
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamar Y’s 
Men’s Club 
 

 
Red.: Torbjørn  
Nr. 3 / 2009 Stikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nok en topp festkveld på ”Toppen” 
Tekst: Marit Svahn 
Alle foto fra festen:   Simon Bringeland 
 
 
HAMAR Y’S MEN’S CLUB  40 ÅR!  
For mange virker antall år uvirkelig!  Er det 
virkelig gått 40 år siden vi startet opp? spør 
mange av dagens medlemmer seg …. 
Men jo, loggen fastslår fakta: den 7. juni 1969 
var Hamar Y’s Men’s Club et faktum. 
En egen festkomité ble satt ned,  for dette måt-
te jo bare feires! 

 
Selve jubileumsfesten ble holdt på Hedmark-
toppen  lørdag, 6. juni etter god, gammel 
”festopp-skrift” med festtaler, mye god all-
sang, musikalske innslag, nydelig festmat, tab-
låer med historisk tilsnitt, hilsener fra inn- og 
utland osv. 
   Hvem var så festdeltakerne? 

Helge Senumstad ønsker velkommen, og Kjell Linkjendal 
gleder seg ti lå være toastmaster. 
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Festen ble åpnet med gode velkomstord 
av visepresidenten, Helge Senumstad. 
Han ga ordet videre til kveldens toast-
master, Kjell Linkjendal, som også var 
toastmaster på åpningsfesten for 40 år 
siden! 
   Kjell ledet oss gjennom hele festen på 
en lødig og inkluderende måte (slik bare 
en sørlending kan gjøre det..) 
   Torbjørn hadde laget et særdeles inn-
holdsrikt og pent illustrert sang-og histo-
rikkhefte som lå på hver kuvert til stor 
glede for oss på festkvelden, men også et 
fint skriv å ta med hjem til Y’s Men-
arkivet vårt. 
   Etter litt allsang, ”small-talk” og gode 
historier, ble det servert nydelig middag 
som bestod av røkt svinekam, grønsaker 
og poteter   -  og til dessert; is på eggedo-
sis med friske bær til. Et måltid vi vil 
huske. 
 
Kveldens festtaler var forfatter og prest 
Karsten Isachsen. Karsten innledet med å 
fortelle om sitt nære forhold til Y’s Men 
der han bl.a. hadde vært med og startet 
Y’s Men 2 i Oslo for mange år tilbake. 
   Det er ikke lett å referere innholdet i 
Karstens tale som bare var stappfull av 
tankevekkende  sitat, oppmuntrende ord 
om å bli gammel med ”flagget til topps”, 
at trivsel er noe vi har med oss, noe som 
er styrt innenfra. Vi som er i Jesu følge, 
er på reise mot en soloppgang! 
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VELKOMMEN til høstsemesteret 2009 i Hamar 
Y’s Men. Jeg håper at sommeren ble bedre enn 
været for dere. Først vil jeg takke det avgående 
presidiet for en stor innsats, og det er betryg-
gende at de fleste fortsetter i det nye presidiet.  

 
DERETTER en oppklaring. Møtet den 13. oktober 

med Torleiv Austad om gudstjenesterevisjonen 
blir et åpent møte på Ynglingen.  

 Vi tror at det er stor interesse for dette temaet.  
 
JEG HAR VÆRT med i Y’s Men siden 1972, og det 

med stor glede. Det var ikke bare meg, men 
hele familien ble jo engasjert i noe som skapte 
fellesskap, glede og et internasjonalt perspek-
tiv.  Tiden som familieklubb er forbi, men vi er 
fortsatt  en oppegående klubb med et godt fel-
lesskap.  

 
DET VI MÅ tenke over nå, er hva vil vi med klub-

ben, hva skal vi legge vekt på, hva er det 
egentlig som passer oss? Dette er spørsmål 
som vi vil ta opp på klubbmøter.   
 

I Y’s MEN er vi vant til å si hva vi mener, og det er 
en styrke og en utfordring. Her kan vi være 
oss selv.  Vi får forhåpentligvis flere nye med-
lemmer til høsten. La disse få møte en klubb 
og ikke en forening. 

 
 

        Johannes    

  (Fotoet er utsnitt av et bilde fra jubileumsfesten.  
  Fotograf: Simon W. Bringeland, selvfølgelig!)  

   

 
 

Presidentens  
 spalte Vi gratulerer 

 
 
SEPTEMBER 
13. Kjell 
20. Ragnhild Hummelvoll 
23. Mary Saxegaard 
28. Ingunn Myklebø 
30. Marit Johnsen 
30. Torbjørn 

 

 
OKTOBER 
  3. Tone Kjersti Linkjendal 
  6. John 
21. Geir Bjørnar 
23. Aud Skagestad 
23. Kåre 
28.  Morten 

 

 

NOVEMBER 
 7. Bergljot Brønn  
 Senumstad 
19. Sigmund 
20. Olav S. 
26. Else Magnum 

 

 

DESEMBER 
  1. Olav L. 
  4. Trond Vidar 
  8. Helge 
  9. Karl 
14. Jørgen 
21. Martha Voll 
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   Karsten er ikke flink å trimme selv, 
men han kan trimme andres lattermusk-
ler.  Dette fikk vi erfare også denne kvel-
den. Han avrundet talen med sitater fra 
dansken Benny Anderson om at: døden 
er forbeholdt de levende. Garborg: Hvor-
dan kan vi eie, når selve livet er et lån? 
Og Øverland: Det som du gav, kan ingen 
ta fra deg. 
 
Tre ungdommer fra musikklinjen på 
Stange videregående skole, Alexander 
Lorentzen, Ingvill Nordstoga Eide og Siri 
Kval Ødegård hadde en minikonsert for 
oss der vi fikk lytte til både solosang, 
pianomusikk og piano/bratsj. 
    Et av kveldens høydepunkt var Olav 
Svaes ode på hele 11 vers skrevet i an-
ledning 40-års jubileet! Sangen ga god 
gjenklang i forsamlingen. 
   Et annet høydepunkt i programmet var 
en levende ”Prøysenavdeling” der Hele-
ne Landheim, Per Kjos og Olav Svae tok 
oss med inn i ”Kjærtegn”, ”Mari, du be-
dåre” og ”Smegata ni”.  Hjertelig, velfor-
tjent  applaus fra forsamlingen. 
 
God kaffe og lekre kaker ventet oss.  
Steinar Johnsen, tidligere medlem, hadde 
gitt to nydelige festkaker i gave til jubi-
lanten. Andre medlemmer hadde tatt 
fram oppskrifter og kom med sine spesi-
aliteter  - eller var det kanskje konene til 
medlemmene?....(undertegnede føler seg 
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litt usikker på hvor langt likestillingen er kom-
met i klubben). Summa summarum: Kaffistun-
den ble en smaksopplevelse krydret med hyg-
gelig prat og mimring rundt bordene. 
 
Kveldens siste avdeling bestod av hilsener fra 
inn og utland: Flemming kom med hilsen fra 
vennskapsklubben i Varde (Danmark). Videre 
hilsener fra regionsleder, klubben i Gjøvik, 
Lillehammer, Brumunddal, Toten og Eidsvoll. 
Klubbene hadde med pengegaver til jubilanten. 
 

Festkvelden ble avsluttet lenge etter solned-
gang ….med aftensangen: ” Nu går solen sin 
vej for at skinne på andre,…” . Tradisjonen 
tro: Fadervår, Broderringen og Guds velsignel-
se avsluttet en kveld vi sent vil glemme. 
   

(En god takk til Marit Svahn som sporty sa 
ja uten betenkningstid til å skrive om denne 
fine kvelden for klubbbavisa .  
Jeg overfalt henne under middagen  
til og med! - Torbjørn) 

 

Her er de fire klubbveteranene som var  med og stiftet Hamar YMC 7. juni 1969: 
 Johs Kjørven, Kjell Linkjendal, Sverre Gaarden og Torbjørn Hummelvoll  

- fire kjekke gutter (old boys) i sine beste syttiår... 
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  Fredag 15. mai feiret Eidsvollklubben sitt 25 
– årsjubileum med stor fest med mange gjester. 
 Jubileet startet med konsert i Eidsvoll kirke kl 
1814. Det måtte jo være på dette tidspunktet! 
 
 Sopranen Mona Julsrud og kantor Robert 
Robertsen holdt en meget god konsert med et 
variert og godt program. Vi fikk høre sanger 
og verker av bl.a. Hovden, Tsjaikovskij, Kjæ-
rulf, Ibsen, Bjørnson og Grieg. Konserten tonte 
ut med Festmusikk av Mons Ledvin Takle. Alt 
i alt, en kjempeflott start på en fin jubileums-
feiring. 
 
 Etter konserten benket vi oss rundt nydelige 
dekkede middagsbord på menighetssenteret. 
   Marit Romsaas (president) ønsket oss vel-
kommen med bl.a. et liten historisk tilbake-
blikk der Hamar YMC ble berømmet for godt 
fadderklubbarbeid. 
   Marit gav så ordet til en sprudlende og velta-
lende toastmaster Arne Essén.  
   Per Romsaas fremførte sin morsomme og 

poengterte prolog, og Edvard Bø holdt festta-
len med overskriften ” Why me, Lord?”. 
 
 Maten var velsmakende og stemningen god i 
en feststemt forsamling. Samtalen gikk lett og 
latteren satt løst rundt bordene – som det pleier 
å gjøre når Y’s –mennesker er sammen. 
   Noen ungdommer fra Tensing-miljøet i Eids-
voll gledet oss med sitt nærvær og vakre sang 
– og musikkinnslag under kaffen.  
   Som seg hør og bør ble det framført mange 
hilsener og lykkønskninger i anledning dagen, 
bl.a. fra regionsleder Henry Grindheim og fra 
naboklubbene rundt Mjøsa. 
  
Alt i alt ble dette en flott og innholdsrik marke-
ring av Eidsvoll Y’s Men’s Club sitt 25-års ju-
bileum. Og vi som var gjester, er takknemmeli-
ge for de gode opplevelsene vi fikk del i!  
Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør 
gjennom YMC! 
  

Per L. Kjos 

Festlig feiring og markering av  
Eidsvoll YMC’s 25-årsjubileum 

Flere gode inntrykk fra festen... 
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  Som dagene går: 

 Fortid og følelser - om et dikterjubileum 
   Av Simon W. Bringeland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I DISSE DAGER MARKERES   
150-årsdagen for dikteren Knut Hamsuns 
fødselsår. Jubileumsmarkeringen vekker strid, 
og mange har fremdeles – 64 år etter at 2. ver-
denskrig sluttet – et svært ambivalent forhold 
til dikteren Hamsun. Mens andre norske dikte-
re som har mottatt Nobelprisen i litteratur – 
Bjørnstjerne Bjørnson og Sigrid Undset – har 
fått sine hjem omgjort til museer som er åpne 
for allmennheten, har striden alltid stått om 
Nørholm ved Grimstad – Hamsuns hjem. For 
noen tiår siden markerte et lite skilt at her lå 
Nørholm; det skiltet eksisterer ikke lenger – 
noe som i grunnen er ganske talende for vårt 
forhold til Hamsun. Hvorfor sliter vi med å 
finne ut hvordan han skal behandles? Her er 
ikke stedet til å gå i dybden, men spenningen 
mellom hans fantasirike diktning og språket på 
den ene side og hans utilslørte hyllinger av na-
zismen på den annen side er uforløst. Lå nazi-
sympatiene der allerede i hans diktning? Det 
mener mange. Men hvis de ikke gjør det, og at 
Hamsun primært har kompromittert seg gjen-
nom sine politiske ytringer, hva da? 
 
Tyskerne har et eget uttrykk for arbeidet 
med fortiden – Vergangenheitsbewältigung’ – 
å komme til rette med fortiden på en skapende 
og fornyende måte. Med sin tunge historiske 
arv har dette vært en smertefull prosess i tysk 
offentlighet – og den er ikke avsluttet. Det 
handler om å ta fortiden innover seg, innse at 
dette var oss og vårt land, at det skjedde ting 
som for alltid vil bli stående som en skamplett 

på tysk historie, men samtidig forstå at dette er 
den eneste måten å komme videre på. At dette 
minnearbeidet har vært vanskelig, finner vi 
eksempler på i Kjartan Fløgstads nylig utgitte 
roman ’Grense Jakobselv’ – den forsøker å 
vise hvordan nazister i embetsverket etter 
hvert også fikk sentrale stillinger i forbundsre-
publikken Tyskland. Hovedpersonene forsva-
rer åpenbart sine handlinger med en form for 
ideologisk villfarelse. Nettopp deres høye sivi-
lisatoriske nivå gjorde det til en fordel at net-
topp de stod i spissen for naziregimet – en 
slags sivilisatorisk-moralsk tøyling av noe som 
ellers kunne blitt atskillig verre, hevder de.  
Det er interessant at Fløgstad ikke lar sine ho-
vedpersoner argumentere sinnelagsetisk – slik 
jeg oppfatter det – men mer teknisk-kulturelt: 
personer med høy dannelse må ta ledelsen 
også i demoniske regimer. Som en parallell til 
denne historien kan vi lese Ronald Fangens 
roman fra 1946 – ’En lysets engel’ – hvor net-
topp sinnelagsetikken er avgjørende i beskri-
velsen av de to fetterne som gjør så ulike valg i 
en skjebnetung tid – men uten å la sinnelags-
etikken rettferdiggjøre handlinger som strider 
mot grunnleggende etiske verdier.  Det er i 
dette perspektivet man ser det ytterst proble-
matiske i det forsvar Fløgstads romanpersoner 
gir seg selv.  
 
Den tyske forfatteren Thomas Mann – også 
Nobelprisvinner  - gjorde et helt annet valg. 
Som så mange i sin generasjon var han nasjo-
nalistisk innstilt i årene før 1. verdenskrig – 
noe han har skrevet om i ’Betraktninger av en 
upolitisk’. Mange akademikere i hans genera-
sjon var politisk naive – en historiker som 
Fritz K. Ringer har i en bok omtalt dem som 
’mandariner’ som levet i sin egen verden og 
som var ute av stand til å forstå hva som skjed-
de rundt dem, og som derfor ikke så nazismens 
sanne ansikt. Thomas Mann tok tidlig positiv 
stilling til Weimar-republikken, og i 1933 – 
under en foredragsturne utenlands – valgte han 
å ikke vende tilbake til Tyskland. Han valgte 
en helt annen vei enn Knut Hamsun, og nektet 
i mange år å sette sin fot på tysk jord. 
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Også Knut Hamsun var hektet opp i den sam-
me nasjonalismen som Thomas Mann var om-
kring 1. verdenskrig – men han ble åpenbart 
værende der. Kanskje henger det sammen med 
hans manglende forståelse for engelsk og ame-
rikansk språk og kultur, og at han ble forblindet 
av en romantisk nasjonalisme av ’Blut und Bo-
den’-typen – noe flere mener å finne i hans ro-
man ’Markens grøde’. Denne romanen var ut-
gangspunktet for at han fikk Nobelprisen, og 
da ble dens jordromantikk nok tolket i lys av 
Alfred Nobels tanker om ’idealistisk diktning’. 
En slik jordromantikk vil vi lett gjenfinne i na-
zismen – så kanskje de kritikere har rett som 
hevder Hamsuns tidlige nazisme? 
 
Her er det viktig å være oppmerksom på etter-
påklokskapen – slike vurderinger bygger på at 
vi leser Hamsuns diktning i lys av den senere 
historie. Noen av hans holdninger var ikke 
uvanlige i samtiden, men kanskje var det inn-
slag av en slik politisk naivisme hos ham som 
Fritz K. Ringer så hos mange av de tyske aka-

demikerne? En filosof som Martin Heidegger 
ble nazistisk innsatt universitetsrektor – her 
nevnt som et eksempel. En slik naivisme unn-
skylder ikke, men den føyer en ekstra brikke til 
puslespillet Knut Hamsun. Akkurat som vi 
undrer oss over at Heidegger kunne la seg bru-
ke slik han ble, undrer vi oss over Hamsuns 
valg. Undringen hører med til de momenter vi 
bringer med oss i lesningen av hans bøker – i 
balansegangen mellom sinnelagsetisk tenkning 
hos Fangen og den forvridde sivilisatoriske for-
pliktelse som Fløgstads romanpersoner drape-
rer rundt seg i en selvrettferdiggjørende gest. 
 
Vi kan godt markere Knut Hamsuns 150-
årsdag – det gir ikke bare  anledning til en este-
tisk innfallsvinkel til hans diktning, men reiser 
også  etisk-sivilisatoriske spørsmål som vi aldri 
blir ferdige med. Det skjønner vi lett når vi 
plasserer Thomas Mann og Knut Hamsun over-
for hverandre – begge Nobelprisvinnere i det 
samme tiåret: Mann i 1929 og Hamsun i 1920. 
 

Det ble også servert fine underholdningsinnslag. Alexander Lorentzen, Ingvill Nordstoga Eide og Siri 
Kval Ødegård hadde en minikonsert, Helene Landheim gledet oss med Alf Prøysen på ekte dialekt, og  
herrene Per L. Kjos og Olav Svae overbeviste som kjærestepar med sterk sang og tydelig forelskelse.     


