KARSTEN ISACHSEN VAR
FAGERLI LEIRSKOLES «FAR»
Fagerli ble bygd som pensjonat
i 1955 av Gunvald Solheim
Sæte. Gunvald var
bygningsarbeider og stod selv
for tegninger, prosjektering og
muring/snekring. Sammen med
sin kone Klara, som var kokke,
drev de overnatting og
kioskvirksomhet.

På 60- tallet var det flere
menigheter som hadde sine
påskeleirer i Skurdalen.
Leirdeltagerne bodde både på
Hovde og Bruslettstølen,
på Pålgårdhaug, på Herleiksplass og på Fagerli. Studentprest Karsten Isachsen var en
av dem som i denne tiden oppdaget Skurdalen.
I 1969 var Karsten ungdomsleder i Majorstuen Ungdomsklubb. De leide Fagerli for 32
personer for påskeleir. Året etter var Karsten leder for påskeleir for Hamna
ungdomssenter.
Gunvald og Klara antydet at de ønsket å selge, og Karsten som da var blitt prest i Ullern
menighet i Oslo, tente på ideen om å kjøpe Fagerli og å starte leirskole og
ungdomssenter.

«Beatles sjokk» i Ullern kirke
Et wattsmell på en konfirmasjonsgudstjeneste i Ullern kirke fikk fart på planene.
Hjelpeprest Karsten fikk i sin preken hjelp av George Harrisons «My sweet Lord».
Førstesiden i Dagbladet mandags morgen var «Beatlesjokk i Ullern kirke».
Lydbølgende fra stereoanlegget nådde NRK og Kjell Arnljot Wig, som inviterte
pastoren til «Åpen post». Om ungdomsproblemer sa Karsten mye, bl.a. ungdom midt i
velferden mangler opplevelsesrikdom. Han foreslo Fagerli. Det resulterte i stor
oppmerksomhet fra publikums side, og en aksjon med salg av «oljeboringsaksjer» i
Skurdalsvannet som ga et beløp stort nok til å foreta kjøpet av Fagerli.
Salget av oljeboringaksjene resulterte i kr. 125.000,- i innsamlede midler. Låneopptak
ble ordnet, og kjøpesummen var kr. 250.000,- . 1.juli 1971 ble kontrakten og skjøtet
undertegnet og stiftelsen Fagerli leirskole og ungdomssenter var opprettet. Formålet
med stiftelsen var drift av leirskole og å være et aktiviserende ungdomssenter for barn
og unge.

Fagerli ble da pusset opp og fikk et koselig ”hyttepreg”. Den gamle saga nede ved veien ble
ombygd til stall med plass til 4 hester.
De første skoleklassene var på plass i januar 1972. Fagerli hadde plass til ca 30 - 35 gjester.
De første årene var det bare klasser fra Oslo, men ganske raskt kom det klasser fra Ski og Ås.
I dag kommer halvparten av klassene fra Vestlandet, og vi har mange klasser fra Vestfold.
Fagerli har besøk av ca 90 skoleklasser hvert år, ca 1700 elever.

I 1984/85 hadde Fagerli sin første store utbygging med utvidelse av peisestue, spisesal og 8
nye rom. Fagerli kunne nå ta imot ca 70 gjester.
I 1990 fikk Fagerli kjøpt gården Sæte av Gunvald Sæte Solheim. Han hadde noen år tidligere
brukt sin odelsrett og fått kjøpt denne gården. Dette gav Fagerli helt nye muligheter for å
skape flotte opplevelser og aktiviteter for leirskoleelevene.
I løpet av en 8 års periode fra 1995 til 2003 ble det bygd ny stall med ridebane nede på Sæte.
Riving av gammel stall og ny oppkjøring til Fagerli med god parkeringsplass. Fagerli fikk
laget ballplass med fotballmål, volleyballbane og liten skibakke. 450 m overfor Fagerli
ble bjørkeskogen fjernet og Fagerlis skileikanlegg tok form. Her laget vi hoppbakker,
kuleløyper, portaler og slalåmløype. Det ble også opparbeidet bålplasser og satt opp
overnattingslavvu. Pil- og bueskytingsbane ble laget, og det ble etablert klatreopplegg i store
trær, samt for bruskassestabling.
I 1998/1999 ble Fagerli utvidet østover med ”tårnbygningen” som foruten tårnstua rommer 5
soverom, personalrom, kontor og verksted/lager. Da ble også kjøkkenet ombygd med
kjølerom og fryserom for matvarer, samt nye benker og skap.
Helt siden 1975 har Fagerli hatt kanoer nede ved Skurdalsvannet, og kanopadling har vært en
fin aktivitet både for leirskoleelevene og for lokale skoleelever, barnehager, 4H klubber osv.
fra Skurdalen og hele Hol kommune. I 2005 startet byggingen med båthus og fin uteplass
på vår eiendommen vår ved Skurdalsvannet.
I 2006 satte vi opp en frisbeegolfbane med 6 kurver, og samme år fikk vi lys i ake- og
skibakken og fotballbanen.
Det siste og store utbyggingsog moderniseringsprosjektet ble
påbegynt våren 2009.
Nybygget med skistall, nytt
verksted, skistall/smørebod og 7
nye soverom stod ferdig
ved påsketider 2010. Da
begynte umiddelbart arbeidet
med moderniseringen inne i
”gamle”huset. Her har nå alle
soverom fått egne bad, samt at
resepsjonen/hallen er utvidet og
modernisert.

Alt rør- og elektrisk anlegg er nå nytt i hele huset.
Fagerli fremstår i dag som en av landets mest moderne leirskole og leirsted, og knapt noen
har tilsvarende aktivitetsmuligheter å tilby sine gjester.
Fagerli kan også nå ønske velkommen grupper til aktiviteter, bursdager og andre
sammenkomster.
Birger Goberg har vært ansatt på Fagerli siden 1974 og fra 1977 har han vært daglig leder av
stiftelsen.

LEIRSKOLEANEKDOTE FRA SKITUR I 1978
SAMMENLIGNET MED DAGENS
SKITUR
Beskrivelse av en langtur på ski fra en elev i 6 C Åsgård skole 1978, direkte sitert:
” Det var glimrende vær. Vi smurte skiene og pakket sekken for å dra på en lengre tur.
For en gang skyld hadde vi gode ski alle sammen, fordi vi hadde smurt med lilla og rødt
klister. Det gikk fort ned til Skurdalsvannet, men så var det oppover igjen. Da vi nærmet oss
Dagalistølen fikk mange av oss store kladder, men det glemte vi fort når vi snart skulle spise.
Vi lagde oss hver vår sitteplass i snøen. Da vi hadde spist gikk vi innover fjellet. Da vi
nærmet oss Ljosanstølen var det noen som ville gå opp på Løkjehøgdi. Vi andre ble igjen på
Ljosanstølen for å sole oss. Da alle var samlet igjen begynte vi på hjem over reisen.
Vi gikk forbi Borgestølen og så måtte vi kjøre slalåm gjennom ett tett kratt ned mot
Skurdalsvannet. Da var det ikke til å unngå at en av oss måtte ofre en skitupp. Da vi var
kommet til Fagerli igjen, var støvlene vår så våte at vi kunne vri dem. Alle var enige om at
denne skituren var den fineste vi hadde hatt på lenge”.
Denne turen var nesten 30 km lang i upreparert løype og med stor høydeforskjell fra
Skurdalsvannet 790 moh. til Løkjehøgdi 1204 moh.
Langtur på ski i 2011
Fossgård bilruter henter elevene på Fagerli kl. 10.00 og kjører opp til Skurdalsåsen ved
Kikut fjellstue. Derfra går turen mot Ruperanden i flotte oppkjørte spor. Noen elever kommer
halvveis til Ruperanden, de fleste kommer seg til Ruperanden, og noen få elever går enda litt
lengre –enkelte ganger. Vi kjører på ski ned Sæteskaret og kommer til Fagerli. De sprekeste
har da gått ca 12 -15 km i preparerte
spor. Starten er på 1000moh. ,
Ruperanden på 1114 moh. og derfra er
det nedoverbakke til Fagerli som ligger
på 850moh.

En tankevekker om hvorfor leirskolen
er en viktig del av barns fysiske form
og utvikling.

