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Hans Børli var ikkje berre "Skogens diktar". Han hadde vidvinkel i si dikting og nådde langt utanfor Eid-
skog. Han sette namn på aktuelle tema med eit klårsyn for kva som rører seg i tida som er rett og slett frap-
perande. Desse to dikta frå 1970 er ein talande illustrasjon til det som nyleg skjedde i USA med innsetjing 
av Donald Trump som president i landet.Det blei ikkje lese dikt ved innsetjinga av presidenten! Hans Børli 
døydde i 1989, men poesien hans er evig aktuell.  

Nils Kristian 

Amerika 
 
Walt Whitman gråter i sin grav, Amerika. 
Du har gjort hans veldige grønne visjon til 
et kongrospinn 

rundt hodet på Frihetsgudinnen. 
 

Hippies med møllspist skjegg og 
mugg mellom tærne 
pakker sine vanmektige hyl inn i 

rytmer fra ”Leaves of Grass,” 
dette duvende tonefall av hav 

som vugger drømmen om 
en stor nasjons løfterike framtid 
den gang bison beitet på slettene under solefallet 

og Røde Sky satt på sin mustang i skyggene av Little Big Horn 
og så prærievognene rulle vestover mot Laramie. 

 
En forgiftning brenner i dine årer, Amerika. 
Du har spist strange fruit  

for lenge.  Du har 
satt en blankpusset dollar 

til sol på vestens himmel 
og pyntet dødens knokkelsmil 
med skinnende gullplomber. 

 
George Washington er død. 

Abe Lincoln er død. 
J. F. Kennedy er død. 

Martin Luther King er død. 
Men Butch Cassidy og Sundance Kid lever. 
De skyter fra hoften  

midt i Det Hvite Hus. 
 

Du har drept din framtid, Amerika. 
Alt du har tilbake er 
en flokk lusete hauker og 

en værhane. 

 

SKOGENS DIKTAR SÅG LANGT 

 
 
Skipet 
 
Med mykt spinnende turbiner 
glir skipet fram over verdenshavet 

under store, duggete stjerner. 
Passasjerene lever den reisendes uforpliktende liv 

Elsker i lugarene. 
Danser på promenadedekket. 
Ligger makelig henslengt i fluktstoler 

og nipper til en «Bloody Mary», 
snakker lengselsfullt om den skinnende solkysten 

som baugen peker mot. 
Ingen vet at 

rorgjengeren driver et sted 
langt bak i kjølvannet 
med knust bakhode, 

at en fremmed med ansikt av stein 
luter seg over rattet 

og dreier skuta langsomt om 
på en ny og farlig kurs. 
 

Hans Børli, 1970 
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T radisjonen tro markerte klubben semesterav-
slutning ved å arrangere en adventsfest på 

Ynglingen, og med påfølgende avslutning i Dom-
kirken. Tur- og festutvalget hadde en sikker hånd 
om arrangementet, og det var vakkert pyntet på 
bordene i den store salen i annen etasje.  
 
� Etter hvert som festdeltagerne kom, ble nesten 
alle plassene opptatt. Mens vi ventet på den formel-
le åpning og velkomst, spilte Geir Bjørnar taffel-
musikk – det bidro til å skape stemning. Deretter 
åpnet det hele med et Lucia-opptog, med tre av 
klubbens medlemmer lett forkledt som Lucia med 
terner. Dette var annonsert av Terje som konferan-
sier. 

� Trond Vidar introduserte kveldens musikalske 
innslag  –  det  var 
Tone  Østli  fra  Ils-
eng. Hun er en kjent 
sanger,  og  hennes 
klangfulle  sopran 
løftet virkelig stem-
ningen  blant  tilhø-
rerne.  Begeistret 
applaus var absolutt 
fortjent. 
 
� Kveldens taler 
var  presten  Kjell 

Svarstad, han har nylig begynt som sogneprest i 
Lesja. Men han har drevet med mange forskjellige 
ting, bl.a.  har han vært kommunikasjonssjef i en 
rekke  internasjonale  selskaper  og  fartet  verden 

rundt. Nå skulle det bli godt å slå seg  
ned i århundregamle bygninger på prestegården, 
fortalte  han. 
Det ville gi 
en  annen 
slags ro enn 
det  travle 
livet i inter-
nasjonale 
storbyer. 
Han  har  i 
sine  tidlige 
presteår 
også vært i 
Vang menighet, og derfra kjente Ole Jacob ham – 
og introduserte ham som kveldens taler. Det var 
flere gode poenger i talen, men hovedsporet var 
ikke så lett å få øye på, selv om han innledet med å 
fortelle om diverse spor han skulle følge. 
 
� Som seg hør og bør ble det disket opp med et 
godt måltid. Gjestene kunne forsyne seg med stek  
fra et rikholdig bord. Ville du ha med noe mer enn 
fløtegratinerte poteter, kunne du velge det også. 
Under måltidet gikk praten om løst og fast, før den-
ne delen ble avsluttet med den tradisjonelle bløtka-
ken og kaffe. 
 
� Alf ble gjort stas på, og han fikk et fint diplom 
som uttrykk for den hedersbevisning – Badge of 

Honour – klubben ville gi ham som takk for hans 
innsats gjennom mange år. Det var president Jan 
Kåre som sto for hilsningstale og overrekkelse. 

(Fortsetter på side 4) 

 

 

STILFULL ADVENTSFEST I DESEMBER 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::            Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

Februar 
 
Gerd Olsen Tomter   1.  
Eldbjørg Markussen   2.   
Ingegjerd Svae   2.   
Oddvar Dalby   10.  
Bodil Johnson   12.  
Reidunn Dalby   18.  
Kari Ellen Berg   20.    
Ivar Refsdal    28.   
 
Mars 
Jan Kåre Hummelvoll  1. 
Tove Sellereite   2. 
Marit Svahn    3.  
Roar Paulsrud   5. 
Astrid Stana    8. 
Ole Jacob Tomter   10. 
Carl W. Krohn-Hansen  16. 
Karen Sigrid Vedum   19. 
Alf Jordheim    22. 
Helene Landheim   29. 
 
April 
Åse Gaarden    4. 
Hilda Mangrud   6. 
Bjørg Gloppen   9.  
Kristin Mosvold   22 
Morten Erik Stensberg  11. 
Thorvald Sæhlie   27. 
 
Mai 
Sigvart Byberg   2. 
Solveig Fjøsne Saltvik  8. 
Randi Aschim   12. 
Trond Buraas    15. 
Brit Randen    18. 
Johannes Johnson   19. 
Jofrid Wien    20. 
Astrid Rygh Eilifsen   22. 
Lillemor Langseth    26. 
Solveig Kjos    26. 

E n og en halv måned inn i det nye året – og vi er i full 
gang med interessante møter og forskjellige aktiviteter 

i utvalgene. Ikke minst rapporteres  det fra gruppen som ar-
beider med Regionskonferansen på Hamar i 2018, at ulike 
brikker faller pent på plass i dette puslespillet.  
 
På medlemssiden har det skjedd mye siden jeg sist skrev i 
denne spalten: I løpet av tre måneder har vi mistet to mar-
kante personer, Johs i november og Gudmund nå i februar. 
Plassene deres i peisestua er tomme og de savnes i miljøet. 
Slik må det være blant venner. Samtidig kan vi glede oss 
over et nytt medlem, nemlig Thorbjørn Holten. Han har tid-
ligere vært medlem i Gjøvik YMC og St. Hallvard YMC, 
Oslo. Vi ønsker ham velkommen inn i vårt mannsfellesskap. 
Vi har plass til flere… 
 
Under adventsfesten markerte vi Alf med tildeling av Y’s 
Men’s æresmerke (Badge of Honour) først og fremst for 
hans virke i klubben gjennom mange år, men også ved at 
han med sitt arbeid har bidratt til å synliggjøre klubbens tje-
nesteprofil på en særlig fortjenestefull måte.  
 
Ellers har vi hatt en diskusjon om Medlemsutvalget og 
Diakoniutvalget bør slås sammen siden utvalgene har delvis 
overlappende oppgaver. Frem til og med 2011 het utvalget 
”Medlems- og rekrutteringsutvalget”. Delingen i 2012 
skjedde med bakgrunn i at enkelte medlemmer hadde behov 
for praktisk støtte/omsorg – derfor betegnelsen diakoni i ut-
valgsnavnet. Nå har Diakoniutvalget kommet med et klart 
og begrunnet ønske om å fortsette som eget utvalg nettopp 
fordi enkelte medlemmer har behov for praktisk støtte og 
omsorg. Styret har diskutert saken og har besluttet å trekke 
sitt forslag om sammenslåing. Diakoniutvalget vil også ha 
som oppgave å besøke medlemmer som er syke og ha med 
seg en ”hilsen” (bok/blomst) fra klubben. Medlemsutvalget 
beholder sitt fokus på ”medlemspleie” og rekruttering av 
nye medlemmer – evt undersøke grunnlaget for etablering 
av en ny klubb i nærområdet. 
 
Programmene våre fastlegges i god tid før et nytt semester  
begynner. Derfor kan det hende at forandringer må gjøres 

underveis. Men vi er heldigvis fleksible…  
(Fortsetter på side 4) 
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� Nå begynte det å gå mot slutten, og som 
siste innslag leste Ole Jacob en julefortelling fra 
Vang. Dette passet fint som en innledning til  

 
 
den liturgiske avslutningen i Dom-kirken. Her 
stod Marias lovsang i sentrum, og vi avsluttet 
med å synge Deilig er jorden. 
swb 

(Fortsatt fra side 2) 
 

EN FANTASTISK TJENESTE!! 
 
Vi vil vel alle være oppegående og aktive så 
lenge som mulig, selv opp i høy alder.  Kan 
hende tar vi det som en selvfølge? Først når vi 
plutselig blir råket av sykdom eller skader, 
oppdager vi hvor godt det er når noen trår til 
med ekstra hjelp.  Terskelen kan være høy for 
noen  hver - til å tørre å be om hjelp. Ikke alle 
er så heldige  å tilhøre en tjenesteklubb hvor 
de også  tar vare på hverandre – . 
 
Da Hans Anders for ca 3 år siden fikk hjer-
neslag og mistet en del førlighet, trådte klubb-
medlemmer til for å trene ham opp. Hjemme-
sykepleien gjorde en formidabel tjeneste, men 
deres tid var begrenset, så i den første tiden 
besto opptreningen i å komme seg opp av 
sengen, ta noen steg ut på gulvet og så tilbake 
til senga eller stolen igjen.  Dette fant Jørgen 
ut at det kunne gjøres noe mer med og head-
huntet flere medlemmer for å utvide 
«trimmen». TAKK   Jørgen, for denne genia-
le ideen!  
  
Med gode hjelpemidler, som ergoterapeuten 
skaffet til veie: gåstol, rullestol, samt 
«livbelte» ble treningen satt i system: en Y’s 
man gikk bak HA og holdt ham oppe i 
«beltet», mens jeg gikk bak med stolen for å 
fange ham opp om beina sviktet. Turen gikk 
fra stolen han var plassert i av hjemmesyke-
pleiere, gjennom gangen inn på soverommet 
for å snu (med hvil her) og tilbake til stuen og 
stolen. Etter hvert ble turen utvidet til en liten  

 
 
 
tur på gangen utenfor leiligheten – med flere 
stopp for en hvil i rullestolen.  
 
Vi flyttet ned en etasje og fikk mulighet til å 
forlenge treningsturen, også med en tur uten-
for huset når vær og føret tillot det. 
 
Da jeg ble syk og måtte på sykehus, ble det 
organisert gåturer med to fra klubben. Innsat-
sen til Helge S. som ubetalt organisator er fan-
tastisk. Systemet  fungerer ypperlig.  
Vi prøver å «donere» noen små kroner til 
klubben av og til, men denne tjenesten er verdt 
det hundredoble, eller – egentlig så vil vi aldri 
klare å betale for det den er verdt. 
 
Dette er ikke bare positivt for lemmene, 
men like mye for hodet. Det sosiale ved denne 
daglige trimmen betyr enormt mye. Den størs-
te fortjenesten er at Hans Anders stort sett kla-
rer å reise seg ved egen hjelp ved gåstolen. 
Ingen behøver å holde ham oppe, og han er 
mer selvhjulpen. Skryt fra hjemmesykepleien. 
Vi er så takknemlige for at dere holder ut - !
Johs. var trofast til sin siste dag. Fred over 
hans minne! 
 
Igjen: TAKK for utholdenhet til dere alle 
som deltar! – også til ektefellene – for at vi får 
legge beslag på mannen.   VENNLIG OG 
TAKKNEMLIG HILSEN FRA RANDI 

I alle fall må vi være det i vår: Møtet med tidligere 
forsvarssjef Harald Sunde om ”Krigen på Hede-
marken…” må flyttes til 18. april. Det betyr at 
klubbmøtet med valg må flyttes frem  
 

 
og kommer allerede 14. mars. Fint om dere noterer 
denne endringen i vårens program allerede nå. 
Og til slutt: Vårmåneden mars er ikke langt unna. 
Også det er noe å glede seg over.    
Jan Kåre 

(Fortsatt fra side 3) 
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ROAR MAGNE  
  PAULSRUD 75 ÅR 
 
Roar fyller 75 år 5.mars. «Stikka» vil gjerne ha eit 
intervju med jubilanten og eg går til Karjolveien 
der Roar og Ingunn bur. Ute er det nysnø og vak-
kert solskin. Inne i stova i den trivelege heimen 
deira er det tent lys på bordet. Praten går livleg og 
vi gløymer reint å drikka te og smaka på kakene. 
 
� Barneår 
 
Vogga hans sto i Øvre Svatsum i Vestre Gausdal 
og han voks opp på eit allsidig, men tungdrive 
småbruk som framleis er i drift. Roar hadde ein 
trygg og god oppvekst saman med foreldre, 
sysken og bestemor. Huset var aldri tomt. Om dei 
budde grisgrendt, var det mykje folk i bygdene 
den gongen. Han mangla aldri leikekameratar. 
Truleg var det som Ivar Aasen skriv i diktet : 
 
«Heime var eg så vida kjend og slapp inn kvar eg 

vilde 

 i kvart hus i den heile grend, om endå folket kvil-

de.» 

 
� Det var vel ikkje så vanleg at ungdomane i 
bygda di tok vidare utdaning?. 
 
Nei, det var det nok ikkje. Men på folkeskulen 
hadde vi ein god lærar, Olav Fløene, som betydde 
mykje for meg. Han sådde eit frø i meg om vidare 
skulegang. I første omgang blei det berre fram-
haldsskule i Gausdal. Deretter blei det to år heime 
på garden med gardsarbeid av ymse slag   
 
Men draumen om vidare skulegang låg der og 
sleppte ikkje taket. Vi var heile 7 ungdomar frå 
Vestre Gusdal som tok til på Valdres folkehøgsku-
le hausten 1959. Det var eit fantastisk skuleår! Ik-
kje minst rektor Nils Asheim som underviste i his-
torie, norsk og matematikk, var ein lærar utanom 
det vanlege. Målet mitt var å førebu meg til å 
koma inn på lærarskulen. På mange måtar blei det-
te året ei mogningstid for oss elevane. Rett nok 
var det mykje lesing og hardt arbeid, men skuleå-
ret sett under eitt var eit sosialt eventyr! 
 

� Og så var det ikkje lenge før draumen om 
lærarskule blei oppfylt? 
 
Då skuleåret var slutt 
ved påsketid, var det 
«puggekurs» same 
stad med sikte på opp-
tak på lærarskulen. 
Opptaksprøva på Oslo 
off. lærerskole var 
krevjande, men eg 
kom gjennom nålau-
ga. Nå venta ei 4-årig 
utdaning der vi på ein 
måte skulle ta igjen artianarane i ålmenne fag. Det 
var ikkje lett! Eg hugsar godt eg sat på hybelen og 
opna ei av lærebøkene til Harbo og Myhre for 
første gong. Då tenkte eg faktisk på om eg skulle 
pakka kofferten og reisa heim att! Men eg fullfør-
de og fagleg sett gjekk dei 4 åra greitt. Men sosialt 
streva eg ganske mykje. 
 
� Roar blir ettertenksam når han talar om 
dette. 
 
Alt på vårparten på Valdres folkehøgskule merka 
eg ei forandring i psyken. Eg trekte meg inn i meg 
sjølv og hadde tendensar til å isolera meg endå eg 
ikkje ynskte det. I dag ville dei vel kalla det sosial 
angst og lågt sjølvbilete. Den første tida medan eg 
budde på hybel i Oslo var vanskeleg. Det var først 
på slutten av tida på lærarskulen at eg blei noko 
lettare til sinns. Også i periodar seinare i livet har 
eg streva med psyken. Når eg ser attende, tenkjer 
eg det er eit under at eg har 41 år samanhengande 
yrkesaktiv tid bak meg. Det måtte vera Gud som 
bar meg! 
 
� Ein allsidig yrkeskarriere.  
 
Det starta med to år som lærar på Valdres folke-
høgskule. Ei spennande og utfordrande tid avbro-
ten av eit år i militæret. Etter ein kortvarig periode 
i Åsmarka og i Skedsmo flytta dei til Tomter i Ho-
bøl kommune i 1970. Der heldt han fram som læ-
rar og då han var 31 år, blei han rektor ved Hagen 
skole. Her var det berre 120 – 130 elevar, så alt 
var oversiktleg og greit. Etter 6 år søkte han rek-
torstillinga ved Ytre Enebakk  skole og blei tilsett. 
Om det var karrierejag eller behov for forandring 
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som dreiv han, veit han ikkje. Kanskje båe deler? 
Men det blei ein langt meir krevjande rektorjobb 
gjennom 8 år med 400 – 500 elevar. Difor var det 
godt å gå over i ein annan stilling som pedagogisk 
konsulent i kommunen. Etter ei tid blei han tilsett 
som konstituert og seinare fast skulesjef fram til 
han blei pensjonert 63 år gamal. 
 
� Kva var du engasjert i utanom heimen og 
skulearbeidet?  
 
Så lenge eg budde i Tomter var eg engasjert både i 
kyrkja og indremisjonsarbeidet. I menighetsrådet 
var eg med i 20 år og i løpet av den tida var eg 
leiar i menighetsrådet i 10 år. Var med på å starta 
opp menighetsbarnehage i bygda. Eg sat også ein 
periode i sosialstyret og to periodar i skulestyret. 
Det var med andre ord ei aktiv og gjevande tid. 
 
� Vi må høyra litt om familien din.  
 
Eg har tre born og seks barneborn som har greidd 
seg godt i livet. Den første kona mi og eg blei skilt 
etter 43 års ekteskap i 2007. Eg flytta ut og budde 
ein kort periode i Askim. 
 
� Men så skjedde det noko spennande, Roar. 
Du møtte igjen Ingunn Myklebø som du hadde 
gått saman med på framhaldsskulen i Gusdal 
for 48 år sidan. 
 
Ja, det gjekk ikkje lang tid før vi fann tonen. Ved 
påsketider i 2008 flytta eg til Hamar og 
29.november same året blei vi vigde i Hamar dom-
kyrkje av tidlegare domprost Nils Kristian Lie! Si-
dan har vi hatt 8 gode år saman til glede og inspira-

sjon. Vi har det svært godt som ektefeller og trivst 
i kvarandres selskap.  
 
Her på Hamar har eg funne meiningsfulle felles-
skap å vera med i. Dei første som inviterte oss, var 
Rønnaug og Thorvald Sæhlie. Det førde meg inn i 
Hamar Y’s Men’s Club. Slik fekk eg fotfeste i ein 
klubb utanom det vanlege. Å vera i ein samanheng 
der vi ynskjer og vil det beste for kvarandre, kan 
ein ikkje vurdera høgt nok. I tillegg til å vera med i 
fengselsutvalet i klubben, har eg også vore visitor 
gjennom Røde Kors i fengselet. 
 
Kirkens SOS var eg med i før eg kom til Hamar. 
Difor var det heilt naturleg for meg å gå inn i den 
tenesta her også. Det er viktig å låna øyre til men-
neske som har tungt å bera. I seks år var eg leiar 
for kontoret for Kirkens SOS på Hamar, og eg er 
framleis med i vaktturnusen. Eg har også vore eng-
asjert i NMS. Dessutan har det vore ei stor glede 
for meg å vera støttekontakt i sju år for menneske 
på Prestrudsenteret. 
 
Roar er takksam for livet slik det blei. Nå gler han 
seg over alle gode relasjonar han får vera ein del av 
som pensjonist i Hamar. Og vi som har lært Roar å 
kjenna, vil takka for hans gode nærver både i ord 
og gjerning. Å sjå den omtanke han viser som støt-
tekontakt når han trillar rullestolen for dei som 
treng det, talar meir enn mange ord!  
 
Guds signing og alt godt for dagen og dagar som 
kjem, Roar! 
 
Nils Kristian   

   
 

 
 

 
 

IDEEN TIL PEDER GAV INNTEKTER TIL KLUBBEN 
 
Peder tok i fjor haust initiativet til at klubben skulle selja billettar til konsert i 
Vang kyrkje 29.november med «The Real Chior». Salet av billettar gav ei inntekt 
på kr. 2100,- til klubben. Om ikkje summen blei så stor, så er tanken god. Kanskje 
klubben kan gjenta det med endå større utbyte ein annan gong? Peder og dei som 
var med på denne «dugnaden», fortener ein varm takk! 
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Vår unge kunnskapsminister lanserte – i for-
bindelse med programmet til det partiet han til-
hører – for en tid tilbake idéen om å utvikle en 
kanon, det vil si en oversikt over det beste og 
viktigste fra en rekke kulturområder i Norge. 
Dette skulle ikke bare være en liste over god 
litteratur  og  flotte  malerier,  men  gjenspeile 
norsk historie.  
 
Det tok ikke lang tid før forslaget var avvist, 
og mange kritikere ladet børsen for å skyte ned 
forslaget nesten før han hadde rukket å lukke 
munnen etter å ha kommet med forslaget. Reak-
sjonene var forutsigbare, synes jeg, for jeg inn-
biller meg at en samtid som vil være konse-
kvent liberal og åpen kulturelt sett ikke tror på 
noe som helst. En politiker som representerer 
venstresiden sa at mennesker har føtter, ikke 
røtter. Det er jeg dypt uenig i.  
 
Vi kan sammenligne et enkeltmenneske med 
et fellesskap, gjerne en nasjon (selv om ikke 
alle liker det begrepet heller). Min identitet som 
menneske er knyttet til mine erindringer, mine 
minner. Hva blir igjen hvis jeg mister disse? 
Ingenting. Det er ikke alt jeg bevisst husker til 
enhver tid, men det er der, og enkelte hendelser, 
personer og steder har hatt avgjørende betyd-
ning for meg og den jeg er blitt. De represente-
rer en slags kanon i mitt liv. Det er mitt levende 
forhold til det som var som danner grunnlaget 
for møtet med samtiden og mine tanker om det 
som kanskje kommer til å skje en gang i fremti-
den.  
 
Selv mennesker som ikke er knyttet til nasjo-
nen slik de fleste nordmenn føler seg knyttet til 
Norge, har røtter. Det jødiske folk har siden ro-
merne jaget dem fra landet noen år etter Jesu 
død, levd i diaspora, -i landflyktighet uten å 
være knyttet til en nasjon. Da Israel ble grunn-
lagt, endret dette seg. Da tempelet ble ødelagt 
og jødene fordrevet, utviklet de synagogen og 
dens gudstjeneste. Jødenes hjem – deres nasjon 
så å si – ble Tora og Talmud (på hebraisk) , og 
høytidene slik de ble feiret i hjemmet. Høytide-

nes innhold var knyttet til sentrale hendelser i 
deres historie.  
 
Med liberaliseringen av Europa på begynnel-
sen av 1800-tallet fikk de etter hvert i mange 
land fulle borgerrettigheter. Når en franskmann  
som Bernard-Henri Lévy betegner seg selv som 
nærmest ikke-troende og sekulær jøde, oppfat-
ter han seg likevel som jødisk. Opplevelsen for-
ankres i jødenes historie og i riter og høytider 
som hele tiden gjør denne historien levende og 
nærværende. Selv om jødene har vært spredt 
over mange land – de har føtter (for å bruke po-
litikerens ord) - har de likevel gjennom sine 
erindringer vist den betydning røttene har.  
 
Det er slik vi bør tenke på ønsket om å formu-
lere en kanon. Vi må ikke primært tenke este-
tisk ved å liste opp det beste. Vi må tenke histo-
risk utfra et erindringsperspektiv. Da blir det 
feil å avvise kanontenkningen ved å si at nesten 
alt vi oppfatter som norsk, har vi lånt utenfra. 
Poenget, slik jeg ser det, må heller være hvor-
dan det vi har lånt har blitt brukt og hvordan det 
har bidratt til å forme oss til dem vi er. Mange 
av våre folkeeventyr har motiver som vi finner i 
andre land, men blir de mindre norske av det? 
Det gjelder folkemusikken, og det gjelder rose-
malingen. Grunnlovsfedrene hentet sine tanker 
fra Frankrike og USA, men det interessante er 
jo hvordan disse tankene bidro til å forme vår 
forståelse av demokratiet, hvordan de har bi-
dratt til å forme vårt politiske system, og hvor-
dan fortellingen om Norge har røtter tilbake til 
tiden før 1814 samtidig som den peker inn i 
fremtiden.  Da skjønner vi kanskje at det ikke 
bare er Grunnloven i seg selv om er interessant, 
men  tiden og det som var bakgrunnen for den.  
 
Romantikken – særlig den vi kjenner fra Tysk-
land – på det sene 1700-tallet og inn på1800-
tallet var opptatt av folket og nasjonen. 1800-
tallet ble derfor nasjonenes århundre – på godt 
og vondt. Her ligger grunnlaget for interessen 
for eventyrene, folkemusikken og  

(Fortsetter på side 9) 

Hva skal vi med en kanon? 
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NATURHJØRNET 

REISEN MOT ØST.  
 

 

� Det er spennende ting som skjer i natu-
ren i alle årstider. Men akkurat i dag, en grå 
dag i slutten av november, er tankene mine 
langt, langt mot nord. Jeg må forklare det. 
 
� En av grunnene er at jeg denne uka fikk 
en telefon fra en kar som vokste opp i Gren-
se Jakobselv, men om vinteren bor han nå i 
Kirkenes Han ville fortelle meg nytt fra 
Grense Jakobselvnaturen, og så spurte han 
meg hvordan det gikk med barneboka  mi 
fra det lille samfunnet så langt mot øst og 
nord du kan komme i Norge. Da kunne jeg 
fortelle at jeg akkurat samme dag hadde vært 
på atelieret til Inger Helene Hobbøl. Hun 
skal lage utkast til noen illustrasjoner i boka. 
Aschehoug har signalisert interesse for pro-
sjektet. Hva får en eldre gubbe på Hedmar-
ken til å skrive ei barnebok om Grense Ja-
kobselv?  
 
� Det var i 1966 jeg første gang besøkte 
den lille bygda på russergrensa. Med andre 
ord er det 50 år siden i år. I flere år mens jeg 
gikk på lærerskolen på Hamar dro jeg, så 
snart ferien startet, til Kirkenes. I flere som-
mere var jeg stasjonssjef ved grensestasjo-
nen i Grense Jakobselv. Jeg ble snart kjent 
med de som bodde i bygda, og jeg oppdaget 
snart at de ikke snakket Finnmarking, men 
østlandsdialekt. De var etterkommere etter 
folk fra Sør- Norge som slo seg ned i denne 
lille bygda på slutten av 1800 tallet. Det var 
ikke før på 1960-tallet det ble helårsvei dit. 
Derfor hadde de holdt på sin sørnorske dia-
lekt. Jeg stupte inn i historien og leste alt 
som var skrevet om naturen, bygda og de 
første som kom sørfra.  
 
� I 1844 ble det født en gutt som ble kalt 
Halvor i Horg i Sør Trøndelag. Da han var 8 
år gammel bestemte familien seg for å flytte 
til Grense Jakobselv. Dette er det jeg har 
skrevet om i barneboka. Oppbruddet fra  

 
 
 
 
barndomshjemmet, reisen langs  
kysten, dyr og fugler han oppdaget på reisen, 
og møte med de som allerede holdt til nær 
munningen av den lille elva Grense Jakobs-
elv. Det var russsiske fiskere og til dels sjø-
samer i deler av året. Jeg har snakket mye 
med folk fra Grense Jakobselv, sittet på bib-
lioteket i Kirkenes og notert, og fått tilsendt 
svart- hvitbilder fra  nordnorske bildearki-
ver. 
 
� Det er inne i denne tankeverden jeg sit-
ter og skriver, på Ilseng av alle steder. Og 
det utrolige var at når jeg søkte i gamle kil-
der, fant jeg navnet på en yngre kar som 
kom fra Hedmarken, og han var en  av de 
første innflytterne til den lille bygda. Til mer 
jeg søkte, desto mer spennende ble det. Til 
slutt fant jeg ut at han kom fra Romedal og 
fra stedet Ilseng. Han hadde vokst opp ca. 1 
kilometer fra stedet der jeg nå sitter og skri-
ver. 
 
� Ja, jeg kunne fortalt masse om dette, 
men hvorfor er Grense Jakobselv spesielt 
aktuelt i dag. Jo, som alle har fått med seg så 
øker spenningen i verden. Russerne har økt 
sine flåtestyrker i nord, og Norge bygger 
opp sitt forsvar. Vi er tilbake til den spente 
situasjonen vi hadde i -60 årene. 
 
� En kveld da jeg satt på stasjonen i 
Grense Jakobselv så ringte telefonen. Det 
var vakta som satt i  tårnet som observerer 
havområdene ut mot Barentshavet som ring-
te. «Det skjer noe her. Du må komme med 
en gang.» Jeg kastet meg i Volvojeepen og 
kjørte noen kilometer før jeg småsprang og 
klatret de siste hundre meterne opp til tårnet. 
Da så jeg et utrolig syn. Båt på båt ute i ha-
vet med kurs mot Norge. Det var noen større 
krigsskip, men de fleste båtene var mindre, 
landgangsfartøyer. På dekket stod det tett i 
tett med soldater med våpen i full feltuni-
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form. Så ringte telefonen. Det var fra 
forsvarets overvåkningssentral på Reitan i 
Bodø. De fulgte med på radaren, men klarte 
ikke å se hva slags båter det var. Jeg for-
klarte og holdt linja hele tiden. Utrolig nok 
så var jeg ikke noe redd. Dette må være en 
øvelse tenkte jeg. En styrkedemonstrasjon. 
Og riktig, da båtene var like ved grenselinja 
bøyde de av og kjørte ut over havet parallelt 
med grensa. Så begynte det å boble i havet 
like utenfor tårnet, og der steg det opp fra 
havet en stor atomubåt. Jeg husker enda den 
store sigden og hammeren som markerte 
identiteten på ubåttårnet. 
 
� Så skjedde det mest utrolige jeg noen 
gang har sett. Flere av båtene begynte å sky-
te, noen brukte  sporild som lyste opp him-
melen. Det lå litt lett tåke like over havover-
flaten og denne ble opplyst på en spesiell 
måte. Etter en times tid var det hele over. 
Skjønner dere nå at jeg tenker på dette,  i 

det nyhetsbildet vi får om dagen med økt 
spenning i verden? 
 

� Nå 50 år etter min tid i Grense Jakobs-
elv så er det ingen fastboende mer i den lille 
bygda. Men mange bor i Sør Varanger og 
flytter tilbake igjen når våren kommer. Og 
med jevne mellomrom dukker det opp en 
kar som for alltid fortapte seg i historien og 
naturen i den vesle bygda. Og det er åpne 
dører for meg i mange hus. 
 
� I telefonsamtalen sist uke fikk jeg for-
talt at veien til Grense Jakobselv skulle 
stenges for vinteren og det ville ikke bli 
brøyting. Så når du leser dette så ligger de 
små gårdene nesnødd uten folk. Men jeg 
lever der i mine tanker, skriver og lengter 
tilbake til denne «fredelige» dalen lengst, 
lengst mot øst. 
 
Trond Vidar 

rosemalingen. I forlengelsen av dette ble 
den norske naturen «oppdaget». Dette bi-
drar til å la oss forstå hvordan Aasmund 
Olavsson Vinje kunne skrive det  vakre 
diktet ,Ved Rondane’ – No ser eg atter slike 
fjell og dalar.  Vi  minnes ikke bare Vinjes 
dikt fordi det er utrolig vakkert, men også 
fordi det forteller oss mye om den tiden det 
ble skrevet i og dermed inngår i en bredere 
erindringshistorie som har bidratt til å for-
me både vår naturfølelse og forståelsen av 
oss selv som nordmenn. 
 
Derfor hører også kirke og kristendom 
med i en slik erindringshistorie. Gjennom 
mer enn 1000 år har kristendommen formet 
Norge og nordmenns åndelige forståelse. 
De få store stenkirkene vi har igjen fra 
middelalderen, står der som mektige vit-
nesbyrd, ikke bare det som en gang var, 
men også om hva kristendommen den gang  

 
betød for dem som bygget dem og for ge-
nerasjonene  som kom  etterpå.  Gjennom 
hundrevis år var Nidarosdomen med St. 
Olavs skrin  et mål som ble søkt av pilegri-
mer fra hele Europa.  
 
 
Når kanon blir til erindringshistorie, en 
annerledes måte å nærme seg historien på, 
forstår vi kanskje at det dreier seg om våre 
røtter, ikke om å finne det estetisk sett mest 
høyverdige – selv om også det er viktig. 
Det handler således om flere ting – både å 
finne grunnlaget for identiteten, og dermed 
et grunnlag for å orientere seg. Erindrings-
historien er som et tre-dimensjonalt kart. 
Moderne  mennesker  har  føtter,  ja,  men 
uten røtter mister vi fotfestet og oriente-
ringsevnen. 
 
Simon W. Bringeland 

(Fortsatt fra side 7) 



10 ����                                                                                                                ����  STIKKA                 

 

 

IIII     dag (i månedsskiftet september / oktober) har vi sett på og lyttet til 
fransk TV. En av landets hovedkanaler stod på. Det er søndag. Det var ikke den 
store oppmerksomheten hele tiden, heller ikke er franskkunnskapen slik at alt blir 
forstått. 
 
 
Frankrike er et sekulært samfunn. Jeg har nok hatt forståelsen at kristendom-
men har veket plass for det såkalt religiøst nøytrale - hva nå det er? 
 
 
Denne formiddagen da TV'en ble slått på, var det et lengre program om situa-
sjonen for kristne i bl.a. Syria og Irak. Mange av de kristne retningene ble omtalt, 
både for de som fortsatt oppholder seg i sine hjemland, men det var også om de 
mange som har flyktet. Det er nok de fleste som har funnet det riktig å dra. Det 
var et program som absolutt kunne sendes på NRK. Boken "SISTE JUL I KAI-
RO" av Lars Akerhaug tar jo opp disse spørsmålene. 
 
 
Den neste programposten handlet om misjon. En misjonsorganisasjon hadde en 
samling med samtale, taler, orientering og bønn. Slik Jesus sendte sine disipler ut 
for å forkynne det glade budskap, slik hadde denne gruppen tatt Jesu ord til seg, 
og de gikk ut på byen for å samtale med dem de møtte. Dette var en del av pro-
grammet på denne misjonskonferansen. De ville nå den delen av den franske be-
folkning som er fremmede for det kristne budskap. "GÅ UT". 
 
 
Siste post på programmet var en gudstjeneste / messe (katolsk) som ble holdt i 
forbindelse med nevnte misjonskonferanse. En fin messe med kjente ledd som vi 
også bruker i våre gudstjenester. Flott å se disse gode religiøse programmene på 
fransk TV 
 
Kåre S. 

På fransk TV 

I  Periskopet-
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Vår klubbkamerat og gode venn Gudmund 
Wien døde fra oss 29. januar på Finsal med 
sine nærmeste rundt seg.  
 
Litt ut på nyåret falt han og brakk lårhal-
sen. Vi opplevde at han var i god rekonvale-
sens på Finsal. Siste uka han levde, var han 
etter forholdene i god form. Han satt i en 
god stol, og hadde glede av besøk av nær 
familie og venner. Han fikk også nye venner 
på Finsal i den korte tiden han var der, både 
blant pasienter og ansatte. 
 
Gudmund ble født på gården Alhaug i 
1925 som den nest yngste i en søskenflokk 
på seks. Han likte godt å arbeide med jorda 
og dyra, og tok agronomutdanning på Tomb 
landbruksskole i Østfold. Dette la grunnlag 
for de arbeidsoppgaver han fikk gjennom et 
langt yrkesaktivt liv. 
Noen år Jobbet Gudmund som gårdsbestyrer 
og forpakter på gårder, i Vang, Sandsvær og 
Modum. Han hadde også en periode som 4H
-sekretær. Da fartet han rundt til klubbene på 
sykkel, med filmapparatet på bagasjebrettet. 
 
På Grimebakken i Søndre Land fikk Gud-
mund 20 år som gårdsbestyrer. Grimebak-
ken var et behandlingssted for psykisk utvik-
lingshemmede, og mange av dem deltok i 
gårdsarbeid og i gartneriet. Som arbeidsleder 
for dem ble Gudmund satt stor pris på. Sam-
men med Jofrid og beboerne arrangerte han 
hyggesamvær i helgene. Gudmund fikk også 
reist ny tidsmessig driftsbygning på Grime-
bakken. 
 
Stilling som gårdsbestyrer ble det også på 
Blåkorshjemmet på Eina. Gudmund var opp-
tatt av å modernisere og forenkle arbeidspro-
sessene i landbruket. I ny driftsbygning ble 
det løsdrift, melkegrav og datastyrt foring. 
Snekring og forming var både arbeid og 
hobby for Gudmund. Han bidro sterkt med  

 
 
 
 
dugnadsinnsats 
for eksempel 
ved Engen klos-
ter i Kolbu på 
Toten, og på 
Karmel i Fur-
nes.   
 
 
Sveiping og treskjæring ble til presanger til 
barn, barnebarn og venner. Gudmund var 
hele livet glad i sang og musikk. I hans unge 
dager ble Øvre Vang sangkor ledet av en 
pen dame som var både organist og lærer. 
Etter noen år ble det giftermål mellom Jofrid 
og Gudmund, og de fikk et langt, trygt og 
godt samliv. 
 
Kirke og menighetsliv var sentralt for 
Gudmund. I Søndre Land var han i flere pe-
rioder leder i menighetsrådet.  Han startet 
ungdomsklubb, og tok opp igjen arbeidet 
med å få i gang 4H-klubb. I tiden på Eina 
ble han med i Gjøvik Y’s Men’s Club, og i 
pensjonisttiden på Hamar fikk han gjøre en 
innsats og oppleve godt vennefellesskap i 
klubben her. Gudmund var en trofast mi-
sjonsvenn. Særlig Det Norske Misjonssel-
skap stod hans hjerte nær.  
Vi har tatt avskjed med  en hedersmann. En 
klippe. En trofast venn. 
 

«Vi kjenner saknad sår når her vi skiljast 

må, men vonar i Guds rikes vår kvarandre 

atter sjå.» 

 

Vi lyser Guds fred over Gudmund Wiens 
gode minne! 
 
Roar 

 
MINNEORD 
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 YNGLINGEN OG  
     ULABRAND 
 
� Då sjømannskirkeforeningen Ulabrand feira 
70-årjubileum 12.desember 2016, gjekk eg gjen-
nom protokollane som har vore ført i foreningen. 
Der fann eg mykje interessant stoff.  
 
� I referatet frå stiftingsmøtet 19.mars 1946 
står det i innleiinga: « I anledning oprettelse av sjø-
mansmisjon for yrkeskvinner o.l. avholdtes konsti-
tuerende møte hos frk. Ingrid Granerud, Sagatun.» 
Alle møta på vårparten blei haldne hos frk. Grane-
rud.  
 
� Men så las eg fylgjande: « Første møte etter 
ferien, 26august, blev arransjert som en liten fest-
lighet i Ynglingeforeningens lille sal. Efter at frk. 
Granerud hadde ønsket velkommen gav hun ordet 
til pastor Huseby som fortalte meget interessant om 
sit ophold som sjømannsprest i Hamburg under kri-
gen. Derefter musikk av organist Schøyen og datter 
som høstet fortjent bifald for sin vakre musikk.» I 
løpet av hausten blei fire møte lagt til Ynglingen og 
eitt til Bondeheimen. Ingeborg Pettersen som i 
mange år arbeidde på bispekontoret, blir nemnt 
som andaktshaldar denne hausten. 
 
� Det ser ut til at Ynglingen har spela ei stor 
rolle som møtelokale for Ulabrand i mange år. 
8.april 1947 kan vi lesa i referatet: «På grund av 
brenselsrasjonering måtte årsfesten utsettes til efter 
påske. Til dette møte hadde vi vært meget heldige 
ved å ha sjømannsprest Leif Gulbrandsen tilstede.  

 
 
Han fortalte meget fengslende om sit ophold i 
Amerika under krigen og sit arbeide blandt sjøfol-
kene. Han fortalte hvor stor pris disse setter på ju-
lepakkene hjemmefra og spesielt brevet hadde stor 
betydning.» Det bør nemnast at sjømannsprest Leif 
Gulbrandsen var født på Hamar i 1903 og foreldra 
hans var lokfører Sigvart Gulbrandsen og hustru 
Mathilde. 
 
� 23.september same året les vi fylgjande i pro-
tokollen: «Møte i Ynglingeforeningens store sal: 
Festmøte! Fremmøtet var over forventning – ca 
150 – da det samme aften var innkaldt til møte for 
Europahjelpen. Lektor frk. Oddrun Kaarstad holdt 
andakt og sekretær Henriksen viste en interessant 
og vakker farvefilm fra Brasil.» Europahjelpen blei 
stifta i Norge i mai 1946 etter ein avtale mellom 
Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å hjel-
pa til i dei landa i Europa som var hardast råka av 
krigen. 
 
� I 1948 blei ikkje mindre enn 7 møte haldne 
på Ynglingen. Ingeniør Lockert  og pastor   Raustøl 
var mellom dei som står oppført som andaktshalda-
rar dette året. 10. januar 1949 er det stor juletrefest 
med «4 ringer rundt juletreet og så sang vi alle de 
kjendte og kjære julesanger. Så fikk vi musikk av 
Sigurd Hansen og derefter holdt domprost Jervell 
en anslående julepreken for oss.» Det er tydeleg at 
det har vore eit godt samarbeid mellom Ynglingen 
og Ulabrand! 
                                                                         
Nils Kristian  

  

    DET ER FRAMTID I ALDERDOMEN! 
 
Desse orda av Haldis Moren Vesaas kan stå som overskrift når vi gratulerer vårt 
eldste medlem med årmålsdagen.  
 
Idrettspresten, studentpresten, menighetspresten, dugnadsmennesket, medmen-
nesket, det musikalske og det mangfaldige mennesket som spelar på så utruleg 
mange strenger, fyller 90 år 16.mars. Med nærværet ditt og engasjementet ditt 
har du vore og er eit aktivum i klubben vår, Carl Wollert!  
 
Vi ynskjer deg hjarteleg til lukke med dagen og ber om Guds signing over dagar som kjem! 
                                                                                           
                                                                                                       Nils Kristian 


