På Solborg gård bor mennesker med
psykisk utviklingshemming sammen
med «vanlige» mennesker fra hele verden.

Voksent
fellesskap
REPORTASJE
SOLBORG GÅRD
– Det kan være veldig helbredende for folk å jobbe med jorda og
dyra, sier Karen Nesheim.
SOLBORG.

FRA TYSKLAND: Birgit Manzinzig (20)
har bodd og arbeidet på Solborg i ett år.
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Hun er daglig leder ved Solborg utenfor Hønefoss, et av seks norske Camphillfellesskap. Bevegelsen ble grunnlagt av
østerrikeren Karl König i 1937, inspirert
av Rudolf Steiners antroposofi.
20 voksne med psykisk utviklingshemming bor sammen med nesten like
mange «medarbeidere», og omsorgstilbudet er støttet av staten. Her drives
biodynamisk jordbruk, de har sitt eget
naturbaserte renseanlegg, og hus med
vannbåren varme. De har i hovedsak
felles økonomi.
Stedet får besøk av frivillige arbeidere
fra blant annet Russland, Tyskland, Italia og Israel.
– Læreren er streng!
– Hvem er det? spør Nesheim.
– Det er du, da!
I sofaen sitter Charlotte Svensby, som
har bodd her et år.
Hun er 33 år gammel, og synger ut
bokstavene a, b, c. For noen år siden gikk
hun 6. og 7. klasse på Holmlia skole.

I ÅKEREN: På Solborg Gård dyrkes over 50 forskjellig grønnsaker. Her

SOLBORG
GÅRD
n Startet i 1977
som et sted for ungdom som falt ut av
skolesystemet.
n Tilbudet er nå
hovedsaklig begrenset til voksne mennesker med psykisk
utviklingshemming.
n Omtrent femti
mennesker hører til
fellesskapet.
n Stedet har 15 mål
gartneri, 650 mål
skog og 170 mål
gård.

– Du skal komme i bursdagen min, du!
sier en annen beboer sjenerøst.
De fleste «medarbeiderne» bor i en
«kjernefamilie», hvor et par eller to–tre
single bor sammen med beboerne.
– Vi deler ikke livet inn i jobb og fritid,
men lever i et fellesskap, sier Nesheim.
Felleskapet dyrker 50 forskjellige grønn-

saker.
– Alt Solborg har behov for, og litt til
salgs, sier den nederlandske gartneren
Eric Brinkhof
– Vi har også bier som gir honning, og
bær. Kjøttet vi spiser får vi fra egne husdyr, sier han stolt.
Om sommeren jobber mange i jordbruket, for eksempel med luking og
innhøsting. Om vinteren blir det mye
veving på vevstua.
– Det er en langsom prosess å lære,
sier Nesheim inne på veveriet.
– Men noen er veldig flinke.
Hun viser fram et teppe med over-

sitter Heide Henriksen i Åkeren

raskende jevnt vevet kant. Et regelmessig og rytmisk liv vektlegges, med arbeidsoppgaver og faste
måltider.
– Jeg har fått kjæreste på Røde
Kors sin sommerleir, skyter beboeren Aud Oset inn. Hun stråler.
– Mange klarer seg veldig bra,
fortsetter Nesheim.
Men ikke alle medarbeiderne
klarer å gi seg selv tilstrekkelig
med privatliv.
– Jeg har selv latt mine barn
vokse opp her, og de synes det har
vært veldig fint. Andre barnefamilier klarer ikke å sette tydelige
grenser. De blir utslitte, og flytter
etter noen år.
– Man får mye menneskekunnskap ved å bo her, sier Nesheim.
Verdimessig bygger stedet på Ru-

dolf Steiners antroposofi og et
kristent verdisyn.

hos seg selv som sant, riktig eller godt, uten å måtte lese noe eller referere til en religion eller et
trossystem.
– Når såpass mange av aktivitetene er tilpasset psykisk utviklingshemmede, blir ikke dere
andre understimulerte?
– Kanskje, det har jeg aldri tenkt
på, svarer Karen, litt overrasket
over spørsmålet.
Arbeid mot egoisme er en viktig

KLESVASK: Aud Oseth må greie ting selv.

– Lørdag kveld leser vi et avsnitt fra evangeliene, som vi så
samtaler om. Man trenger ikke
være kristen for å forstå det. Det
omhandler allmennmenneskelige verdier som å hjelpe sin neste,

og hvordan man kan overvinne
frykt.
Historiene fortelles billedlig,
slik at beboerne kan forstå dem.
– Det allmenngyldige er noe
enkeltmennesket kan kjenne

målsetning for fellesskapet mot.
– Steiner sa at et samarbeidende
samfunn med et felles mål er desto
sunnere jo mer fruktene av ens
arbeid går til å dekke den andres
behov.
– Blir ikke det å gå en omvei?
– Man viser seg for den andre og
blir mer «naken», svarer Nesheim.
Han hevder at tenkemåten også
lønner seg økonomisk.
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DAGLIG LEDER: Karen Nesheim er opptatt av å behandle beboerne som voksne

SAMLING: Rundt spisebordet.

Det allmenngyldige er noe enkeltmennesket kan
sant, riktig eller godt, uten å måtte referere til en
– Vi har kunnet gi oppsparte
medarbeiderpenger til stiftelsen,
og derved bygget to nye hus. I en
vanlig arbeidssituasjon kan det
være at man ikke bryr seg så mye
og blir motivert av penger.
Men stedet sliter økonomisk.
Solborg får mindre penger fra staten per beboer for sitt døgntilbud,
enn kommunene får pr beboer for
et tilbud som bare gjelder på dagtid.
– Sosialkomiteen var på Vidaråsen Camphillfellesskap, og var
enstemmige i at Landsbystiftelsen
burde få en oppjustering tilsvarende kommunene. Det har ikke
skjedd.
I en åker står Liron Horavec fra

Israel og høster squash. Over en
periode på sju år har han tilbrakt
fire og et halvt år her. Han jobber
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primært i bakeri med tre beboere.
– Det var tilfeldig at jeg kom hit.
Jeg søkte på nettet etter frivillige
jobber innen mat og drikke. Med
bakgrunn fra et «Kibbutz»-felleskap i mitt hjemland, passet Solborg bra.
– Jeg har lært et nytt språk og
en ny kultur å kjenne, sier han, på
overraskende godt norsk.
Men i november drar han for
godt.
Tyske Jonas Weizenegger er
derimot nettopp ankommet som
sivilarbeider. Han har langt hår i
rastafletter, og har på seg t-skjorte med et finsk metalband.
– Jeg ville gjøre siviltjenesten i
et annet land, og Norge har vakker
natur.
Antroposofien vet han ikke så
mye om. Det vet heller ikke be-
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– Nei, sier hun, og rister aktivt
på hodet.
Alle følger spent med når de ser fo-

FRA ISRAEL: Liron Horavec har
arbeidet på Solborg til sammen fire
og et halvt år.

boeren Heidi Henriksen, som har
bodd der i 18 år.
– Vet du noe om Rudolf Steiner?

tografen gjøre jobben sin.
– Han som tar bilder, er jeg litt
redd for, sier Henriksen.
– Jeg er litt sjenert.
– Hvilken farge har bilen deres,
spør hun så.
For at «grå» skal gi noen mening, må jeg peke på noe grått.
En annen beboer har lest værmeldingen i avisa og kan melde
om regn.
Fotografen tar et bilde av beboeren, som han så viser henne.
– Den kan du ta med og vise til
kjæresten deres, sier hun.
Etterpå møter vi tyske Birgit Mar-

zinzig. Hun er 20 år og har snart
jobbet som frivillig ett år.

VIN

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».

HeidI
Jaksland
Kvernmo

Jeg er litt misunnelig på hunden min.
Den har en fenomenal nese.

Min nesevise
hundevalp
I sommer har jeg anskaffet meg hund. En liten valp med lange ører,

store poter og en glad hale. Det er en basset hound, og planen er at den
skal brukes på jakt. Basseten er kjent for sin luktesans og gode sporegenskaper. Jeg hadde egentlig tenkt at den skulle få et flott vin-navn,
men fikk veto fra familien. «Ikke alt trenger å dreie seg om vin», sa de,
og hunden fikk navnet Ramses.
Min lille valp lukter alt. Den lukter en pølsebit på 100 meters avstand og

vet nøyaktig når middagen står på bordet. Den stikker snuten sin ned i
gamle sko og synes kuskit er det beste som finnes. Lurer på om hunder
kan læres opp til å lukte korksmak i uåpnede flasker? Det hadde vært
kjekke kompanjonger å ha med på polet. Ingen korksmak-skuffelser i
ettertid.
Jeg skulle gjerne hatt en slik nese. Tenk å kunne komme inn i på en vin-

messe, snuse ut i luften og deretter loffe bort til vinene med den beste
aromaen. Eller på blindprøving. «Ah, riesling fra kalkholdig jordsmonn» kunne jeg si da. Før jeg i det hele tatt hadde løftet på glasset.

mennesker.

Av og til er hunden så opptatt med å lukte på noe at den ikke enser noe

kjenne hos seg selv som
religion. 

Daglig Leder Karen Nesheim

– Sosialt arbeid, fellesskapslivet, landet, språket. Jeg vil gi
noe, ikke bare gjøre ting for meg
selv. Når jeg gir her, får jeg masse
kjærlighet tilbake, forteller Birgit.
Daglig leder Karen Nesheim un-

derstreker at stedet ikke er et
sykehus.
– Visse ting må vi hjelpe beboerne med. På andre områder prøver vi å stimulere til å
kunne gjøre tingene selv, uten
å presse eller tvinge. Men ikke
med holdningen «stakkars
deg, nå skal jeg hjelpe deg».
Vi er ikke pleiere og pasienter,
men medmennesker, sier Nesheim. Hun omtaler beboerne
som voksne.
– Vi behandler dem ikke som
barn.

– I begrepet voksen ligger vel
nettopp evnen til å klare seg
selv?
– Kanskje vi bruker det litt
videre. Når beboerne har blitt
21–22, må holdningen være at de
er voksne mennesker med rett
til å være med i bestemmelser.
Personer med utviklingshemming blir kjønnsmodne som alle
andre, og vi opplever at de også
går igjennom en overgang. Det
er en senere utvikling, men det
skal tas på alvor. Vi kan tiltale
den delen av dem som er voksen, det hjelper dem å bli enda
mer voksne.
n Tekst: Andreas Aubert
andreas.aubert@nationen.no

n Foto: Jon Lundell
jon.lundell@nationen.no

annet. Ikke kommer den når jeg roper, eller den bare gløtter bort på
meg før den fortsetter med sitt arbeid. Jeg kjenner en sterk felleskap
med hunden min når han går rundt og lukter slik. Det gjør jo jeg også.
Alle lukter må kartlegges og arkiveres i det store luktarkivet. På mange
måter er luktesansen viktigere enn selve smaken. Mye av det du smaker er jo faktisk lukt. Hverken mat eller drikke smaker noe særlig hvis
ikke nesa er med. Tenk bare hva ei tett nese gjør med smaken.
Når jeg er forkjølet er jeg ganske fortvilt. Ikke fordi hodet dunker
og kroppen er slapp, men fordi nesa ikke virker. En viktig del av min
hverdag er da tatt bort. Nesespray er også skummelt, for tenk hvis
luktesansen blir varig svekket. Flere i vinbransjen forsikrer sitt edle
lukteorgan. Senest i vår hørte jeg om den nederlandske vinmakeren,
Ilja Gort, som får 50 millioner hvis snyteskaftet takker for
seg.
Ukas vin er en av polets beste viner under 100 kroner, og

den dufter vidunderlig. Reserva de Familia 2005 er laget av produsenten Paço das Côrtes, som med god hjelp
av en av Portugals beste ønologer (vinmaker) Antonio
Ventura, har skapt en fruktig, lettdrikkelig vin som
samtidig har personlighet og struktur. Vinen har en
fruktig og krydret duft av julekrydder og blandede
skogsbær, med hint av pepper. Rund og bløt i munnen, men likevel fast. Smak av blåbær, bjørnebær og
krydder. Saftig og god billigvin med et lett og behagelig eikepreg. Prøv den til grillmat, pizza, taco eller en
enkel gryterett.

Reserva de Familia 2005
Varenr. 50620
Pris: kr. 89,60
Land/distrikt: Portugal/Estremadura
Druer: castalao, tinta roriz, alicante bouchet
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