I Hurdalsjøen økolandsby skal det bygges 50 bolighus og et kultursenter. Omfattende næringsvirksomhet skal etableres. Beboerne vil
vise at livskvalitet og bærekraft ikke er motsetninger.

Bærekraftig luksus
TEMA
ØKOLOGI
– Vi er ikke fanatiske. Vi er opptatt

av å ha en åpen, gjennomsiktig stil,
forklarer primus motor Simen
Torp.
Siden starten i 2002 har beboerne bodd på et tun med enkel
levestandard. Nå skal de flytte til
byggefeltet lenger opp i åsen.
Der vil det bli høy, moderne
standard. De får stadig henvendelser fra folk som vil bosette seg
der. Bankene er positive, og reguleringsplanen for det omfattende
byggeprosjektet er vedtatt i kommunestyret.
Landsbyen ligger en times kjøring fra Oslo, og vil særlig legge til
rette for småbarnsfamilier.
Økolandsby er et internasjonalt

kjent begrep. Økolandsbybevegelsen er i sterk vekst, og blant annet
organisert gjennom Global Ecovillage Network (GEN).
Organisasjonen definerer en
økolandsby som «et urbant eller
landlig fellesskap av mennesker,
som streber etter å integrere et
støttende sosialt miljø med en
livsstil som i liten grad belaster
naturen.»
Dette oppnås gjennom økologiske bygge- og dyrkningsmetoder, alternativ energi og fellesskapsutviklende praksiser.
Men hva med komfort og et godt

liv? Landsbybeboerne ønsker å vise at bærekraft og livskvalitet kan
være to sider av samme sak.
– Man trenger ikke tære på
mennesker, samfunnet og jorda
for å ha livskvalitet, sier Torp.
– Har dere selv noen dyp filo-
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sofi eller politisk argumentasjon
for levemåten?
– Vi har veldig mye av det, ler
han.
– Men det er mer interessant å
gjøre ting enn å prate. Det er flott
at mange jobber politisk med de
samme spørsmålene. Men her er
det mer fokus på å få ting gjort,
teste det ut og leve det. Hver dag
når jeg leser avisa får jeg bekreftelse på at dette har noe for seg,
hevder Torp.
Han mener økolandsbyer kanskje er den eneste modellen som
slår sammen gode løsninger
innenfor så forskjellige områder
som økonomi, miljø, det sosiale,
arkitektur, matproduksjon, transport og energi.

– Bruttoarealet er fra 70–120
kvadratmeter. Husene er areal- og
energieffektive, og fungerer bra i
forskjellige livsfaser – både med
og uten barn.
Han har blitt spurt av bemidlede folk i Norge om å starte mange
økolandsbyer. For eksempel ved å
lage et profesjonelt boligbyggerlag, hvor de benytter økologiske
ferdighus og «smarte» energiløsninger.
– Da får folk enkle valg, de trenger ikke vite alt. Flere alternativer
skal presenteres, så det bli lett for
den enkelte å finne løsningene
som passer deres behov.

Dette har de klart i Skottland. Den

For eksempel kan et «energihus» le-

skotske økolandsbyen Findhorn
Foundation har til og med to representanter ved FNs hovedkvarter i New York. Det er denne
økolandsbyen som har vært den
viktigste inspirasjonskilden for de
norske ildsjelene. Derfor fikk de
Craig Gibson, en av de eldste fra
Findhorn, til å komme til Hurdal
flere ganger for veiledning i etableringsfasen.
Nå gir de selv veiledning til
nordmenn som jobber med lignende prosjekter.
Simen Torp viser oss et selvbærende halmhus uten reisverk,
hvor det i gulvet er steiner fra
Findhorn. Gjennom nettverket
GEN får landsbyen hans besøk av
folk fra hele verden. Mennesker
fra Belgia og Urugay har bodd her
i lengre tid.
Et økologisk ferdighus, går dét an,

da? Torp er faktisk med på å utvikle et slikt konsept. Et ferdighus
skal koste rundt en million, og tar
to uker å sette opp.
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Kanskje kan slike «økoborettslag-

pakker» gi bygdene nytt liv?

vere energi til grupper på tre hus.
– Energihusene kan inneholde
solfangere, biofyringsanlegg, en
proff industrivaskemaskin samt
fryserom. Varmen fra fyringsanlegget kan utnyttes til tørkerom,
sier Torp.
Energihusene kan også gi overskudd av varmtvann.
– Varmtvannet legges i bakken
og man kan ha drivhus over. Da
kan man dyrke salat rett utenfor
døra, og man kan ha badestamp og
bakerovn.
– Vi passer absolutt ikke inn!

Bjørk Kelet trives ikke med å bo
i et vanlig borettslag. Innen vinteren flytter hun og familien til
landsbyen.
– Vi har naboer som gjerne
skulle hatt centimetermål på hvor
lang plenen kan være før de klipper den.
– Er fasaden utad det viktigste,
eller er det hvordan jeg har det på
innsiden? spør Kelet.
Et moderne liv kan innebære

for eksempel jobb, barnehage,
pub, travbane og fotballbane. Alt
på forskjellige steder.
– Så transporterer man seg selv
og ungene rundt, dagen lang. Det
er unødvendig, både miljømessig
og rent personlig. Økolandsbyen
legger til rette for å begrense dette,
hevder Torp entusiastisk.
Han har likevel en fot innenfor den

«vanlige» verden. Det innebærer
firma i Oslo og dress og slips.
Han håper å kunne jobbe mer
hjemmefra etter hvert. De fleste
beboerne jobber i lokalområdet.
Landsbyen skal også starte barnehage, samt gi forskjellige tilbud
innen kurs, utdanning og opplæring.
– Det er mye som skjer innen en
radius av en halvtime. Øvre Romerrike er det området i Norge
som øker mest i forhold til befolkning og næringsutvikling, sier
Torp.
– Even if you win the ratrace, you

are still a rat!
Torp mener det har større verdi
å kose seg sammen med andre,
enn å sitte alene hjemme og spise
biff. En av tingene de vektlegger i
fellesskapet, er hjertevarme.
– Det er noe samfunnet trenger,
mer enn veldig mye annet.
Bjørk Kelet sier at angsten for å
gjøre feil har blitt så hverdagslig at
mange nesten ikke kjenner på det
som angst.
Gjennom en lengre periode har
hun og familien besøkt økolandsbyen to ganger i måneden. Her
opplever hun at man kan gjøre
feil.
– Man får feilene påpekt på en
vennlig måte, uten at verden raser
sammen. Samfunnet kunne lære
mye av måten ting blir kommunisert på her.

ØKOBOLIGFELT: Et av de nåværende husene som er bygget eksperimentelt, før landsbyen erstattes av et nytt felt med nye hus. Landsbybutikken åpnes etter behov.
Primus motor Simen Torp forteller om alt som skal bygges; kafé, verksted, kulturhus, atelier og kontorfellesskap. – Det skal være en litt «urban kvalitet» her oppe.
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EKSPERIMENTELT: – Spis ti løvetann hver dag, og du blir som en løve, mener kokken
Grunde Avharstveit.

– Nei, Noa! roper et barn i bakgrunnen.
Er økolandsbyen en type «Noas ark»,
mon tro?
Torp fremstår som en livsglad mann,
men er fullstendig klar over at verden
står overfor store utfordringer.
– Innen 2050 må vi i den industrialiserte verden ned til en tiendedel av dagens forbruk. Innen 2020 må vi ned til
en fjerdedel.
Han er ikke imponert over politikernes løsninger, og mener få tar inn over
seg hva situasjonen krever av oss.
Derfor vil landsbyboerne bare bruke
25 prosent av energien som går med til å
bygge vanlige hus, når de nå flytter opp
i åsen.
– Et naturlig hus bygget på riktig måte er bedre enn et vanlig hus. Det puster, det er ikke tett med plastikk. I nye
hus er det ofte fuktproblemer innen få
år.
Han påpeker at hvis hus må rives,
vil naturhus knapt ha spesialavfall. Et
moderne hus gir kanskje hundre tonn.
Deres hustyper krever også lite vedlikehold.
– Vi synes det er bedre å ha tid til ungene våre enn å male huset, ler Torp.
NRK, TV2, Nationen, Aftenposten, Dag-

bladet. Beboerne har definitivt hatt tid
til å ha media på besøk, men initiativtakeren Torp føler at få har forstått deres
visjon. Media har ofte vektlagt at de hittil har levd under enkle kår.
Når vi besøker dem er det fortsatt
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litt hyttepreg over noen av løsningene. Flere av husene har utedo. I byggefeltet ovenfor blir det snart andre
boller.
– Eksempelvis skal vi ha et naturbasert renseanlegg, men med moderne
toalettsystemer, forklarer Torp.
Men moderne toalett er ikke nok for
å gi et godt liv.
Kafé, verksted, kulturhus, atelier og
kontorfellesskap er også noe av det som
skal bygges.
– Det skal være en litt «urban kvalitet» her oppe, og med vakker utsikt
over Hurdalsjøen. Det planlegges også
en helseklinikk, bed and breakfast og
naturbyggerlinje i samarbeid med en
skole.
Trolig blir det også boliger til utleie,
for folk som vil bo der i en periode. Og
mange forskjellige boliger for de fastboende.
– Men hva skal dere drive med her, i
en kommune med 2600 innbyggere?
Torp svarer at de fleste behov skal
dekkes lokalt, så langt det er mulig. Allerede tiltrekker de seg Oslofolk til sine
kulturarrangement.
– Det er mange musikere og kunstnere som bor her. På Findhorn i Skottland får de besøk av de beste musikerne,
foredragsholderne og kunstnerne, sier
han, og tror det på sikt er realistisk å få
til noe tilsvarende i Hurdal.
– Økolandsbyer skaper også en arena

hvor man kan teste ut mange forskjel-

BLÅBÆRFESTIVAL: Barna Theo Wilhelmsen og Jodi Mortensen trives
Siste helg i august arrangeres det «blåbærfestival», hvor det blant
finne og nyttiggjøre seg mat fra naturen.

Hurdalsjøen
Økologiske
landsby
n Ligger i Hurdal
kommune, som har
2600 innbyggere.
n De første flyttet
inn i 2002.
n I dag bor det 40
mennesker i økolandsbyen, hvorav
20 barn.
n Landsbyen er
organisert som et
samvirke (BA= begrenset ansvar)
n Samvirket eier et
stort område, hvor
det skal bygges 50
bolighus i tillegg
til en rekke andre
fasiliteter. Dette er
beskrevet i en reguleringsplan vedtatt
av kommunestyret.
Nå bor de nedenfor,
på ett tun med åtte
hus, men byggingen
er i gang.
n Landsbyen er
medlem av Global
Ecovillage Network.
www.hurdalecovillage.no
gen.ecovillage.org

lige ting, sier han, mens noen hester
gresser fornøyd i bakgrunnen.
– Man kan lage en jordgamme, halmhus eller en barnehage. Ha noen hester, en kjøkkenhage, og leve med natur
rundt seg.
– Naboer man kan synge og spille
med, skyter Kristin Seim Buflod inn.
Den tidligere oslokvinnen ble lei av
byen og ville ut i det grønne.
– Er dette en flukt fra samfunnet?
– Nei. Vi er ikke i opposisjon til det
etablerte. Vi har hele tiden spilt på lag
med kommunen, og hatt med husbanken i prosessen. Vi valgte en eksisterende organisasjonsform, og samarbeider
med organisasjoner og bønder i området.
Hun trekker også fram at den ene
grunnleggeren av Findhorn Foundation ble adlet, og mener at Al Gore har
bidratt til å sette miljøspørsmål på dagsorden. Derfor har også økolandsbyer
blitt mer stuerent.
– Kunne dere ikke få større innflytelse gjennom politisk arbeid?
– Dette er et grasrotprosjekt. Politikere snakker om ting som kan monne på
kort sikt. Vi driver med livsstilsendring.
Det er en mer langsiktig løsning, som
ikke gir umiddelbart utslag på statistikken.
Hun har barn som går i vanlig skole.
– De har kontakt med venner utenfor
landsbyen. Jeg har selv venner fra andre
miljøer. Vi isolerer ikke barna. Barna får
stor sosial kompetanse ved å være i en

VIN

HeidI
Jaksland
Kvernmo

Vinekspert og bonde Heidi
Jaksland Kvernmo skriver
om vin og annen drikk i
Nationen hver fredag. Hun
svarer også på ulike spørsmål fra leserne.
Send spørsmål på e-post
til vin@nationen.no eller
i brev til Nationen, Boks
9390 Grønland, 0135 Oslo,
merket «vin».

«Er det der giftig, mamma?» spurte
poden på åtte da sildball ble satt foran
ham på middagsbordet.

Sildball på
Storås

For noen uker siden ble jeg kontaktet av Britt Moen, mat-ansvarlig på

Storåsfestivalen. Festivalen satser på lokal og hjemmelaget mat, og i år
skulle gourmet-teltet forsyne sultne festivalgjengere med sildball og
kjøttkaker. Skjønt gourmet-telt er ikke det riktige navnet. God mat-telt
heter det på Storås. Og god mat trenger god vin. Men hva slags vin passer egentlig til sildball?

Min erfaring med sildball er noe begrenset. En grunninnføring for å
med å bo i økolandsbyen,
annet blir opplæring i å

MAT: Vidar Mortensen og Jodi og Mzima ser etter
mat ute. Bjørk Kelet og Fride spiser.

gruppe med barn og voksne i alle
aldre, mener hun.
Å gjennomføre prosjektene er

langt fra gratis.
– Samtidig er antakelig ikke
økonomisk vinning noe mål i seg
selv for dere?
– Korrekt observert, ler den
engasjerte men rolige ildsjelen
Torp.
– Vi er mer selvforsynte og deler
på mange ting. Vi bygger smarte
hus, og utnytter energien og plassen bedre. Da kan man kanskje
leve på en halv stilling.
Løvetann og jordbær fra hagen.

Kokken Grunde Avharstveit byr
på utradisjonell mat, også med
«ugress» fra hagen. Å jobbe deltid
gir god tid til å utforske alternativt
kosthold.
– Spis ti løvetann om dagen, og
du blir som en løve, påstår den ivrige mannen, som mener at hjertet er den viktigste ingrediensen
i mat.
Til bords møter vi Ishai Aldema. Han er en av dem som har
bodd her lengst.
– Bortsett fra flyene, er Hurdal
perfekt, mener han.
– Det er mange fiskevann, man
kan jakte i skogen, og det er utrolig vakkert alle årstider.

Blant mennesker som er opptatt av

plukke ut riktig vin var nødvendig, og fire stykk sildball ankom mitt
hjem for testing en vakker fredagskveld. Sildballer er laget av spekesild, løk, potet og mel som formes som boller før de kokes. Det er altså
ikke hannsildas edle deler det er snakk om.
Jeg gyver løs på den grå sildeballen med dødsforakt. Familien bare
ser på. De utviser ingen stor entusiasme for å prøvesmake. Sildballen
er litt klebrig i munnen, potetsmaken er tydelig, men ikke overdøvende. Sildesmaken ligger i og rundt, og kommer for fullt i ettersmak.
Stekt flesk ved siden av gir et fint saltpreg.

«alternativ livsstil», finnes det dedikerte vegetarianere. Andre har
svært spesifikke overbevisninger
om livssyn.
– Kan ikke dette ofte virke
mot sin hensikt, ved at man lett
frastøter seg andre mennesker?
– Jeg har selv bakgrunn fra et
slikt miljø. Det er ikke bra å bli for
fanatisk på halmhus, økologisk
mat eller vegetarmat. Det kan
også være en flukt i det, noe man
klamrer seg til, sier Torp.
Bjørk Kelet opplever stedet
som mangfoldig. Nettopp derfor
skal hun flytte dit.
– Noen er vegetarianere, andre
spiser mye kjøtt. Noen bruker
antibiotika, andre ikke.
Hun opplever stor respekt for
at man kan gjøre ting på forskjellige måter.
– Man slipper å forsvare valgene sine hele tiden, og kan i stor
grad selv styre hvor mye input
man vil ha.
I det vi drar får vi beskjed om å
sette inn en «kontaktannonse.»
– Vi søker flere økobønder med
på laget, sier en glad familiefar.

Vinen må ha litt sødme for å gå til flesket. Jeg vil også ha friskhet og
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Varenr.: 20314
Pris: 114,Land/distrikt: Tyskland/Nahe
Druer: 100 prosent riesling
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god syre som frisker opp smaksbildet med klebrig potet. Silden fordrer også noe sødme. Det samme gjør kokt kålrot, som ofte serveres
ved siden av. Halvtørr riesling er førstevalget, og jeg har plukket ut to
kandidater.
J. Baumer Riesling 2007 kommer fra Rheingau i Tyskland. Den er mine-

ralsk med syrlige epler i munnen og sitrus i etterkant. Grei syre og frisk
avslutning. Grei vin, men kunne vært noe fyldigere. Til sildballen blir
Baumer litt kort i ettersmak. Spekesildesmaken kommer veldig fram.
Mineralene gir dog en svak metallisk smak som ikke er så behagelig.

Anbefalingen til sildball blir derfor Dönnhoff Riesling 2007. Dönnhoff

har sine vinmarker i Nahe-området i Tyskland. Nahe er en bielv til
Rhinen, og rieslingvinene herfra er ofte fyldige. Her har familien laget
vin siden 1750, og regnes som en av de beste produsentene i Tyskland.
Denne rieslingen er deres enkleste, men holder god kvalitet. 2007-årgangen er også en meget god årgang i Tyskland.
Vinen dufter av godt modne epler, skifer og mineraler.
Den er nær halvtørr, men med frisk og god syre. Middels
fyldig vin med smak av eple. Ikke den knasende, friske
eplesmaken, men den type epler som har ligget en stund
i kjelleren på høsten og blitt mer sødmefulle. God lengde
med varm avslutning. Dönnhoff Riesling 2007 har både
sødme og tyngde. Vinen sitter i munnen sammen med
sildesmaken, frisker opp og henger igjen etter sildballen er borte. Passer også godt til krabbe, spekemat eller
alene.
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