sandøy, besøk på filmuniversitet og filmstudioer er bare
noen av høydepunktene.
Adventure-linja søkte sitt
eventyr i USA, nærmere bestemt i
Salt Lake og LA. Pudderkjøring på
40 cm nysnø i OL-bakkene i Salt
Lake eller surfing i Los Angeles er
ikke å forakte. Ei heller å få møte
basketballheltene og ta en high
five med spillerne og sitte på de
beste plassene og oppleve den
amerikanske stemningen rundt en
basketkamp. Eller besøke Universal
Studios og oppleve Hollywood og
Beverly Hills der de store filmstjernene og kaksene bor. Livet på New
Port Beach er også noe Adventureelevene satte pris på.
Rampelys og Klær, mote og
design dro også til USA og LA, men
la først turen innom New York. Her
bodde de midt i Times Square og
hadde kort vei til de mange severdighetene i storbyen. Høydepunktene var mange, men musikalene

Bill Elliot og Phantom of the Opera
på selveste Broadway ble stort for
Rampelysgjengen, mens moteshow og besøk på fashion house
fikk KMD-jentene til å klø i fingra.
Juliearts danseteaterskole og Clyve
Davids var så absolutt også verd et
besøk.
Neste år reiser også Kreativ
kunst til USA. De var i år i Barcelona og fikk med seg mange flotte
kunstutstillinger og severdigheter i den vakre og mangfoldige
storbyen.
Multisport dro til Afrika og
Kenya. Her ble det mange sterke

Målbundet av inntrykk: Globalelevene tar ingen sjanser og forskanser seg mot smitte og forurensning
når de er på tur i Asia.
Foto: Silje Tangen, GVfoto
møter med slum og fattigdom.
Barnehjemmet Maisha Mema som
linja samler inn penger til ga virkelig rom for ettertanke. Snorkling
i Mombasa, svømming med
skilpadder og safari med dyreliv på
nært hold er også noe som vil bli
husket. Kenya er kontrastenes land
og multielevene fikk mye å prate
om etter turen.

GLIMT
Rampelys i LA: Olav Keilegavlen og
hans disipler på tur til Hollywood i
Los Angeles.
Foto: Rampelys

Vannvittige strender: Vannet ble et
yndet sted for Film & Mediaklassen
i sommervarmen i Australia. Her er
klassen samlet på en av de mange
flotte innsjøene på Frasier Island.
Foto: Hans Petter Nordal
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40 år

ELEVSTEVNE 2010

25 år

Foto: Hans Petter Nordal
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5 år

Solborg
for 70 år
siden
Det var noen spreke 70-års jubilanter
som møtte på Solborg lørdag 29. mai.
I tillegg til damene på bildet, var Trygve
Sandvik og Sverre Kolnes innom skolen.
De var 164 elever skoleåret 1939-40.
En uke etter at de var kommet heim,
begynte krigen, og planene de hadde
lagt for framtida, ble endret.
De fortalte at de bodde tre sammen på
hvert rom, med ett felles vaskevannsfat.
Så måtte de ut i gangen for å hente
vann.
Det var heller ikke innlagt toalett, men
utedoen fungerte bra, selv om det ikke
var så mange seter. Det var dusj i kjelleren, og jentene og guttene fikk dusje
annenhver uke. De stod på rekke og rad
for å få vasket seg.
Valborg fortalte at hun bodde i
Bjerkreim, men var bare hjemme til jul.
En gang skulle de på tur til Jæren og
Knudaheio. Turen kostet 70 øre, men
Valborg hadde ikke råd til å være med.
Da var det en medelev, Olav Høye, som
sa: «Du skal bli med, jeg skal betale for
deg!»
Sigfrid fortalte at dette året var blitt
spesielt for henne. Det var her hun fikk
ta imot Jesus som sin Frelser.
Av Lill Helene Tagholdt

Foto: Geir Ertzgaard
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Solborg for 50 år siden – og i dag!
I slutten av januar 2010 planla lærerne på
Solborg en skoledag litt utenom det vanlige.
Vi skrudde tiden 50 år tilbake og arrangerte en
skoledag tilnærmet slik den var på starten av
1960-tallet. Både lærere og elever kledde seg i
klær fra den tiden.
Skoledagen startet med flaggheising og
synging av fedrelandssalmen. Deretter ble
det andakt i foredragssalen med sang på
baloptikom, Fadervår og lesing fra en gammel
andaktsbok. Dernest ble det fellestime der vi
viste gamle lysbilder og film fra Solborg slik det
fortonet seg her i etterkrigstiden. Vi delte skolen
inn i åtte grupper med rene jente- og gutteklasser i alfabetisk rekkefølge og lot disse gruppene
rullere til åtte forskjellige klasserom. Her fikk
elevene ta del i praktisk regning, husstell, skikk
og bruk, norsk stil, samfunnsfag, linjegymnastikk, huslydkveld, kristendom med katekisme,
trobekjennelse og pugging av salmevers m.m.
Massemønstring og giverglede
for 50 år siden
Jeg fikk i vinter et brev fra en eldre dame fra
Bergen. Hun ryddet i gamle papirer og oversendte meg ”et tiggebrev” hun hadde mottatt
fra Solborg i 1958. På den tid var Solborg i ferd
med å planlegge byggingen av Vestborg. Det
var et stort løft for skolen. Kalkylen på bygget
var kr. 1 650 000. En stor sum penger som krevde kreativitet for å komme i havn økonomisk.
I jubileumsboka Solborg Ungdomsskule
1913 -1963 er prosessen med å realisere Vestborg godt beskrevet. I april 1956 godkjente
departementet planene. Bygget ble vigslet i
oktober 1960.
På denne tiden var det vanlig at ungdom
fra Jæren og Ryfylke skulle ha et år på Solborg.
Det var en del av allmennutdannelsen. Skolen
hadde derfor mange venner i distriktet. De stilte
gladelig opp til dugnad. Dugnadsgjenger opparbeidet tomten og gjorde mye grunnarbeid.
I februar 1959 ble forstanderskapet for
skolen orientert om at dugnadsarbeidet hadde
kommet opp i tretti tusen kroner. I private gaver

ble det gitt løfte om to hundre tusen kroner. Og
her er vi framme ved ”tiggebrevet” jeg fikk fra
Bergen. Det er en kortfattet brosjyre som ble
sendt til solborgvenner.
I brosjyren sies det at skolen helt siden
krigens slutt har arbeidet med byggeplanene.
Det er viktig å ha gode og tidsmessige undervisningsrom og elevhybler. Folk i nærheten

Nostalgisk skoledag på Solborg: Lærer Henrik
S. Grydeland og rektor Kjell Konstali i 50-tallsantrekk.         Foto: Hans Petter Nordal
av skolen stiller opp til dugnad. I brosjyren
henvises det til brev fra en tidligere elev som
beklager at han ikke kan møte på dugnad, men
han oppfordrer alle som ikke kan møte til å gi
en dagslønn til skolen ”i staden for eit dagsverk.” Denne oppfordringen gis i 1958 til alle
abonnenter av Solborgbladet og Bibelbudet,
kretsbladet for Jæren og Ryfylke Indremisjon.
Aksjonen innbringer to hundre tusen kroner.
Vigslingsdagen for Vestborg var lørdag 29.
oktober 1960. Formann i byggekomiteen Daniel
Håland orienterte om dugnad og finansiering.
Bygget kunne bare realiseres grunnet dugnad
og giverglede fra solborgvenner. Flere privatpersoner bidro også med private lån. Noen av
disse ble ikke krevd tilbakebetalt. Fra Stavanger
og Hetland kommune kom det pengegaver.
Det samme fra Bøndernes bank og Hetland
sparebank.
Til stede på vigslingsfesten var ordføreren
i Stavanger. Statens tilsynsmann for folkehøgskolene Stein Fosgaard uttalte at Solborg er

den mest moderne ungdomsskolen i landet. I
kollekt på vigslingsdagen ble det gitt fire tusen
kroner.
Det er imponerende hva solborgvennene
fikk til for 50 år siden. De hadde stor omtanke
for skolen. Den var et hjertebarn. Derfor strakte
de seg langt økonomisk for å realisere Vestborg.
I 1960 var en gjennomsnittlig årslønn ca.
femten tusen kroner. Timelønnen var rundt sju
kroner. Tiggebrevet som ble sendt solborgvenner oppfordret til å gi en dagslønn. Det må derfor ha vært over tre tusen personer som fulgte
oppfordringen. Dette er imponerende. Kunne vi
fått til en tilsvarende massemønstring i dag?
Byggekostnader i dag og for 40 år siden
Nordborg stod ferdig i 1968. Det var et imponerende bygg. Internatfløyen har 25 doble rom.
Denne delen ble renovert for noen år siden. Alle
rom har nå bad. Undervisningsfløyen renoveres
i disse dager. Det som var så viktig den gang, er
ikke lenger aktuelle fagområder i folkehøgskolen. Sløydsal, bil- og motorverksted, naturfagsal,
kjemirom er nå avlegs. Det nye universelle
hjelpemidlet er datamaskinen.
Etter 40 år må et bygg rehabiliteres fullstendig. Det er bare et ytre skall som står igjen. Hele
Nordborg er på 2760 m2. Undervisningsfløyen
er på 1700 m2. Det kostet 3 mill å bygge hele
Nordborg. Det gir en kvadratmeter pris på ca kr.
1 100. I dag er den godkjente kostnadsrammen
ved nybygg ca. 18 000 per kvadratmeter. Vi rehabiliterer undervisningsfløyen for 19 millioner.
Dette sier litt om lønns- og kostnadsutvikling
på 40 år.
I dag dekker staten rentekostnadene ved
nybygg/rehabilitering. Skolen har også betydelige inntekter fra utleievirksomhet. Det er et
resultat av skolens attraktive beliggenhet og de
tjenester og fasiliteter vi kan tilby. I dag er det
dette som gir det økonomiske grunnlaget for
byggevirksomheten. Vi hadde nok ikke klart å
kopiere den massemønstring av giverglede slik
som det var i tidligere tider.
Av Kjell Konstali
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De trofaste loddselgerne
Per L. Haarr fra Vigrestad og Odd
Vasstveit fra Rennesøy har noe
felles. De har nemlig gjennom en
årrekke vært de to mest aktive
loddselgerne for Solborgbasa
ren. Nå som Solborgbasaren er
over ønsker vi å takke alle våre
trofaste loddselgere gjennom
mange år og spesielt berømme
Per og Odd.
Av Hans Petter Nordal
– Hei, mitt navn er Odd, jeg vil
gjerne selge deg lodd!
– Hei, mitt navn er Per, jeg vil
gjerne selge deg fler!
Dette kunne gjerne ha vært salgsparolen til de to mestselgende
loddselgerne for Solborgbasaren.
For Odd Vasstveit har solgt ca. 80
loddbøker mens Per har solgt enda
mer med ca. 120 loddbøker i snitt
hvert år.

– Men faren min var enda flinkere
enn meg til å selge og det er han
som er direkte årsak til at jeg ble
en så ivrig loddselger for Solborgbasaren, sier Per.
Det er ikke få gevinster som
gjennom historien har havnet på
Vigrestad takket være familien
Haarr sin iherdige innsats.
– Da far døde, måtte jeg ta over
stafettpinnen og prøve å bli like
god som han. Jeg ser på det som
en form for misjonsgjerning og
dessuten blir jeg utrolig godt kjent
med naboer og folk på Vigrestad.
Mange nye bekjentskaper stiftes
og det er alltid interessant å prate
med folk og det får du gjort ved å
gå rundt å selge lodd. Og mosjon
får jeg også.
Den folkekjære og historieinteresserte karen fra Vigrestad forteller videre at folk er svært blide og
imøtekommende, men Solborg er
ikke så kjent for den nye generasjonen som den litt eldre. Allikevel
har Per klart å selge mellom 100 til
140 bøker siden han overtok etter
faren på midten av 90-tallet.
– Jeg er nok ikke så frimodig
som min far var som spurte folk;
- «Hvor mange loddbøker vil du
ha?» Men jeg har klart å selge ti
STORSELGEREN: Vigrestadkaren Per
L. Haarr kan kåres til Solborgs aller
beste loddselger for Solborgbasaren
de siste årene med ca. 120 loddbøker
i snitt årlig. Foto: Harald Mork
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loddbøker til en kar i mange år,
men i år var rekorden fem bøker
i ett hus. Som regel har det i snitt
vært 5-7 gevinster årlig som har
havnet på Vigrestad, men nå det
siste året var det dessverre ingen
vinnere her.
Verken Per eller hans far har
noen gang vunnet, men det har
ikke betydd noe. Grunnen til at
Haarr-karene har vært så ivrige
loddselgere er at de har forkjærlighet for Solborg.
– Jeg er glad i Solborg, jeg var
selv elev i 1955-56 og det året
opplevde jeg mye både åndelig og
på kjærlighetsfronten. Solborg gjør
en viktig og god jobb for norsk
ungdom, der får de en fin ballast
med seg for resten av livet. Tanken
på det gjør loddsalget meningsfylt.
Selv om det har kostet mye tid, så
har det vært utrolig sosialt og fint å
gå med lodd, avslutter den spreke
72-åringen som vil savne Solborgbasaren.

Odd-selgeren
Rennesøykaren Odd Vasstveit har
også vært en iherdig loddselger de
siste årene med et snitt på ca. 80
bøker og også han ble inspirert av
en tidligere loddselger.
– Ja, jeg ble kjent med Ove
Johnny Tjøstheim som sa han
trengte en sjåfør for å komme seg
rundt med loddbøkene. Jeg startet
med sjåførjobben, men syns det
var litt kjedelig å bare kjøre, så jeg

Odd-selgeren: Odd Vasstveit fra
Rennesøy synes det er leit at Solborgbasaren nå er historie.
Foto: Hans Petter Nordal
gikk etterhvert selv med loddbøker
og syntes dette var kjekt.
Odd har tydelig fått teken på
loddsalget for han har solgt flere
og flere bøker for hvert år og det er
tydelig at det er lurt å kjøpe lodd
av Odd.
– Ja, nå i våres ble det mange
gevinster her på Rennesøy og det
gjør det jo ekstra gøy. Jeg har alltid
blitt godt mottatt av folk og noen
har kjøpt hele 5 loddbøker av meg.
Selv har ikke Odd gått på Solborg, men kona hans har og han
har hørt mye positivt om skolen.
– Solborg har en god klang
her på øya, så det har vært enkelt
å selge lodd. Synd det nå er slutt,
avslutter 69-åringen.

A K T U E LT

Hvor er mamma?
Tenk deg: Du er fem år
gammel og går glad
og fredfull med din
mor i den ene hånden
og din lillesøster i den
andre. Plutselig høres
skarpe skudd og du
ser to mennesker blir
drept rett foran deg.
Panikken sprer seg og
du løper alt du kan for
å finne et skjulested.
Din mor og søster tar
en annen vei. Der og
da tror du neppe det
vil ta hele fjorten år
før du ser dem igjen.

husker jeg bare løp og løp helt til
jeg kom til en familie som kjente
min familie. De var klar til å flykte
til Kenya og sa at jeg måtte være
med. De trodde at min mor og
søster var drept og at det var altfor

risikabelt å dra tilbake til landsbyen for å lete etter dem.

Opprivende hverdag
Flukten til Kenya beskriver Salah
som fryktelig.

– Ja, det gikk dager uten mat
og drikke. Etterhvert fikk vi leid
en bil og kom nesten til grensen.
Her måtte vi forlate bilen og gå i
bushen for å snike oss inn i Kenya.
Vi gikk fra det ene til det andre
stedet før vi etterhvert slo oss ned i
landsbyen Garca. Men etter to år sa
familien at jeg ikke kunne bo hos
dem lenger. Økonomien var dårlig
og de hadde syv egne barn de
måtte livnære.

Barnehjem og fosterhjem
Salah havnet etterhvert på et
barnehjem, men her var det ikke
trivelig, så han flyktet og kom
etterhvert til Nairobi. Her fikk han
en fosterfamilie, men det viste seg
at denne fosterfamilien hadde
store interne problemer og Salah
følte det ble vanskeligere og
vanskeligere å bo der.

Av Hans Petter Nordal

Gatebarn og kriminalitet

Dette kunne vært starten på en
roman, men det er en sann historie.
Gutten på fem er i dag blitt 24 år
og har vært stipendiat på Global
United. Blikket er urolig og famlende når Swaleh eller Salah som
han kalles, forteller sin historie:
– Det var borgerkrig i Somalia og grusomme tilstander. Jeg

Salah var nå 13 år. Etter dårlige erfaringer med både barnehjem og
fosterhjem ble han kjent med en
guttegjeng som drev gatelangs.
– Jeg hang og bodde på gata
med denne guttegjengen i to år
fordi jeg for første gang hadde
venner og et fellesskap, men det
var ikke noen drømmetilværelse
akkurat. og på gata blir du lett et
offer. Da jeg var 15 år kom nemlig
en mann bort til og sa han hadde
et oppdrag jeg kunne tjene masse
penger på. Oppdraget gikk ut på

Fargerik gladgutt tross alt: Salah
har en livshistorie som får oss til å
heve øyenbrynene.
Foto: Geir Ertzgaard
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å gjøre et innbrudd og stjele dyre
medisiner, og naiv som jeg var,
gjorde jeg det, men ble oppdaget
av en vaktmann på vei ut. Jeg
klarte å kaste posen med medisinene over gjerdet før jeg fikk et
balltre i hodet og ble slått ned av
vaktmannen. Politiet kom, men da
de så jeg silblødde sendte de meg
til sykehuset først. Guttegjengen
på gata klarte å oppspore meg og
sa jeg kom til å bli fengslet hvis jeg
ikke rømte. Så midt på natta rømte
jeg fra sykehuset.

Jeg – en kriminell?
Salah tar en liten kunstpause i solskinnet på Solborg, lukker øynene
litt og er tilbake i Kenya.
– Vi var en guttegjeng på åtte
som etterhvert gjorde kriminelle
ting for å overleve. Jeg ønsket

18 I Solborgbladet

egentlig ikke være med på dette
og forstod jeg hadde havnet i et
dårlig miljø. Det var en voksen
mann som var leder for gjengen
og «passet på oss».
-Hvis han så vi brukte stoff ble
vi banket opp, så det turde vi ikke.
Mannen tok oss med hjem til seg.
Han hadde en datter på 13 år som
han misbrukte mens vi så på. Da
«våknet» jeg. Jeg ble livredd og ville vekk fra dette og løp ut. Jeg ville
ha det som andre barn, gå på skole
og leve normalt. Men uten mor og
far og familie var det vanskelig. Jeg
var så alene i denne verden.

Sim Salah bim
Som på et blunk ble plutselig
hverdagen på en forunderlig måte
snudd opp-ned for Salah. Han fikk
plass på en internatskole, men
hadde ikke penger.
Men rektoren sa til
Salah; «Hvis du klarer
å bli blant de tre beste
elevene skal du få
stipend.»
– Tenk, for en mulighet! Samtidig ble jeg
litt mismodig, hvordan
skulle jeg klare å nå
igjen de andre elevene som jeg følte lå
et hav foran meg?
Men jeg brettet opp
ermene og leste dag
og natt. Etterhvert ble
jeg mobbet for å være
en streber på skolen.
En dag tok to gutter
og rev av meg klærne
og kastet meg oppi en
gjennomsiktig container som de etterhvert

fylte med vann. Her skulle jeg stå
til spott og spe for alle på skolen.
Jeg husker jeg besvimte og våknet
opp på sykehuset. Denne episoden gjorde at jeg ble livredd for å
komme tilbake til skolen. Men jeg
kom tilbake, men ga opp stipendet
og begynte å jobbe utenom for å
dekke skolepengene.

– Lever mamma?
Lamslått og måpende sitter jeg og
lytter til Salahs historie som enda
ikke har nådd sine høyder.
– En dag i 2003 kommer det en
fremmed mann til skolen vår. Han
er fra Norge og er talentspeider
i fotball. Jeg var kaptein på laget
og presenterte meg høflig. Da
talentspeideren hørte hva jeg het
ble han helt bleik; « Er du Swaleh?
Har du lett etter mammaen din i
mange år?»
– Ja, men hun er død, sa jeg.
« Nei, hun bor i Norge. Hun har
i mange år gjennom Røde Kors
prøvd å finne ut om du lever. Ring
henne og fortell at du lever og
spør om hun kan hjelpe deg med
asyl i Norge, sa mannen.»
– Jeg kviet meg for å ringe.
Var dette bare oppspinn og tull,
dette er jo for tilfeldig og uvirkelig,
tenkte jeg.

Møte med mor
Salah tok endelig mot til seg
og ringte til moren: « Hei, det er
Swaleh». Det ble helt stille. Begge
begynte å gråte.
– Jeg husket ikke igjen stemmen til mammaen min, men jeg
ville så gjerne tro at det var henne.
« Du må komme til Norge å besøke
meg og søsknene dine, sa hun.»

– Søsknene? Har jeg flere enn en
lillesøster? « Ja, du har fem søsken,
sa mor.»
– Hva med pappa? Lever han?
«Nei, han er død. Han rømte med
oss til Etiopia, men to dager etter
splittelsen dro han tilbake til Somalia for å lete etter deg og da ble
han skutt og drept. Vi trodde du
var død også, men etter mange års
oppsporing gjennom Røde Kors
fikk jeg høre at du gikk på en skole
i Nairobi.
Far til Salah var ingeniør og når
Røde Kors i Etiopia fikk høre at
han var drept tok de seg godt av
moren og søsteren. Mor til Salah
fikk etterhvert hjelp av Røde Kors
med asyl i Norge. Nå ønsket hun at
Salah skulle komme hjem til henne
og familien.
– Jeg gruet meg for å reise til
Norge. Jeg hadde fått skikk på livet
mitt og hadde det bra i Kenya.
Dessuten så kjente jeg jo ikke moren min eller søsknene mine. Jeg
var også bitter på at de ikke hadde
lett etter meg eller funnet meg før.
Etter mye om og men kom
Salah til Norge. Salah var nå 19 år
og skulle se igjen sin mor etter 14
år. Det hele ble helt spesielt og
merkelig.
– Jeg kjente ikke mamma igjen
da hun kom mot meg. Jeg kjente at
jeg ikke var spesielt happy for å se
henne igjen. Jeg ønsket der og da
å bare reise tilbake til Kenya.

Vanskelig tid
De første månedene i Norge ble
nok en tøff periode for Salah. Han
skulle omstille seg på språk, kultur,
klima, skole, nye vennskap m.m.
– Jeg husker jeg var deppa. Jeg

A K T U E LT
følte meg som en fremmed selv
med familien rundt meg. Hvem var
de egentlig? Jeg kjente ikke deres
liv og de kjente ikke mitt. De første
månedene ønsket jeg bare å sove
og spise. Jeg ville glemme alt. Da
jeg kom til Norge veide jeg bare
50 kilo, etter to måneder veide jeg
plutselig 68. Moren min kom hver
dag inn på rommet mitt og ville
ligge ved siden av meg i sengen og
trøste meg og dette var ikke så lett
å takle for en gutt på 19 år.
– Men jeg hadde kommet gjennom mange kriser før i livet og bestemte meg for å klare dette også.
Jeg jobbet knallhardt på skolen for
å lære meg norsk så fort som mulig,
og sakte, men sikkert begynte jeg å
«leve» igjen.

Solborg ble vendepunktet
Salah fikk etterhvert også noen norske venner, bl.a. tidligere stipendiat
Espen Evertsen som han traff på et
avlastningssenter i Larvik der de
begge jobbet som miljøassistenter.
– Ja, Espen rådet meg til et år på
Solborg. Jeg hadde egentlig bestemt meg for studier i Bergen, men
følte jeg trengte mer norskkunnskaper. Jeg valgte derfor Solborg.
Det ble ikke bare et år på Solborg for Salah. Etter elev på Global
Village, ble han stipendiat på GV
United og neste år har han søkt
som miljøarbeider på Solborg mens
han skal studere tverrkulturell kommunikasjon på Misjonshøgskolen i
Stavanger.
– Solborg er en fantastisk skole
og har betydd utrolig mye for meg.
Her er folk snille, inkluderende
og forståelsesfulle. Gjennom å ha
vært et mobbeoffer gjennom hele

Tøff barndom:
Salah smiler
og blomstrer i
dag, men blir
tankefull når
han deler sin
sterke historie
for Solborg
bladet.
Foto: Hans
Petter Nordal
livet fantes det ikke antydning til
mobbing her på skolen. Det er rett
og slett trygt og godt å leve her.
Folk viser omsorg og respekt. Det
at Solborg er en kristen skole betyr
også mye for meg. Jeg ble kristen
som 16-åring. En mann jeg fikk bo
hos i Nairobi tok meg med i kirken

og fortalte masse fra Bibelen til
meg enda han ikke kunne lese
eller skrive. Han var utrolig snill og
strålte av Jesu kjærlighet. Han var
rett og slett et forbilde for meg og
han pekte på Jesus for meg gjennom sin væremåte.

På linjetur til Kenya: Salah tilbake
i Kenya høsten 2009 sammen med
klassen Global Village fra Solborg.
Foto: Geir Ertzgaard

Nytt møte med Kenya
I fjor høst reiste Global Village på
tur til Kenya og Salah var med. Det
viste seg å bli et sterkt møte.
– Ja, det gjorde vondt å komme
tilbake og treffe gamle venner.
Historien kom plutselig i revers. Fra
en tilværelse og status helt på bånn
til der jeg er i dag ble merkelig. Folk
på gatene kalte meg Herre og jeg
kjente det skar inni meg. Samtidig
kjente jeg en takknemlig, lett følelse
for at jeg er der jeg er i dag. Livet
er uforutsigbart og mitt liv er vel et
eksempel på det.
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glimt

Stilfull Oscargalla 2010: Disse gutta fikk prisen
for mest velkledde og stilfulle under årets store
Oscargalla i slutten av januar på Solborg.
Foto: Global Foto.

Solborg Grand Prix 2010: Kveldens to lattermilde programledere Eirin Vikøren og Hanne Beck
gjorde sitt til at årets utgave av Solborg Grand
Prix ble en stor suksess. Foto: Hans Petter Nordal

Høyt henger de, og...: Blide er de, både Maria
Zakariassen og Maria Linde etter å ha prøvd
paragliding på Borneo.
Foto: Geir Ertzgaard
Månavandring:
Mange klasser tok i
løpet av året turen
til Månafossen for å
se en av Rogalands
perler. Her er halve
Multiklassen på tur
med Terje Todnem i
spissen.
Foto: Hans Petter
Nordal
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GIRO DI SOLBORG
Kjære leser av Solborgbladet
Bladet du holder i hendene er et blad vi fortsatt
ønsker å gi ut. Solborgbladet er avhengig av faste
givere for å holde hodet over vann. Årlig koster det
skolen ca. 140.000 å gi ut to blad og gaveinntektene for bladet er årlig på ca. 60.000 k
 roner. Regne
stykket forteller at vi trenger flere faste givere til
bladet. Håper du som får bladet setter pris på det og
verdsetter det med litt økonomisk støtte.
På forhånd takk for gaven til Solborgbladet.
Vi vil samtidig få takke alle som har gitt og gir mye
til Solborgbladet.
Klipp ut giroen.
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Solborgkryssord nr. 1- 2010 av Hans Petter Nordal
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Vannrett:
1. Lærer på Solborg
11. Billig
12. Besitte
13. Strå
14. Land noen Solborgelever besøker
16. Fase
17. Medium
18. Sporte
19. Flatemål
20. Fiskene
22. Ørn
23. Feil på engelsk
24. Nett
25. Engelsk verb
26. Delta
27. Ru
30. Tone
31. Måne
33. Helt lik = _ _ _ _ _isk
35. Utøves av en linje på Solborg
38. Årer
39. Yrkesgruppe
42. Artist (etternavn)
43. Forkastet
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Løser du denne oppgaven riktig vil det dukke frem et
«skjult» ord som betegner noen lærere og elever som går
på Solborg.
Sender du inn riktig løsning på både kryssord og sudoku
før 1. september er du med i trekningen om en premie.
Lykke til!

K

L

Solborg - sudoku
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Loddrett:
1. Konditorvarer
2. Tresort
3. Stedsnavn i Rogaland
4. Vern
5. Er det mange av på Solborg
6. Drikk som ikke er lovlig på Solborg
7. Temperamentsfull
8. Bibelsk kvinne
9. Fornavn på tidligere bil-og mek.lærer
10. Underste
15. Smilte
17. Værlag som elevene merker i Asia
21. Mynt
22. Byboer
28. Ess
29. Mas
32. Stedsnavn i Oppland
34. På både bil og båt
36. Pipe
37. Elv
40. Tidligere politisk parti
41. Forfriskning i sommervarmen

I
A
O

I

M
F

K

Hva skjer på Solborg
i sommer og frem til nyttår?
Det er ikke alle våre trofaste lesere som bruker våre nettsider så da
kan det være greit å orientere litt om aktiviteten her på Solborg
både sommerstid og etter at elevene har startet opp i høst. Her er
derfor en liten oversikt av hva som skjer på Solborg frem til nyttår:

John Bjerga til minne:
28. desember 2009 døde John Bjerga, 83 år gammel. Solborgbladet hadde en lengere artikkel
om ebenisten, snekkermesteren og livskunstneren John Bjerga i julenummeret bare to uker før
han døde.
John skulle ha reist på sin tredje tur til Kenya
høsten 2010. Menneskene i slumområdene i
Nairobi satte dype spor i ham – Og han satte også
varige spor i noen av dem: Et barnebarn til en
alenemor ble for eksempel døpt John Bjerga til
fornavn! John var levende og hadde en utstråling og Gudstro som smittet mange rundt ham,
kanskje uten at han selv alltid visste det. John
«pløyde» mens han gikk - han satte tydelige spor
etter seg! Spor som lever videre i oss. Han var
inkluderende, utfordrende, hadde meningers mot,
en sparringspartner med livsvisdom, en turvenn
og kamerat. Om seg selv sa han «eg e ein villfoggel
eg» ! Vi er stolte av John og lyser fred over hans
minne.
Terje Todnem

28. - 30. mai: Stort elevstevne
1. - 6. juni: Ung Agenda; verdensomspennene miljøvernkonferanse
5. - 6. juni: Lite elevstevne
11. - 20. juni: Stavanger Kommune; Besøk fra Houston, Stavangers
vennskapsby
17. - 20. juni: Korpsseminar med korps fra Brandbu.
30. juni - 4. juli: Israelsmisjonen
27. juli - 1. august: Tibetmisjonen
2. - 8. august: Internasjonal ungdomsleir
6. - 8. august: Kristent samlingsparti
12.-13. august: Kurs for miljøarbeidere
13. - 18. august: Katolsk kirke
13. - 15. august: Karmel (Israelsvenner)
18.-19. og 23.-26. august : Planleggingsdager for pedagogisk. personale
31. august: Innføringsdager for stipendiatene
1. september: Skolestart
4. september: Åpningsfest
5. september: Tur til Prekestolen
10. september: Personalets elevkveld
13.-15. September: Linjene drar på ”Bli kjent” tur.
25. september: ”Det store korslaget, elevkveld ved Rampelys
2. oktober: Elevkveld ved Adventure
4.-8. oktober: Linjeuke
9.-17. oktober: Høstferie
23. oktober: Besøk av Hans Inge Fagervik
25. oktober: Tema: Psykisk helse
28. oktober: After Eight v/ Global Village
13. november: Elevkveld v/ Multi
27. november: Alles geburtsdag
9. desember: Juleverksted
11. desember: Revy v/ Rampelys
12. desember: Lysmesse
16. desember: Førjulsfest
17. desember: Juleavslutning
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Returadresse:
Solborg Folkehøgskole,
4021 Stavanger

God sommer fra oss på Solborg. Bildet er tatt under personalets sommeravslutning på verdens nordligste palmeøy,
nemlig Flor og Fjære på Sør Hidle. Foto: Marit Mælum Nordal

