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I 1972 ble Solgården etablert, et feriested i Spania 
for mennesker med utviklingshemning i Norge. 
Målgruppen ble etter hvert utvidet og Solgården 
ble etter kort tid også kjent som et populært 
reisemål for pensjonister. Også andre målgrupper 
har kommet til, blant annet arrangeres det 
familie ferier i skolens sommerferie. Men den dag 
i dag betrakter mange ved Solgården personer 
med utviklingshemning som den viktigste mål
gruppen, selv om den ikke er den største.
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I dag er Spania et naturlig reisemål for 
svært mange nordmenn. Slik har det ikke 
alltid vært. De strenge visumpliktene 
under general Francos diktatoriske styre 
fra 1939 hadde bidratt til at landet lenge 
var utilgjengelig for nordmenn flest. 
Først i 1957 åpnet Franco landet mot 
omverdenen, da myndighetene bestemte 
seg for å bedre landets økonomi ved å åpne 
opp for turisme. Og de begynte så smått å 
strømme til. BlomBakke, områdeoverlege 
for åndssvakeomsorgen i NordNorge, 
reiste tidlig til den spanske middelhavs
kysten – og fikk mersmak. Ikke minst 
vekkes tanken om at også personer med 
utviklingshemning bør få ta del i de 
samme gledene.

BlomBakke og kollega Gunnar 
Spansdahl, assisterende områdeoverlege 
for Åndsvakeomsorgen på Østlandet, 
drømte om et eget feriested for utviklings
hemmede. Ideene ble lagt frem for landets 

områdeoverleger for Åndsvakeomsorgen 
i 1966, og de fikk fullmakt til å danne 
en aksjonskomite med dette som formål. 

Sommeren 1967 kjører Thorbjørn  
BlomBakke og familien fra Harstad til 
Villajoyosa i Costa Blanca, Den hvite 
kysten, en herlig kyststripe i provinsen 
Alicante i det østlige Spania. Formålet er 
å finne en tomt hvor et slikt feriested kan 
etableres. Samme høst etableres aksjons
komitéen, med handlekraftige kvinner 
og menn med stort engasjement for 
utviklingshemmede.

For 350.000 kroner inngikk de i 1968 
kontrakt om kjøp av 400 mål tomt, med 
utsikt over Middelhavet. Riktignok 
manglet de pengene. De tok da kontakt 
med Olav Kristian Strømme, som var 
formann i Samordningsrådet for 
Åndssvakesaken i Norge (SOR). Strømme 
skaffet midlene som skulle til, og ble 
ønsket med i styret for feriestedet. Han 

Solgården. Bassenget er tilrettelagt også for rullestolbrukere
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takket ja til dette, men ikke som privat
person. Han ville sitte i styret i kraft av 
å være representant for SOR. Siden den 
gang har SOR som eneste organisasjon 
hatt vedtaksfestet fast styrerepresentasjon 
i Solgårdens styre. 

A/L Ferie og Helsesenter for psykisk 
utviklingshemmede ble dannet i 1968, 
og fire år etter stod Solgården klar for de 
første feriegjestene.

Institusjonenes tid
Dette er i en tid hvor man fortsatt driver 
oppbygging av institusjoner. Tanken om 
ferietilbud på en plass som Solgården, er 
i tråd med den tids tenkning om hvordan 
man tilbyr tjenester ved store enheter, 
men det ligger også en praktisk tanke 
bak dette. Når ansvaret for tjenestene er 
på få hender, er det også lett å markedsføre 

tilbudene til målgruppen. Tilbudet 
skulle organiseres som gruppereiser, 
hvor personalet på institusjonene følger 
med dem til Solgården, og fortsetter 
å yte tjenestene der. 

Opprettelsen av Solgården hadde både 
sine tilhengere og motstandere. Film
regissøren og Dagbladetjournalisten Arne 
Skouen var blant kritikerne, som mente at 
Solgården var å betrakte som en institusjon 
og representerte fortiden. Skuespilleren 
Wenche Foss hadde derimot en begeistring 
og entusiasme for Solgården som hun villig 
delte med andre. Mange andre.

Universell utforming
Fra første stund ble feriestedet planlagt 
langt på vei i tråd med det som vi i dag 
kalles universell utforming. Det fantes 
ingen dørterskler, og man skulle fritt 

Sunn og delikat frukt i Solgårdens restaurant. 
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kunne bevege seg rundt meg rullestol, på 
underlag som var særlig egnet for dette. 
Alle rom hadde egne innganger fra felles 
atrium. Fellesbygg som kjøkken og kantine 
var plassert midt i området, ved siden av en 
stor festplass og to svømmebasseng, og de 
aller fleste rommene ble tilrettelagt for 
rullestolbrukere.

Utvider målgruppen
Tanken bak etableringen av Solgården var 
å gi tilbud til personer med utviklings
hemning. Men relativt raskt ble det klart 
at markedsgrunnlaget ble for lite, og man 
valgte å utvide tilbudet til også å gjelde for 
pensjonister. Jeg husker selv godt fra min 
ungdomstid at min farmor snakket med 
begeistring om oppholdene på Solgården, 
og straks hun var tilbake i Norge begynte 
planlegging av et nytt opphold. Solgården 
tar imot rundt 5.000 gjester hvert år. Av 

disse er 1.000 personer med utviklings
hemning og deres ledsagere. 

Noe av grunnen til at Solgården lyktes 
med utvidelsene av målgruppene, kan 
forklares i at arkitekten Knut Astrup 
tegnet et feriested som ikke var institus
jons aktig, selv om det ble planlagt i 
institusjonenes tidsalder.

Varighet for opphold
Den første tiden arrangerte man turer 
for utviklingshemmede med tre ukers 
varighet, i midten av mars til slutten av 
november. Fra desember til mars ble 
pensjonister og helsesvake invitert med på 
turer, mens man i sommermånedene holdt 
stengt de føreste årene. I dag er det drift 
mesteparten av året, også i sommerferien. 
Da tilbys familieturer.

Stort sett bestiller i dag personer med 
utviklingshemning 1 ukes opphold.

Kappkjøring med rullestol.
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Nedturer og oppturer
Fra åpningen i 1972 frem til 1975 var 
Solgården godt besøkt, og økonomien var 
god. Men tilbakeslaget kom i september 
1975. En salmonellaepidemi brøt løs blant 
Solgårdens gjester. Gjestene ble flydd hjem 
til Norge og internert i karantene. 
Helsemyndighetene reagerte med å stenge 
tilbudet for utviklingshemmede i ett år, 
mens andre grupper fortsatt fikk bruke 
tilbudet. Noe av begrunnelsen fra 
helsemyndighetene var at utviklings
hemmede ikke mestret personlig hygiene. 
Det ble fra myndighetene også krevd at 
Solgården måtte stille med karantene
beredskap, og at alle med utviklings
hemning måtte komme fra samme område 
i Norge. Samtidig med dette begynner 
normaliseringstankegangen å slå 
igjennom, og noen reagerte på at man 
arrangerte gruppereiser for folk med 
utviklingshemming. På grunn av restrik

sjonene ble det i 1976 kun arrangert en 
tur for utviklingshemmede, og 12 turer 
for helsesvake pensjonister. 

Dette ble begynnelsen på en lang 
periode med store økonomiske 
utfordringer. 

I 1991 ble Ansvarsreformen iverksatt, 
hvor tjenester til mennesker med 
utviklingshemning ble overført fra 
fylkesnivå til kommunenivå. Det ble da 
vanskeligere å nå ut med informasjon til 
den enkelte. Henvendelser til kommunene 
med informasjon om feriemulighetene ved 
Solgården nådde ofte ikke videre til dem 
det gjaldt. Ikke minst ble det en utfordring 
at ansvaret for å bære kostnadene for 
ledsagere ble flyttet over til dem som har 
utviklingshemning. 

Dette problemet har det offentlige 
fortsatt ikke grepet ordentlig fatt i. 
Solgården har forsøkt å bøte på dette ved 
å opprette et hjelpefond som deler ut 

Utsikt over Middelhavet. 

6 – FEBRUAR 2016



ledsagerstøtte. Det bidrar til å redusere 
denne urettferdigheten noe, men alle kan 
ikke få støtte fra dette fondet. 

De senere årene har man modernisert 
og oppgradert Solgården betraktelig, 
utvidet tilbudet til flere målgrupper, og 
utnyttet kapasiteten godt. Dette har 
resultert i en solid økonomi. Noe som 
kommer ferierende med utviklings
hemmede til gode på mange måter, blant 
annet ved at overskudd fra andre gruppe
reiser bidrar til at man kan holde prisene 
for tilbud til personer med utviklings
hemning på et lavt nivå. De betaler i 
praksis noe mindre enn for eksempel 
pensjonister uten utviklingshemning. 
Tross alt var det utviklingshemmede 
Solgården opprinnelig ble bygget for.

Fellesskap, kultur og opplevelser
Festplassen man etablerte fra første stund 
var ment for å brukes, og den har blitt 
brukt meget flittig. Man har i alle år lagt 

opp til fellesskap på turene gjennom 
deltagelse i kultur og musikk og andre 
aktiviteter. 

Mot slutten av 80tallet donerte 
skipsreder Otto Toresen midler til å 
etablere en palmeskog på tomten. Slottet 
ga i 1993 samtykke til bruk av navnet 
«H.M. Harald Vs Palmeskog» på 
beplantningen. Palmeskogen teller 1.500 
trær. Det er opparbeidet flotte turanlegg 
på Solgårdens område, med Sansehagen 
som det ferskeste tilskuddet.

I sansehagen kan man oppsøke lukter, 
smaker og andre inntrykk, uavhengig om 
man sitter i rullestol, benytter rullator eller 
ikke har behov for 
forflytningshjelpemidler. Man kan smake 
på sesongens frukt som appelsiner, 
grapefrukt, sitroner, fiken eller bananer. 
Og man kan nyte lukter og synsinntrykk. 

Stedet tilbyr også minigolf, tennis, 
bordtennis og bocciabaner, og naturligvis 
mange deilige steder å legge seg ned for å 

Underholdning på Solgårdens festplass.
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Musikkshow på festplassen.

Høy stemning på festplassen, med artister som er flinke til å engasjere og involvere publikum.
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sole seg. Det finnes tre basseng i området 
hvor man kan kjøle seg ned. Ønsker man 
ikke nedkjøling kan man velge innendørs
bassenget som holder 34 grader. 

Det serveres tre måltider fra buffé hver 
dag. Kjøkkenet tar utgangspunkt både i 
norske og spanske mattradisjoner. Man 
blir tildelt faste plasser i restauranten, slik 
at man hver dag vet akkurat hvor man skal 
sitte. Dette gir en økt trygghet for mange. 
Det er også tilgjengelig en cafe man kan 
besøke innenfor eller utenfor restaurantens 
åpningstider.

Er man glad i gåturer i fjellet, er det 
bare å rusle opp til kirken og velge en av 
de merkede turløypene. I tillegg kan man 
velge å gå en halvtimes tur ned til sjøen 
i den pittoreske landsbyen Villajoyosa, 
som tidligere var områdets fiskelandsby. 
Det finnes også to sjokoladefabrikker som 

er åpne for publikum, for dem som er glad 
i slikt. Og det gjelder jo mange av oss. 

Ikke minst arrangerer Solgården turer 
i nærområdet, og sportslige og kulturelle 
aktiviteter på Solgårdens område. Flere 
ganger hver dag. Man velger selv om man 
vil være med på noen av disse aktivitetene, 
eller om man vil finne på noe på egen
hånd. Ingen må være med på noe som 
helst, men det fristes med et rikt antall 
aktiviteter. 

Det arrangeres handleturer i Benidorm 
og byvandring i den mauriske fjellands
byen Guadalest, tur til markedet i 
Villajoyosa, musikkshow, konserter og 
dans, hattekonkurranse, flamencodans og 
åpen mikrofon. Det er alltid mange av 
gjestene som bidrar med musikalsk eller 
annen kulturell underholdning. En kveld 
får man dyrebesøk, hvor de modigste av 

Tormod Mjaaseth og Solveig Mjaaseth deltar på hattekonkurranse på Solgården. Tormod Mjaaseth er SORs 
styrerepresentant i Solgården, og tidligere generalsekretær i SOR
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gjestene lar pytonslange krype rundt 
halsen. En annen dag gis man anledning 
til å dra opp i fjellet for å få en skikkelig 
safari blant mer eller mindre ville dyr.

Oppgraderinger
Tidvis har bygningsmassen holdt enkel 
standard og hatt behov for oppgraderinger. 
Oppgraderinger til en god feriestandard 
har vært i fokus i mange år, og dagens 
bygningsmasse fremstår som god og 
moderne. Noen av rommene har svært høy 
standard, og man kan velge mellom 
enerom eller dobbeltrom med enkel, 
normal eller ekstra god standard, eller 
leilighet med ett eller to soverom.

Normal standard finnebærer eget bad 
og en liten uteplass med egne utemøbler 
og solseng. Økonomi rommene er litt 

mindre, har et litt mindre bad eller en 
beliggenhet som gjør at man kan gi et 
avslag i pris. Tilsvarende kan man velge 
høyere standard (Standard +), hvor de 
fleste rommene har elektrisk heve og 
senkeseng og gulvvarme på badene. 

Fasiliteter
I den døgnåpne resepsjonen snakker alle 
norsk. Her finner man også minibank og 
butikk med norske aviser. Internett er 
tilgjengelig de fleste steder på området, 
og man har tilgang på helsestudio, frisør, 
fotpleie, aromaterapi og en rekke 
arrangerte turer og opplevelser.

Man kan få fysikalsk behandling under 
oppholdet, fra norsk fysioterapeut. Trygde 
og refusjonsrettighetene for fysioterapi 
i utlandet er de samme som i Norge. 

Marianne Moe Sbertoli er ansvarlig for det rikholdige kulturelle tilbudet ved Solgården.
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Man har enten full refusjon eller vanlig 
refusjon (egenandel). Forskjellen er at man 
i utlan det må forskuttere hele beløpet for 
behand lingen, og søke refusjon i etterkant. 
Dette er noe fysioterapeuten hjelper til 
med.

Trygghet
Solgården legger vekt på trygghet og 
tilrettelegging. Solgården leier egne fly, 
og allerede på flyplassen i Norge blir man 
møtt av Solgårdens personell. Vel fremme 
på flyplassen i Alicante organiserer de 
transport for folk og bagasje, direkte til 
Solgården. Like sikkert hjelper de gjestene 
tilbake til Norge.

Man har tilgjengelig lege og sykepleiere 
fra man setter seg på flyet i Norge til man 
er hjemme igjen. Dette er helsepersonell 
som på frivillig basis, uten lønn, blir med 
på 1 til 2 av Solgårdens turer hvert år. 

Det er likevel viktig å slå fast at 
Solgården ikke er en helseinstitusjon. 

Det de tilbyr er et ferieopphold som 
gjestene selv betaler for. Ferietilbudet er 
supplert med innhold som gir mange gode 
opplevelser, og frivillig helsepersonell som 
stiller opp ved behov. Under oppholdet er 
det til enhver tid sykepleier på vakt, og lege 
i bakvakt. Helsepersonell er altså tilgjenge
lig 24 timer i døgnet, ved behov. 

Reiser til Solgården for personer  
med utviklingshemning
Det vanligste er å reise med charterfly, 
hvor Solgården organiserer reisen. Men det 
er også anledning til å reise med vanlig 
charterfly, og booke opphold på Solgården 
når det passer en best. 

Styret i Solgården har bevilget mange 
millioner kroner til Wenche Fosś  Minne
fond, og hvert år brukes minst 500.000 
kroner til å støtte ledsagere som må følge 
med gjestene med utviklingshemning. 
Fondet forvaltes av Stiftelsen Solgårdens 
venner.

Dans og aktiviteter på Festplassen
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Solgården arrangerer en rekke opplevelsesturer under oppholdet

Solgårdentur til dyrepark
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56 turer hvert år arrangeres spesielt for 
personer med utviklingshemning og deres 
ledsagere. I tillegg oppfordres også 
personer med utviklingshemning til å 
melde seg på turer til Solgården når som 
helst i året. Har man lyst på et opphold i 
en periode hvor Solgården arrangerer turer 
for pensjonister, er det bare hyggelig om 
man vil være med. Ikke minst kan 
familieferiene i skolens sommerferie være 
aktuell for mange. Dette passer for alle 
generasjoner, og er ikke spesielt tilrettelagt 
for noen diagnosegrupper.
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Solgårdentur til dyrepark

Solgårdentur til dyrepark

Solgården 
•  stod ferdig i 1974
•  ble utviklet for å gi ferietilbud til 

utviklingshemmede
•  er livssynsnøytral
•  har motto Trygghet, Trivsel og Glede
•  er en stiftelse hvor ingen tar ut 

overskudd – alt overskudd benyttes til 
å utvikle Solgården videre, samt å gi 
tilskudd til ledsagere som følger med 
personer med utviklingshemning

•  har 80 ansatte, blant annet til guiding, 
resepsjonstjenester, gartner
virksomhet, vedlikehold, renhold og 
restaurantvirksomhet

•  15 av de ansatte er norske
•  Et stort antall sykepleiere og leger 

stiller opp på frivillig basis, uten lønn, 
for å gi trygghet til de reisende på 
turer for utviklingshemmede og 
pensjonister

FEBRUAR 2016  – 13  




