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H østens farger er alltid vakre, sterke og 
skinnende som de er. Løvet på trærne har 
alle fargenyanser, fra intenst rubinrødt til 
orange – og mye mer.  
 
Bildet er tatt i oktober 2010 på Hed-
marksmuseet. Etter hovedinngangen har jeg 
tatt til høyre, fortsatt mot gruppen av hus 
som ligger der og så videre ned mot Mjøsa. 
Et lite stykke nedi bakken der er bildet tatt en 
vakker høstdag.  
 
 

Foto: Simon Bringeland 

 
Bildet må sees i farger for å få det rette inn-
trykket. Når løvet atter faller på bakken og  
risler og  rasler når vi går der, minnes vi også 
om at vinteren ikke er så langt unna. I fjellet 
har snøen allerede kommet.  
 
Denne vekslingen i farger og mellom årstider 
er et kjennetegn ved den nordiske naturen, 
og det er lett å forstå Elias Blix når han skri-
ver om at det «lauvast i li» når våren en gang 
kommer. Men la oss også glede oss over det 
høsten har å gi oss. 
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Vi takker for hyggelig omtale i Y’s Nytt nr. 2 2012 ! 

MITT FØRSTE OFFISIELLE OPPDRAG 
som President ble Regionskonferansen. Olav 
L.med sin elskede og jeg reiste sammen fra 
Hamar, noe som gjorde at jeg fikk nyte et 
meget sjarmerende reisefølge. De tok godt 
vare på meg og sørget for at jeg kom fram til 
rett tid på rette sted. Der møtte vi 
Simon,opplagt og ferieglad. Han har jo mye av 
familien sin i Stavanger.  
 
VI VAR 80 DELEGATER. Litt spesielt ble 
det da RD Nicolay Leganger måtte melde 
forfall pga sykdom. VRD Egil Odd Halvorsen 
måtte på kort varsel ta over møteledelsen. Litt 
artig var det at Leganger fulgte debatten og 
kom med innlegg via ”Skype”.Teknologien 
setter nesten ingen grenser.  
 
KONFERANSEN BLEI ÅPNA med en 
inspirende og tankevekkende andakt. Vi blei 
minnet på at vi først og fremst var en 
bevegelse, og som sådan ikke måtte stivne. 
Selv om vi både er rotfestet og grunnfestet er 
vi satt i bevegelse for å tjene vår neste.  
 
DET BLEI LITT KRITIKK grunnet for sen 
utsendelse av sakspapirer og regnskap. 
Regnskapet var heller ikke revidert. Men dette 
ble det lovet bedring på til neste år. Vi får nå 
se om de holder ord, for dette har, etter hva 
Simon forteller, gjentatt seg i flere år.  
 
MOTTOET ER: Alle barn er våre barn. En ny 

klubb i hvert distrikt 
er hovedmå-
let.Strategi-og 
tiltaksplanen ble 
vedtatt. Den kan dere 
lese om i 
medlemshåndboken.
( På møtet 16.10 vil 
vi drøfte litt av dette).  
 
EN FORNYET SAMARBEIDSAVTALE 
med Norges KFUK-KFUM fikk en del 
innvendinger, men styret fikk det nødvendige 
mandat til å sluttføre forhandlingene. Store 
forandringer fra den gjeldende avtale blir det 
ikke. En ny,egen samarbeidsavtale med 
Norges KFUK-KFUM speidere blei fremlagt. 
Dette tettere samarbeidet har som overordnet 
mål å øke medlemstall og klubber.  
 
REGIONSKONFERANSEN VARTE bare 1 
dag og blei således litt amputert. Men det er 
artig og inspirerende å treffe gamle venner og 
innlede nye vennskap med likesinnede. Det 
minner oss på det verdifulle fellesskapet vi er 
en del av.  
 
VERDENSKONVENTET BEGYNTE neste 
dag , og her var Olav og Johs delegater.  
Neste års Regionskonferanse finner sted i 
Vestfold 9.-11. august.  
 
Kjell  

REFERAT FRA REGIONSKONFERANSEN I STAVANGER  
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten har ordet har ordet har ordet har ordet::::    Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

September 
 
Henning Winge    2.  
Terje Gloppen    8.  
Nils Kristian Lie    8.  
Ragnhild Lie    9.  
Kjell Linkjendal   13.  
Ragnhild Hummelvoll  20.  
Ingunn Myklebø   28.  
Torbjørn Hummelvoll  30.  
Marit Johnsen   30.  
  
Oktober 
 
Tone Kjersti Linkjendal 3.  
John Sellereite   6.  
Geir Bjørnar Smebye  21.  
Aud Skagestad   23.  
Kåre Skagestad   23.  
Morten Saltvik   28.  
  
November 
 
Bergljot Brønn Senumstad 7.  
Iver Mosvold   14.  
Brith Kvalvåg Winge  16.  
Sigmund Lie   19.  
Olav Svae    20.  
Else Magnum   26.  

IIII     LANG TID har jeg sett fram til årets 
rypejakt, og i skrivende stund sitter jeg ensom på 
hytta i den anledning. Det er nesten ikke ryper her, 
og det er deprimerende. Fikk en sjanse på 5 
jaktdager, men presterte å bomme 2 ganger, og sånt 
er ytterst deprimerende. Og som om ikke dette 
skulle være nok elendighet, nå laver snøen ned . Kan 
det bli verre? Med slike tanker vikles en lett inn i en 
ond sirkel av selvmedlidenhet. 
  
MEN TRO DET ELLER EI, i dette øyeblikk titter 
faktisk solen fram, og takknemligheten over å være 
så priviligert som jeg, begynner å spire. Jeg har tross 
alt 2 friske ben som gjør at jeg overhodet kan gå på 
jakt. Jeg har øyne som gjør at jeg kan overveldes av 
skaperverket. Jeg har god helse og en herlig 
familie.Jeg har jo faktisk alt, unntatt rype, da. Jeg 
har all grunn til å juble i takknemlighet, og selv om 
jeg ikke er pinsevenn bryte ut i et rungende halleluja 
over livet. Egentlig er det litt skremmende hva 
tankene kan gjøre med oss, frigjøre eller felle. Måtte 
Gud gi oss vilje, evne og kraft til å tenke gode 
tanker.  
 
SÅ ER JEG ALTSÅ BLITT PRESIDENT i Hamar 
Y`s Men`s Club. En meget stor, utfordrende og 
givende oppgave. Skal jeg være helt ærlig så har 
dette med å skrive i ”Presidenten har ordet” vært det 
kanskje mest skremmende. Jeg lider nemlig av 
”skrivofobi”. Skal jeg løse dette og alle de andre 
oppgavene på en god måte ville jeg være svært 
takknemlig om dere nevnte mitt navn i deres bønner.  
 
HELDIGVIS PREGES Y`S MEN her hos oss av 
medlemmer som har en tjenende innstilling og evne 
til omsorg. Det gjør det til et privilegium å være 
President. Kjære venner, skulle noe gå litt på skeive, 

så vet jeg at jeg har dere som bare ønsker det 
beste for meg i ryggen. Jeg håper for oss at 
dette funksjonsåret vil være med på å fremme 
engasjementet for klubben og vennskapet 
mellom oss. Sammen skal vi lykkes!  
 
Kjell  
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 R agnar døde den 16. mai, 84 år gammel. Det 
er nok en del i klubben som ikke visste hvem 
Ragnar var fordi han de siste årene ikke var på 
møtene på grunn av sykdom. Selv om han var 
syk, fulgte han med i hva som skjedde i den 
klubben han var så glad i. Når man traff Ragnar 
var han som før, alltid blid og interessert i det 
som skjedde i klubben og i verden.  
 
Ragnar var en sentral person i Hamar Y’s Men, 
og han led ikke av arbeidsvegring. Som leder av 
Budorutvalget i mange år i 70 årene, organiserte 
han dugnader på Budor, som da var et leirsted 
for Østerdal KFUM. Det var maling, rydding og 
parkeringsvakter i skisesongen. Alltid blid og 
full av pågangsmot.  
 
Like blid var han som leder av trimutvalget, 
Hver fredag var det full fart  i en gymsal med 
oppvarming og deretter fotball, barn og voksne 
om hverandre. Men det ble også tid til samtaler 
om dagsaktuelle emner og om  andre verdens-
krig. 

 
Ragnar var en ekte Hamar- og Ynglingegutt 
med lang fartstid i speideren. Ragnar arbeidet 
som lagersjef på Nebb, senere ABB, og han ga 
alltid en god pris hvis man skulle kjøpe noe.  
 
Han spilte tennis og var med i seilerklubben i 50 
årene. Dessuten var han svært glad i å gå turer i 
fjellet, og han var flink til å fortelle om det han 
opplevde. Da ble det gjerne tre emner som opp-
tok ham: krigen, spesielt på Hamar, de gamle 
originale lektorene på ”Katta”, og materialismen 
i vår tid som ødela så mye for samholdet i sam-
funnet. 
 
Ragnar var en ekte Y,s Man og Hamargutt som 
ga oss så mye. 
 
Vi lyser fred over Ragnars minne. 
 
Johannes 

 

Minneord om Ragnar Pünther 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

AAAA    ndreas 
ble født 6 
ov.1916. 
Om hans 
oppvekst og 
ungdom  på 
Frogner i 
Oslo vet jeg 
lite å fortel-
le.-   

 
IKKE LENGE ETTER tyskernes inva-

sjon i 1940 ble han med i ledelsen for 
motstandsbevegelsen  ved Oslo Universi-
tet. Han ble arrestert, men satt fri igjen.  
De fant ikke noe fellende bevis mot ham. 
–   
 
SITT ÅNDELIGE HJEM fant han i Kris-
telig Studenterforbund, som også ble mitt 
åndelige hjem. Høsten -43 ble han valgt 
til formann for neste semester.med 
bl.a.Georg Hille som ett av styrmedlem-
mene. Men like etter kom nazistenes ak-
sjon mot Universitetet. Tror det var 

 

 
Andreas Schanke til minne 
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ca.500 studenter som ble sendt som 
fanger  til Tyskland. Ingen møtevirk-
somhet  i Studenterforbundet så lenge 
krigen varte. Schanke ble arrestert i no-
vember 1943 og satt fengslet til februar 
1945. Han satt først på Bredtvedt, siden 
overført til Berg. Han satt 1 år i enecel-
le uten lesestoff. 
 
 ETTER KRIGEN ARBEIDET Andre-
as to år i World Student Christan Fede-
ration i Geneve. Deretter lektor noen år 
ved lærerskolen i Oslo og så ved  
Tromsø lærerhøyskole. 
 
HAN BLE EN GOD VENN av mine 
foreldre. Dermed fikk jeg fin kontakt 
med han når jeg var hjemme i feriene,- 
bl.a. på noen skiturer. Etter hans egne 
ord var det min mor som overtalte ham 
til å bli formann i menighetsrådet i 
Tromsø, - visstnok også i Røde Kors. 
 
I 1958 KOM HAN SOM REKTOR på 
lærerhøyskolen her i Hamar.-  Selv fikk 
jeg nær kontakt med Andreas først 
gjennom Ordo Crusis , et sjelesørgerisk 
fellesskap på kirkens grunn. Han ble  
opptatt i 1951 og jeg i 1955. Medlem-
skapet i Ordo sier noe grunnleggende 
om Andreas forhold til kirken og kris-
ten tro. 
 
I VÅR REGULA STÅR DET bl.a.:”Vi 
innskjerper lojalitet mot  kirkens ord-
ninger og troskap mot dens bekjennel-
se.. Vi vil være et bønnesamfunn i vår 
kirke.. Vi skal søke og gi hverandre sje-
lesorg og personlig hjelp. Privatskrifte-
måtet vil vi selv bruke, og vi vil gjen-
opprette det i Den Norske kirke. 
 

 SELV BRUKTE JEG flere ganger 
Andreas som min skriftefar. Det forbau-
ser sikkert ingen at han var en god 
skriftefar.  - Straks jeg kom til  Hamar 
fikk han  overtalt meg til å overta ledel-
sen av kirkeakademiet, som han hadde 
ledet i mange år. Den betingelse jeg sat-
te var at han skulle fortsette som styre-
medlem . Vi fikk et meget godt samar-
beid i fire år med stor oppslutning om 
møtene.  
 
AT JEG FIKK HAN TIL Å BLI MED-
LEM av Hamar Y’ s Mens Club tror jeg 
vi alle er glade for. Han selv kom ofte 
tilbake til hvor glad han var for felles-
skapet her  - også etter at han bosatte 
seg i Oslo nær Røa, hvor jeg besøkte 
han, og deretter på   Hovseter syke-
hjem. Mye plaget, men holdt humøret 
oppe og tanken klar til det siste. 
 
     JEG HAR SNAKKET MED ganske 
mange om Andreas,- bl.a. Per Lønning, 
Fredrik Grønningsæter, som også er 
med i Ordo Crucis, og også Georg Hil-
le, som alle ofte besøkte han. Vår opp-
levelse av Andreas er helt samstemte: 
Andreas var en person som fikk leder-
ansvar hvor han kom. Han var ikke 
høyrøstet. Men han kunne lytte. Han så 
dem han møtte. Han var gjennom rett-
ferdig. Han var en sjelden god blanding 
av å være en meget belest intellektuell 
og  samtidig et varmt medmenneske. 
Med takknemlige hjerter lyser vi fred 
over Andreas minne. 
 
Carl Wollert 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
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Søppelplukkingsdugnaden langs fylkesveier på 
Hedmarken for Kolo Veidekke er kommet inn i et 
godt spor etter vellykket innsats våren 2010 og 
våren 2011.  
 
Årets mobilisering gikk da også glatt og smerte-
fritt etter et mønster vi begynner å kjenne. Våre 
oppdragsgivere gir uttrykk for stor tilfredshet med 
den måten Hamar Y’s Men’s Club gjennomfører 
kontrakten på.   
 
I år sendte vi allerede fra februar på klubbmøtene 
rundt lister med dag - og kveldsøktplaner for peri-
oden 16.  27 . april, og det var ikke vanskelig å få 
medlemmene til å skrive seg på. Arbeidet gikk for-
tere unna enn ventet, og vi var ferdige allerede om 
kvelden 25. april.  
 
25 medlemmer har vært aktive søppelplukkere, 

noen med fire/fem 4-timers økter aktiv deltakelse. 
Dette er imponerende og gir oss stor frimodighet 
for kommende år! 
 
Fortjenesten er den samme som forrige sesong, 
samlet kr. 72.800.-, men Olav L. har regnet ut at 
vår timegodtgjørelse i år er over kr. 300.–  p.g.a. 
øket effektivitet. Han varslet også i årets 
”forhandlinger” med våre oppdragsgivere at han 
neste år ønsker en ”justering” av satsene. Det er 
ikke urimelig at vi påberoper oss vår soliditet, på-
litelighet og kompetanse som grunnlag for 
”lønnsøkning.” 
 
Igjen har det vært en glede å oppleve entusiasmen 
og fellesskapet som preger søppeldugnaden. 
TAKK for helhjertet innsats! 
 
Olav S.    

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Formidlingsprisen til Hummelvoll 

Skår Frode (Høgskolen i Hedmark) 

 Høgskolen i Hedmark sin Formidlingspris for 
2012 tildeles professor Jan Kåre Hummelvoll 
for årelang innsats som en aktiv og modig for-
midler av forskning innen psykisk helsearbeid 
og psykiatrisk sykepleie. 

Formidlingsprisen skal deles ut til en person eller 
et fagmiljø/gruppe som på forbilledlig måte har 
formidlet sin forskning eller sitt faglige eller 
kunstneriske utviklingsarbeid, enten til allmennhe-
ten eller til ulike brukergrupper i arbeids- og sam-
funnsliv. 
  
Sterke kandidater 
Det kom inn 7 sterke nominasjoner til årets for-
midlingspris. To av nominasjonene var av fagmil-
jø/grupper, mens de resterende fem gjaldt enkelt-
personer. Det er gledelig at alle avdelinger var re-
presentert i nominasjonene. Mange fagområder var 
representert blant de innkomne forslagene. I alt 9 
personer nominert, hvorav 1 kvinne. Alle de nomi-
nerte har på sin måte bidratt sterkt til forsknings-
formidling de siste årene. 

  
-Tildelingsutvalget har hatt en vanskelig jobb, men 
det er samtidig svært gledelig at vi har så mange 
verdige kandidater å velge blant når vi skal dele ut 
en formidlingspris, sier Petter Dyndahl som har 
ledet tildelingsutvalget. 
  
Autoritet innen sitt fagfelt 
-Etter en grundig og omfattende diskusjon, samlet 
komiteen seg om professor Jan Kåre Hummelvoll 
ved avdeling for folkehelsefag som årets vinner av 
formidlingsprisen. Hummelvoll blir sett på som en 
autoritet innen sitt fagfelt. Hummelvolls forsk-
ningsproduksjon og formidling er betydelig, og det 
er naturlig å trekke fram læreboken "Helt – ikke 
stykkevis og delt", fra 1982, som fortsatt ses på 
som en klassiker og som ble trykket opp i 7. opp-
lag tidligere i år, heter det i tildelingsbegrunnelsen. 
  
Fortjent oppmerksomhet 
-Hummelvoll hedres for sin årelange innsats som 
en aktiv og modig formidler av forskning innen 
psykisk helsearbeid og psykiatrisk sykepleie. Han 
fortjener virkelig denne oppmerksomheten, sier 
rektor Lise Iversen Kulbrandstad.  

Årsrapport fra prosjekt– og økonomiutvalget 
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Nasjonal krise – og den 
enkeltes krise. 

 
Vi har opplevd en rettssak som gjør sterkt inn-
trykk. En rettssak som ikke skulle ha vært. 
For hendelsen 22. juli skulle ikke ha 
skjedd. Dagen går inn i historien som den 
verste ugjerning siden krigen. 
 
 Det er vel slik at vi ikke 
forstår at det kunne skje. 
En mann - 77 mord og 
mange fysisk skadede, ved 
siden all psykisk smerte. 
Umenneskelig. Ondskapen 
viste seg. Sorgen og savnet 
for de berørte er det vans-
kelig å sette seg inn i.  
 
Rettssaken bragte savnet 
fram i lyset på ny og sik-
kert i en forsterket utgave. 
Opplevelsene både for de 
som var nær regjerings-
kvartalet, og i særdeleshet 
de som var på Utøya, kan 
vi andre ikke leve oss inn i. 
Deres familier opplevde 
også sine livs verste timer. Den 
«nasjonale» sorgen ble gjennomlevd på 
nytt. 22. juli-kommisjonens rapport har 
også gjort inntrykk på oss alle. Det som 
skjedde 22. juli skal ikke glemmes – heller 
ikke av Norge som fellesskap. 
 
I Vang kirke har det vært 4 gravferder 
med ungdom i 20 års alderen bare i løpet 
av dette året. Plutselige dødsfall. Uventet 
og brått. Ulykker med fatale følger. Fami-
liene har fått sjokk. De fikk livet snudd 
opp ned på sekunder 
 

 
 
 
 
 
ved at presten (eller andre) kom på døren 
og fortalte det som ingen foreldre vil høre: 
Ditt barn døde.  
 
For deres familier er det ingen nasjonal 
sorg. Tanken på at det kan ha vært selv-

valgt død, kan 
gjøre sorgen enda 
tyngre å bære. For 
dem er sorgen, 
fortvilelsen, sav-
net like stor som 
om de var om-
kommet ved en 
stor katastrofe 
som skaper en 
stor mediesak. 
Men vi tror og 
håper at de opple-
ver støtte og hjelp 
i sine miljø, fra 
familie og venner. 
Å gå alene med 
sorgen, er for de 
fleste tungt. 

 
Det var en glede da ordføreren fortalte at 
han ønsker at kommunens kriseteam stiller 
opp også i slike sammenhenger. Han men-
te at dette fungerte godt. Den faglige hjelp 
er viktig, men også den hjelp som både det 
nære og litt fjernere fellesskap gir, er vik-
tig.  
 
La oss støtte de som opplever sorg og savn 
uansett hvordan dødsfallet har skjedd. 
    

Kåre S. 

I  Periskopet-
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Skal koordinere 22. juli-forskningen  
 

 -Vår viktigste oppgave er å ivareta hensynet til de berørte etter terrorhendelsene 
22. juli, og passe på at forskningen ikke blir en ekstra belastning for de involverte, 
men fremme etisk og forsvarlig forskning overfor målgruppen, sier professor Jan 
Kåre Hummelvoll. 

 

 Jan Kåre Hummelvoll er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark, 
avdeling for folkehelsefag på Campus Elverum, og er valgt ut til å sitte i koordine-
ringsgruppen for 22. juli-forskningen som Helsedirektoratet nylig har oppnevnt. 

Formålet med koordineringsgruppen er å ivareta de berørte etter terrorhendelsene i 
Regjeringskvartalet og på Utøya i fjor. Dette inkluderer etterlatte, skadde, nære på-
rørende, venner og offentlige og frivillige innsatspersonell. 

Stor forskningsinteresse  

-Forskning i forhold til kriser er noe vi har drevet med lenge og er interessant. Dra-
matiske og store hendelser som 22. juli vekker stor forskningsinteresse, og det er 
allerede satt i gang mange forskningsprosjekter på dette området, forteller Hum-
melvoll.  
Og det er her koordineringsgruppens arbeid kommer inn. Gruppen skal være en 
møteplass for de som utfører forskning, de det forskes på og de som skal bruke 
forskningen. 

-Jeg har stor tro på en slik møteplass, hvor mange ulike forskningsperspektiver blir 
løftet frem. En slik bredt sammensatt gruppe vil være med på å sikre forskningens 
totale kvalitet, både etisk, metodisk og økonomisk. En viktig utfordring er å sørge 
for at informasjonen flyter godt begge veier. At vi kan få en oversikt over hvilken 
forskning som pågår, så vi hindrer for mye overlappende forskning, men også at 
forskere kan dele data der det er mulig og naturlig, forteller Hummelvoll. 

Professor Jan Kåre Hummelvoll 
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Bred sammensetning  

Koordineringsgruppen er bredt sammensatt, og består av representanter fra aktø-
rene på forskningssiden, myndigheter og de berørte. Gruppen skal formelt etable-
res på første samling 28.september. 

-Da vil gruppens arbeidsoppgaver bli mer konkretisert, sier Hummelvoll, som er 
spent og motivert for jobben. 

 

Mange forskningsprosjekter er allerede igangsatt relatert til de grufulle hendelsene 
22. juli 2011 og det er viktig at arbeidet koordineres 

Lang erfaring  

Hummelvoll er professor i psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid, ved Institutt 
for sykepleie og psykisk helse, Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hed-
mark.   

Han har over 30 års erfaring innen psykisk helsearbeid, og sentralt i mye av forsk-
ningen hans er praksisorientering og brukerinvolvering. Det fremheves at koordine-
ringsgruppen blant annet skal bidra til å ivareta brukerperspektivet, et felt Hum-
melvoll har både lang erfaring fra og kompetanse på.   

- Sånn sett burde Hummelvoll være sterkt rustet til denne jobben. At han er pluk-
ket ut som en av to høgskolerepresentanter er en tillitserklæring og en annerkjen-
nelse av det arbeidet Hummelvoll gjør, sier Ingeborg Hartz, Prodekan forskning, 
Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark. 
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DDDD    enne somme-
ren gjorde jeg alvor av 
noe jeg lenge hadde 
tenkt, å kjøre gjennom 
Norge på langs og re-
turnere via Finland og 
Sverige. Norge på 
langs gjorde jeg første 
gang i august 1978, 
den høsten jeg flyttet 
til Alta som nytilsatt 
lærer ved Alta Gym-
nas. Den gang hadde 
jeg ikke vært så langt 
nord som Trondheim 
en gang, så det var en 
lang biltur som lå fo-
ran meg i min relativt 
nyinnkjøpe VW boble 
(brukt og knall orange i fargen). Fra Stavanger gikk turen via Gol i Hallingdal, til Grong i Nord-
Trøndelag, videre med overnatting i Narvik før den siste etappen til Alta. I sommer gikk turen fra 
Hamar, men via Nesna. Jeg flyttet fra Alta etter 10 år for å begynne i stilling på Nesna lærerhøysko-
le, hvor jeg ble i nesten åtte år før jeg kom til Hamar våren 1996. Nå gikk første etappe til Grong, 
hvor jeg overnattet på det samme gårdspensjonatet som i 1978 – et vakkert gårdstun som ikke hadde 
forandret seg så mye siden jeg var der første gang (har vært der siden også). 

Gjennom Norge på langs sommeren 2012 

Nasjonalt kompetansesenter  

Hun ser på det som en styrke for fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmark at Hum-
melvoll sitter i koordineringsgruppen. 

-Dette er også spennende i forhold til ønske om å etablere et nasjonalt kompe-
tansesenter her ved Terningen Arena, sier Hartz. 
Det tverrfaglige miljøet som fins i Terningen Nettverk, har i over ett år arbeidet 
med å opprette et Kompetansesenter for helhetlig langsiktig oppfølging etter kri-
ser.   

-Jeg ser for meg at mye av den kunnskapen og erfaringen jeg får gjennom koor-
dineringsgruppen kan være naturlig å ta med meg tilbake til undervisningen ved 
høgskolen. Undervisningen skal være forskningsbasert, og her vil jeg få tilgang til 
mye spennende og unikt materiale, sier Hummelvoll. 

Elin Saugerud  (Høgskolen i Hedmark) 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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Fra Grong dro jeg videre til 
Nesna. Da måtte jeg først rei-
se til Mosjøen for derfra å ta 
en vei som går ut mot kysten 
til Sandnessjøen. Ved et vei-
dele noen mil fra Mosjøen går 
veien til ferjeleiet hvor ferjen 
til Nesna ligger. Vel om bord 
på ferjen var det et flott utsyn 
mot Nesna-landet. 
 
Helgelandskysten er utrolig 
vakker med sin utallige øyer 
og lune viker, og sommerlyset 
er betagende – som eksempel-
vis her med ferjen fotografert 
i retning syd mot Sandnessjø-
en. 

 
Skjærgården er noe for seg 
selv, og her kunne jeg igjen 
kjenne duften av tang og tare 
– se flo og fjære (noe Mjøsa 
dessverre ikke kan by på). 
Bildet til høyrer viser utsyn 
innover Sjonfjorden mot 
Sjonfjellene. 
 
Fra Nesna gikk kursen videre 
nordover, via Mo i Rana. Jeg 
fortsatte over Saltfjellet og 
fikk oppleve at Nordland også 
kan være fylt av regn og tåke 
– så det var ikke så mye å se 
den første dagen. Jeg overnat-
tet i Nordkjosbotn, et veidele 
hvor hovedveien til Tromsø 

tar av utover fjorden. I Nordkjosbotn har 
jeg stoppet tidligere på samme sted, og 
det var et hyggelig gjensyn. Også den 
nordligste delen av landet – Troms – har 
mye vakkert å by på, og det er bygget 
fine rasteplasser for bilturistene.  
 
Jeg fortsatte turen til Alta for å besøke 
gamle venner, og jeg gledet meg over 
gjensynet med kjent natur. Sist jeg kjør-
te strekningen fra Nesna til Alta var i 
1992 – altså 20 år siden. Jeg tok meg 
god tid og rastet underveis, her er et bil-
de fra Altafjorden. 
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Gjensynet med Alta og gamle venner 
gledet, og anledning til å se på naturen 
ble det også – jeg lar dette bildet tatt 
utover en del av Alta fra Komsafjellet 
– som har gitt navn til en gammel 
steinalderkultur (etter funn) – Komsa-
kulturen – stå for denne delen av tu-
ren. 
 
Fra Alta gikk turen til Kautokeino, 
videre til den finske grensen og gjen-
nom en nordlig del av Finland før den 
svenske grensen ved Karesuando – 
hvor Lars Levi Læstadius virket som 
prest. I Nord-Sverige er det mye skog, 

ja veldig mye skog – så naturen er 
ikke så variert som i Norge. Men 
idyller finnes. Jeg overnattet første 
natten på Hotel Laponia i den lille 
byen Arvidsjaur, omtrent 77 mil 
fra Alta. Der har jeg vært flere 
ganger tidligere – de årene jeg 
bodde i Alta. Da var det vanlig 
reise sørover med bil gjennom Fin-
land og Sverige fordi det gikk ras-
kere med gode veier. Fra Ar-
vidsjaur kjørt jeg faktisk helt hjem 
til Hamar, via Mora. 
 
Sommerens tur har gitt meg mange 
gode minner – jeg traff mennesker 
jeg gjerne ville treffe igjen, og jeg 

har gjenopplevd noe av den bilturen jeg hadde høsten 1978 (og senere ganger). Det sies jo at det er fra vei-
en vi opplever naturen. I sommer var det en utstilling i Oslo som het «Utsikter – Norge sett fra veien 1733 – 
2020», som viste hvordan vår opplevelse av naturen og landskapet er formet av utsiktspunktene fra veien. 
Mange prospektkort fra 1950- og 
1960-årene er nettopp tatt fra slike ut-
kikkspunkter. Hamarfotografen Nor-
mann er et godt eksempel på dette. Et 
av hans bilder pryder forsiden på bo-
ken fra utstillingen. Prosjektet med 
«Nasjonale turistveier» griper fatt i 
nettopp noe av dette – der er det særlig 
vakre strekninger som løftes fram med 
tilrettelagte rasteplasser. Blant annet to 
av disse kjørte jeg også i sommer – 
nemlig Gaularfjellet og Sognefjellet. 
Et bilde fra Gaularfjellet skal få avslut-
te denne lille reiseberetningen. 
 
Simon W. Bringeland 

 

 

 


