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JJJJ    
ul i en stor gammel prestegård på 

landet i Danmark i 1950 – 60 åre-

ne. 
 
Julen startet egentlig 1. søndag i advent, da 
det ble hengt opp grankvister med røde 
sløyfer over alle dørene i prestegården. Det 
skulle lukte gran i hele huset, som fyltes 
med mange mennesker i desember: det var 
kvinnekretsenes adventsfest, 80–100 men-
nesker, det var KFUM og K`s adventsfest 
med langt over 100 unge og ikke minst kir-
kekonserten med etterfølgende kaffe i pres-
tegården hvor musikere og sangere fortsatte 
å spille og synge. Til disse arrangementer 
ble det alltid pyntet med gran og røde bær 
og masse røde lys på bordene, og det ble 
servert nybakte kringler, brunkaker og ny-
kokte klejner ( smulten stod i gryta hele de-
sember). 
 

IIII    
 skumringen hver søndag ettermiddag i 
desember samlet alle i huset seg ved ad-

ventskransen (alle 4 lys ble tent) og sang 
adventssalmer. Siste søndag før jul var hele 
prestefamilien på de to ”Gamles hjem” i 
soknet. Der spilte og sang vi jenter for de 
gamle, mor leste julefortelling og far holdt 
andakt. Det var ekstra stas å være der, for 
det vanket alltid noen kroner eller sjokolade 
til vi barna pluss at vi fikk så mye god mat. 

UUUU    
ka før jul skulle det være stille i pres-
tegården så far kunne få forberedt alle 

julens prekener. Dog tok han noen pauser 
på ettermiddagen og besøkte syke og en-
somme mennesker før jul. En formiddag 
dro far også sammen med forpakteren ut i 
skogen vår for å hente juletrær, enten på 
traktor eller med hest og slede – alt etter 
været, og det var stor stas når de kom hjem 
med to store trær til kirken, ett stort tre til 
prestegården og ett mindre til forpakterens. 
Hvis  far også hadde tatt et lite tre med til 
barneværelset, var lykken fullkommen. 
 

IIII    
nn imellom alle møter og festligheter ble 
det selvsagt også slaktet gris og laget le-

verpostei, rullepølse, metervis med medis-
terpølser og kokt grisehode til sylte, og dis-
se herlighetene fikk vi smake på til lunsj 
julaften. 
 

JJJJ    
ulaften hadde far tre tjenester, vi var 
alltid på den midterste og så pyntet vi 

juletre, mens far var på den siste tjeneste i 
annekskirken. Juletreet gikk til taket i den 
store hagestue og var pyntet med levende 
lys, hvite engler, hvite stjerner og glitter. 
Ofte hadde vi gjester til middag og rundt 
juletreet julaften – ensomme gamle eller 
unge mennesker som hadde for langt å reise 
hjem. Middagen julaften var alltid andestek 
med svisker og epler – rødkål og karamelli-
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serte poteter og ris á la mande med kirse-
bærsaus. 
 

JJJJ    
uledagene var stille i prestegården for 
far hadde fortsatt prekener å tenke på, 

men 2. juledags ettermiddag var det alltid 
familietur i skogen, og 3. juledag møttes vi 
med to andre prestefamilier til lek og hyg-
ge. I romjulen var det så juletrefest både i 
borgerforeningen og i misjonshuset, og far 
skulle jo holde andakt alle steder. 
 

MMMM    
en til nyttår ble prestegården igjen 
invadert – denne gang av tre købe-

havnerfamilier – venner av mor og far – 
som skulle ha litt prestegårdsjul på landet. 
Så minst tre dager før de kom måtte vi be-
gynne å fyre i alle kakkelovnene i gjeste-
værelsene for at det skulle være mulig å 
sove der, og da ble det fest og moro og 
”godt nyttår.” 
 

God jul ! God jul ! God jul ! God jul !     
 

Hilsen Bodil 

Henger høyt for julestemning 
Dette var overskriften i Hamar Arbeiderblad onsdag 19. november. Vi gjengir repor-

tasjen med tillatelse fra journalist Henning Rugsveen: 
  
 De synes det er litt tidlig    

med jul, men nå er de i full 

gang med å henge opp jule-

gatebelysningen i gågata, 

Hamar Y’s Men’s Club. 

- Det er jo altfor tidlig med 

jul  nå, men vi skal jo komme 

i julestemning , ler Sigvart 

Byberg.  

Det er ikke helt lett å få lyse-

ne opp i toppen av trærne i 

gågata, men de tre karene 

har mange års erfaring. 

- Det  er 16. året jeg henger 

opp julelysene, og foreningen 

vår hadde hatt jobben i flere 

år før det. Vi begynner å få god erfaring i dette, sier Carl W. Krohn-Hansen (81). Han er 

akkurat litt for voksen til å være med i KFUM/KFUK, men ikke for å jobbe dugnad til inn-

tekt for blant annet ungdomsgruppa speidere og korvirksomhet gjennom seniorgruppa Ha-

mar Y’s Men’s Club. 

- Det gjør vi med glede, så lenge vi er spreke! 

 Julelys: Per Kjos, Carl W. Krohn-Hansen og Sigvart Byberg legger grunnlag for 
julestemning i sentrum.    Foto: HENNING RUGSVEEN 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten har ordet har ordet har ordet har ordet::::    

 Desember 
 Olav L.  1.  
 Trond Vidar   4.  
 Helge   8.  
 Karl   9.  
 Jørgen   14.   
 Martha Voll  21.  
 
 Januar 
 Arne   13.  
 Kjell B.  18.  
 Arnhild Kausland  30.  
 

 Februar 
 Eldbjørg Markussen  2.   
 Ingegjerd Svae  2.   
 Oddvar   10.  
 Bodil Johnson  12.  
 Svanhild Hummelvoll  14.  
 Reidunn Dalby  18.  
 
 Mars 
 Jan Kåre   1.  
 Tove Sellereite  2.  
 Marit Svahn  3.  
 Roar  5.  
 Ole Jacob   10.  
 Carl W.   16.  
 Karen Sigrid Vedum  19.  
 Alf   22.  
 Oddbjørg Johnsen  24.  
 Helene Landheim  29.  
 

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!        
 

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!     

SSSS    ommertida er slutt for i år, og 
klokka går igjen rett i forhold til sola. 
Mørkt er det om kveldene og snøen mangler. 
Noen er glade for det, andre ønsker seg skiføre 
som et mulig tegn på at moder Jord ikke er helt i 
ulage. 
 
Snø eller ikke snø, det nærmer seg adventstid med 
adventstidas forventninger. 
Med den er det og tid for julegater. 
Når dette leses, har mange av Hamar Y`s Men`s 
Club sine medlemmer vært i sving i Hamars gater 
for å sette opp julegatebelysning.  En stor oppga-
ve. Lurer på hvor lenge vi orker dette? 
 
To gjester har vi hatt denne høsten. Det har gledet 
oss.  Roar har blitt opptatt som medlem. Velkom-
men skal du være, Roar. Vi håper at du snart føl-
ger etter, Henning. Vi trenger nye medlemmer. 
 
Det gjenstår ett møte, og så er det adventsfest. Tar 
meg den frihet  å ønske flest mulig velkommen til 
en høytidelig og trivelig kveld. 
 
Til slutt vil jeg takke alle medlemmene for alt ar-
beidet  dere har lagt ned for klubben vår. Det rår 
en positiv velvilje i laget som gjør det trivelig å 
være sammen. 
 
Takk for dette arbeidsåret som snart er historie, 
med håp om et velsignet år 2009.   

Thorvald 
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Trond Vidar Vedum  
 
Mi barndomsbygd var 
Volbu. Bygda ligger som 
et lite eventyrrike ned mot 
Volbufjorden. Du ser den 
med sine små jorder, skog-
teiger, hamnehager og hus 
når du kjører vegen opp 
gjennom Øystre Slidre. 
Når jeg tenker tilbake var 
det alltid solskinn der. 
Bygda ligger lunt til om-
kranset med skogkledde 
lier. Og bak Løkjehøvda 
og Kvithøvd skimter du 
snøkledde tinder i Jotun-
heimen, med Bitihødn 
midt i synsranda.  Midt i 
Volbu ligger det ei lita 
kvitmalt trekirke, skulehu-
set og forsøksgården Lø-
ken, der jeg vokste opp. 
Men da jeg var liten var 
det et annet stort hus som 
skilte seg ut i den vesle 
bygda. 
Det var et stor hvitmalt  
hus i tre etasjer, bygd i 
sveitserstil med utskjæ-
ringer og svalganger. Et 
Soria moria slott i fjell-
bygda. Huset gikk bare 
under navnet Sanatoriet. 
 
Det var en utflyttet Vol-
buing, Sigurd Jørstad, som 
på slutten av 1800 tallet 
hadde kommet hjem fra 
Amerika og bygd huset. 
Huset skulle være et rekre-
asjonshjem, et godt sted å 

være for folk med  turber-
kulose. På svalgangene 
kunne senger trekkes ut, 
eller folk kunne sitte å 
nyte synet av Volbufjor-
den. De kunne puste inn 
rein og frisk luft, og huset 
var i bruk som sanatorium 
i over tredve år. Ved krigs-
utbruddet i 1940 var huset 
lasarett for norske solda-
ter. Soldater som ble 
skadd under trefninger 
med tyskerne lenger syd i 
dalen, ble lagt inn på Sa-
natoriet. I en periode var 
det sommerhotell i den 
gamle trebygningen, men 
huset var for dårlig isolert 
til at gjester kunne bo der 

om vinteren. 
I min barndom bodde Ola 
Ranum der i noen rom i 
første etasje. Han hadde 
vært fanejunker og lærer, 
og så ble det fortalt han 
var en ivrig fisker. Det var 
store fangster han dro i 
land fra Fullsenn der han 
hadde støl på Jorislægeret 
 Ola Ranum var død og 
sanatoriet hadde stått tomt 

en stund, da det i Valdre-
sen ble annonsert auksjon i 
Volbu. Inventar fra syke-
hus og hotelldrift på Sana-
toriet skulle auksjoners 
bort.  Auksjonen var en 
festdag i Volbu. Det 
strømmet folk til fra byg-
dene omkring. Senger og 
skap, bord og benker, sto-
ler og krakker ble bært ut 
av huset og stilt opp i 
lange rekker. Nattbordam-
per, kjøkkenutstyr og vas-
kevannsfat lå i pappesker. 
 Auksjonen var i gang, 
aukjsonariusen var i god 
form og budene kom raskt. 
Her var det godbiter å sik-
re seg. En gardbruker i 

bygda, kjøpte madrass på 
madrass og måtte hente 
traktor og tilhenger for å få 
med seg alt. En annen kar 
hadde kjøpt flere hattesta-
tiver. I disse hengte han 
toalettspann etter hvert 
som han fikk tilslag. 
 
  Jeg hadde aldri vært inne 
i Sanatoriet før, men nå 
stod dørene oppe og sam-
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men med to av kamerate-
ne mine smatt jeg inn. Vi 
løp gjennom ganger og 
svalganger, og kikket 
spent inn i tomme saler og 
pasientrom. Her og der 
stod ting igjen, men det 
meste var bært ut. 
Vi fant veien helt opp på 
loftet og kikket inn i alle 
mystiske og borgjemte 
rom. 
 
 Da var det vi gjorde det 
store funnet. Kameraten 
min hadde åpnet et skap 
og der stod det ei trekiste. 
Den hadde ingen lagt 
merke til. Vi forsøkte å få 
opp lokket, men kista var 
låst. Det var ingen nøkkel 
der; men vi ga oss ikke. 
Vi fant noen krokete spi-
ker og stakk inn i låset. 
Og utrolig nok gikk låsen 
opp og vi løftet spent opp 
lokket. 
 
 Kista var full av fiskeut-
styr. Oter, fiskefluer, vin-
der, og ikke minst sluker i 
alle fasonger. 
Jeg tror vi hadde samme 
følelsen som en sjørøver 
som åpner en kiste og ser 
at det glitrer i gull og dia-
manter. Fisking var den 
store interessen på denne 
tida, men vi hadde aldri 
sett så mye fiskeutstyr tid-
ligere.  Vi skjønte snart at 
det var fiskeutstyret til 
Ranum,en vi hadde fun-
net. I kista var det noen 
hjemmelagede støpte slu-

ker, og noen blanke sluker 
med mange kroker på. 
- Det er devonsluker, sa 
kameraten min. Det er 
sleke Ranumen  fekk så 
mykje fisk på. 
Han snudde en sluk fram 
og tilbake i hånda som det 
skulle vært en gullpenge. 
- Dette kan vi ikkje fortel-
ja til nokon. 
 I det samme hørte vi 
skritt i gangen, vi smelte 
igjen lokket og lukket 
raskt døra til skapet.  Men 
mot slutten  av auksjonen 
skjedde det noe katastro-
falt. To karer kom bæren-
de på ei kiste bort til auk-
sjonariusen. Vi var  helt 
lamslåtte. Kista var opp-
daget. 
- Mø  har  fønne ei kiste 
som stod att i eit skåp, sa 
auksjonariusen. 
-Mø får ikkje opp løke. Så 
no akusjonere me burt 
kista uåpna. Så får det 
som er inni bli ei overras-
king. 
 - To krono, var det første 
budet, og budene gikk 
rakst oppover. Folk som 
bød var utabygds fra og vi 
forstod at vi var i ferd 
med å miste kista vår. 
Midt i folkemengeden 
stod han Brøske, stallka-
ren på Løken. Han var i 
godt humør. 
- Du må by på kista sa, 
jeg. Det er noko spennan-
de inni ho. 
- Fem krono, vart det sagt. 
- Og ei hælv ei te, sa’n 

Brøske. 
Det gikk på 50 øringer på 
den tida. 
- Seks krono. Og ei halv 
ei te, sa han Brøske. 
Flere bud kom. 
- By meir. 
-Ei hælv ei te, sa han og 
slik fortsette det. 
- Dette kan vi like gødt 
gje oss med , sa auksjona-
riusen. 
- Fyste, andre og tredje 
gong, sa han, og så slo 
han klubba i bordet. 
- Brøske får kista. 
 Folk stimla  rundt kista, 
men ingen fikk opp lok-
ket.  Nå var det tid for 
handling. 
- Skal vi bære kista di hei-
matt, sa jeg. Jeg vet ikke 
om han Brøske noen gang 
fikk svart, men før folk 
rakk å reagere hadde vi 
grepet tak  i kista og bar 
og dro den avgårde. Utro-
lig nok var det ingen som 
stoppet oss. Da vi kom til 
Løken og hadde dratt kis-
ta opp trappa til rommet 
til Brøske, var vi utslitte.  
Det var et stort øyeblikk 
da vi neste dag åpna kista. 
Det gikk akkurat slik vi 
hadde håpet på. 
- Dette er da noen gam-
melt skrot , sa han 
Brøske. Fiskeutstyret  kan 
dere få, men kista den er 
mi. 
 Vi delte utbyttet broder-
lig, og alle var fornøyd. 
Jeg sikret meg en de-

(Fortsetter på side 6) 
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vonsluk og noen støpte, 
hjemmelagede sluker. 
  
 Noen dager senere fikk 
jeg lov til å være med gart-
neren på Løken inn til 
Trollåsstølen. Derfra skul-
le vi gå inn til Etna og prø-
ve fisken. Jeg hadde aldri 
vært i Etna før , men jeg 
hadde hørt at der  gikk det 
stor fisk. ”Når det beit så 
var fangsten slik at ein 
knapt kunne bære det hei-
mat”, ble det fortalt. 
 
 Jeg gravde mark, pakka 
litt mat i sekken og i til-
legg til bambusstanga had-
de jeg med meg ei kaste-
bøyle med sene, og på den 
hadde jeg festet devonslu-
ken.  Det var en lang tur 
inn i fjellet for en 12 åring. 
Da vi nærma oss elva, måt-
te vi gjennom  blaute my-
rer og høyt vierkratt. Men 
når selve Gosen ligger fo-
ran deg, så er det utrolig 
hvor mye energi en liten 
gutt kan få. 
Endelig stod vi ved elva 
som rant stilt forbi. 
 
 Da var det at vi så og hør-
te et stort plask i elva. Et 
stor ørret slo etter ei flue. 
- Gi meg kastebøyla og de-
vonsluken. Det tror jeg er 
riktig redskap nå, sa Sør-
aker. Jeg tok den opp fra 
sekken, og han listet seg ut 
til kanten og slengte de-

vonsluken langt av gårde. 
Den traff akkurat i vaket 
etter den store fisken. Et 
kraftig plask, ørreten had-
de tatt devonsluken. En 
stor gul og blank fjellørret 
ble dratt inn på land.  Vi 
kastet oss over fisken for å 
knekke nakken på den. 
Men da  skjedde det fatale. 
Fisken gjorde et kast på 
seg. Søraker skreik.  Kro-
kene på devonsluken satt 
fast i håndbaken. Fisken 
vrei fortsatt på seg, og det 
gjorde skikkelig vondt. Et-
ter et lite basketak fikk vi 
drept fisken og løsnet den 
fra kroken, men kroksettet 
satt fortsatt fast i håndba-
ken. Søraker dro og sleit i 
sluken, men  krokene satte 
seg bedre og bedre fast til 
mer han dro. Til sist satte 
han seg ned på ei tue. 
- Du må hjelpe meg, 
Trond. Dra det du klarer. 
Og jeg dro,  det jeg klarte. 
Søraker var kvit i ansiktet. 
Etter en tid gikk det opp 
for oss at devonsluken var 
umulig å få ut. Turen hjem 
igjen fra Etna denne etter-
middagen er den lengste 
turen jeg har gått i mitt liv. 
Endelig hadde jeg nådd el-
vebredden på Etna og så 
fikk ” e ikkje vætt makken 
”. 
 
 Ut på kvelden nåddde vi 
Trollåsen, og en time sene-
re banket vi på døra til 
distriktslegen, Skillestad. 

Han var heldigvis hjemme. 
- Hva er det som feiler des-
se karene da, sa han. 
Vi trengte ikke å si noe. 
Søraker dro fram hånda 
som han hadde stukket inn 
i jakka. 
 
 Skillestad ledet oss inn på 
kontoret og trakk ut en 
skuff fra kontorpulten. Han 
fisket opp en avbiter, og 
med noen raske kutt klipte 
han av krokene på sluken. 
Raskt tredde han krokene 
tilbake og hånda var fri. 
- Når dere skal på fisketur 
må dere alltid ha en avbiter 
i fiskeveska, sa han. Denne 
sluken er vel ikke noe å 
spare på nå når krokene er 
borte?  Han kasta de-
vonsluken i søppelkurven. 
 
 Det er gått 50 år siden vi 
fant kista på Sanatoriet, 
men blant fiskeutstyret 
mitt har jeg fortsatt ligg-
ende en støpt sluk. Den 
blir aldri kastet. -  Men de-
vonsluken, den er bare et 
minne. 

(Fortsatt fra side 5) 
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Et kirkeår et slutt og et 

nytt begynner 
Denne lille snutten er skrevet i uken som 
knytter det gamle og det nye kirkeåret sam-
men. Sist søndag var siste søndag i kirke-
året. Kommende søndag er 1. søndag i ad-
vent, kirkens nyttårsdag. Da begynner vi på 
en ny runde.  
Et kirkeår avsluttes. Tid for refleksjon. 
Hvordan har jeg brukt dette Herrens år? In-
dividuelt. Hvordan har jeg levd i mitt nær-
miljø, i mitt arbeid og i samfunnet? Hvor-
dan har samfunnet oppført seg? 
 
For en uke siden var det et 2 dagers møte 
for ansatte i Hamar bispedømme, stiftsmø-
te. Den første dagen var viet til skaperver-
ket. Guds skaperverk med spennende og 
ikke minst utfordrende foredrag om det som 
Gud har gitt oss. Det er ikke lystelig å tenke 
på hvordan det blir om 50 år dersom ikke 
det blir radikale endringer i vår måte å leve 
på.  
 
Vi har en salme / sang / vise som Torbjørn 
Egner har skrevet: Jeg folder mine hender 

små i bønn og takk til deg, la alle barn i 

verden få det like godt som jeg. Jeg tenker 
ofte på den som en utfordrende sang eller 
bønn. Det er den. Vi bruker den en del også 
i kirken, i hvert fall i Vang – ofte som me-
nighetens svar i kirkebønnen i stedet for 
Herre hør vår bønn. Jeg tenker om denne 
bønnen omtrent på følgende måte: Jeg har 
det godt på alle måter. Jeg har nok av alt 
som er nødvendig for å leve et godt liv. Det 
er mye å takke for. Ja, jeg opplever det da 
rett å be om at alle barn – og voksne med – 
får gode levevilkår. Tenk om ingen levde 
med sult og nød, krig og overgrep.  
 
På det stiftsmøtet ble det fortalt at en ung 
dame som sitter i vårt bispedømmeråd tenk-
te litt annerledes om denne salmen. Hun 
hadde sagt omtrent følgende på Kirkemøtet 

(jeg 
siterer etter en 
ikke altfor god hukom-
melse): "Jeg klarer ikke lenger å be 
denne bønnen: 'La alle barn i verden få det 
like godt som jeg'. For dersom jeg blir 
bønnhørt og det skjer, vil verden kollapse. 
Verden vil ikke tåle at alle mennesker i ver-
den har en slik levestandard som vi har". 
Ingen ny tanke, men et nytt perspektiv på 
den sangen. Jeg tror hun fortsetter å be om 
gode levekår for de som lider. 
 
Vi er inne i en finanskrise. Kanskje er det 
det som skal til for å få oss rike til å reduse-
re vårt forbruk – for ikke å kalle det vårt 
overforbruk. For at verden ikke skal kollap-
se, er det vel helst vi i den rike del av ver-
den som må – blir nødt til å – gi avkall på 
litt av vår levestandard. Utfordringen også 
med finanskrisen er at det dessverre går 
mest utover de som har det vanskeligst fra 
før.  
 
Ved kirkeårets avslutning kalles vi til re-
fleksjon, til å tenke gjennom våre liv og 
måten vi lever på. Med tanke på klima og 
miljø kan vi lett bli deprimerte ved å tenke 
på fremtiden. Hvordan vil våre barnebarn / 
oldebarn få det om 50 år? Men like alvor-
lig: Hvordan har vår søsken i fattige land 
det i dag? Jeg har ingen svar, men jeg tror 
fortsatt vi kan be med Torbjørn Egner i 
hvert fall de 2 siste versene: 
 
Vern alle med din sterke hånd 
mot fattigdom og død. 

Og hjelp små barn i alle land 

så ingen lider nød 

La ingen krig og sult og sott 
få gjøre oss fortred. 

La alle leve trygt og godt 

i frihet og i fred. 
 
Velsignet og gledelig advents- og juletid! 

Kåre S. 

 I  Periskopet 
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 D et er ikke bare pirater 
og sjørøvere som jakter på 
hemmelige skatter plassert i 
kister som du må ha et spesi-
elt kart for å finne – hvem 
husker ikke ’Skatten på sjørø-
verøya’ av R.L. Stevenson – 
den kanskje mest klassiske av 
alle sjørøverromaner. Greven 
av Monte Cristo (fra romanen 
av samme navn av Alexandre 
Dumas) fikk gjennom med-
fangen abbed Faria kjennskap 
til en enorm skatt i en skjult 
hule på øyen  han tok sitt gre-
venavn fra; som stenrik greve 
hevnet han seg på dem som 
hadde fått ham uskyldig dømt 
til mange års fengsel på en 
beryktet fangeøy. 
 
Andre som jakter på skatter, 
er forfattere og redaktører av 
ulike bokverk. Blant de litte-
rære minner fra min tidlige 
barndom finner jeg verket 
som  het ’Mitt skattkammer’. 
Første utgave kom i 1956 
(oversatt fra svensk og bear-
beidet for norske forhold) og 
bestod av 10 forskjellige te-
mabind, med enkle rim og 
regler i første bind til historie 
og biografier i de siste binde-
ne. Mens mange på min alder 
vokste opp i 100-meterskogen 
sammen med Ole Brumm og 
vennene hans, vokste jeg opp 
med ’Mitt skattkammer’. 
Hjemme var vi fire søsken, og 
med årene ble disse bøkene 
lest bokstavlig talt i stykker. 

For noen år siden kom jeg 
over et meget pent eksemplar 
(den første norske utgaven) i 
et antikvariat, og det ble et 
morsomt gjensyn med deler 
av min barndoms lesning. 
 
Som så meget annet er det 
preget av tiden det ble til i. 
Bindene om naturhistorie og 
teknologi kunne ikke blitt 
skrevet i dag, og miljøvern 
var det ingen som tenkte noe 
særlig på. Snarere var det tek-
nologioptimismen som rådet 
grunnen, og gjennom bindet 
om da de store var små, skulle 
vi se at også de en gang hadde 
vært små og kanskje uskikke-
lige en gang i blant, men for-
bilder skulle de nok være. 
 
Alle forsidene på disse rikt 
illustrerte bindene viser en 
bred og solid stendør som åp-
ner for spennende verdener – 
det er bokstavlig talt et skatt-
kammer som åpenbarer seg 
for den som våger å stige in-
nenfor. Ganske interessant å 
tenke på i grunnen, dette er jo 
10 bind med tekster, at tekster 
er et skattkammer. Teksten er 
en skatt! Den gjemmer noe, 

og med det riktige kartet fin-
ner den som leter ikke bare 
en, men mange, funklende di-
amanter. Tekst og leser – det 
er et spennende møte hvor det 
kan skje avgjørende ting. De 
10 bindene er bygget opp etter 
vanskelighetsgrad (også tema-
tisk), og gradvis skulle man få 
oppdage nye verdener og slik 
utvide egen virkelighetsfor-
ståelse. Slik sett har dette ver-
ket vært med på å prege min 
mentalitets-historie  Jeg for-
stod at tekster åpnet for noe 
som lå bortenfor dem – østen-
for sol og vestenfor måne. 
 
Leksikonforfattere er også 
ivrige skattejegere. Det første 
leksikon jeg stiftet bekjent-
skap med het ’Skattkista’ og 
stod i mine foreldres bokhyl-
ler. Det var på fire bind og 
kom første gang ut i 1953.  
 
Verket henvendte seg til 
”alle lesere som i en enkel 
form søker kunnskap og opp-
lysning på de forskjellige om-
råder”, heter det i forordet. 
Verket henvender seg til unge 
lesere og ønsker særlig å nå 
elevene i skolen. 
 
Hvorfor kalte redaktørene 
verket for ’skattkiste’? En 
nøkkel til svar finner jeg i for-
ordet, hvor det heter at man 
ønsker at det skal stimulere og 
lede til lesning, og at det skal 
være under-holdende. Å søke 
kunnskap skal være forbundet 

OM SKATTKAMRE OG SKATTKISTER 
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Min salme 

Forespørselen om å skrive ”min salme” 
utløser først valgets kval: det er jo så 
mange som kunne vært valgt. Men jeg 
velger å snevre inn feltet til Ellingsen-
salmer, for det er vel i alle fall ”min sal-
medikter”. Da vil jeg benytte anledningen 
til å trekke frem en salme jeg savner. På 
mine 20 år i menigheten tror jeg bare jeg 
har opplevd den sunget 2 ganger. Kanskje 
er det ikke den beste Ellingsen-salmen 
heller, men for meg viser den så tydelig 
det jeg mener er noe av Ellingsens vare-
merke; solidariteten med alle mennesker 
og vårt ansvar for vår neste. 
Salmen taler både til den enkelte av oss 
og til menigheten,  vi ber på egne og 
manges vegne om nåde og hjelp til å 
bringe velsignelse og fred. Dette er det vi 
ber om i det vi går frem til nattverden 
De fleste av oss føler vel savnet av noen 
vi skulle ønske hadde vært  i kirken sam-
men med oss. Det er slett ikke sikkert at 
det er vi som har såret eller drevet dem 
bort, men litt uro for dem vi ikke har 
brydd oss om, kan i alle fall jeg trenge å 
bli minnet om. 
 
Bergljot Brønn Senumstad som utfordrer 
Kåre Skagestad 

 

Vi bærer mange med oss 
når vi i dag går frem 
Hva Kristus gav og gir oss 
er også gitt for dem 
Du dekker bord for alle, 
her er de døptes hjem, 
vi bærer mange med oss 
O Gud, vi ber for dem. 
 
Vi ber for dem vi savner 
mens vi er samlet her, 
for dem som går i uro 
i tvilens vind og vær, 
for dem som vi har såret 
og drevet bort fra deg, 
for dem som høster smerte 
av våre ja og nei. 
 
Vi ber deg for de mange 
som kjenner andres dom 
for dem som vi har sviktet 
og ikke brydd oss om. 
Vi ber deg, Gud, om nåde, 
vi ber i manges sted: 
Gi at vi bringer med oss 
velsignelse og fred 

med glede – glede over å lære 
noe nytt og få et glimt inn i 
noe helt ukjent. 
 
I vår flyktige internett-tid 
hvor ingenting har særlig 
lang levetid, aller minst leksi-
kontekster eller tekster om 
faktiske forhold, er det trang-
ere kår for å knytte oppdager-
gleden og eventyr-trangen til 
lesning av tekster. Betyr det 
at også oppdager-gleden er 
borte – at det å leke Thor 
Heyerdahl i tekstenes verden 
er gammeldags? Det spørs-

målet har jeg ikke noe godt 
svar på. I den grad tekster 
ikke lenger er vei-visere og 
bevissthetsut-vidende – slik 
jeg har opp-levd dikteren og 
diktningen i Ingeborg Refling 
Hagens forfatterskap – vil 
lesning  
 
reduseres til noe instrumen-
telt. Da gnistrer det ikke leng-
er av møtet mellom teksten 
og leseren. 
 
Uten dette eksistensialistis-

ke gnistregnet er det knapt 

noen som vil finne på å kalle 
leksika eller leseverk for barn 
for ’skattkammer’ og 
’skattkiste’.  Jeg synes det 
ville være oppriktig synd om 
vi overlot all skattejakten til 
sjørøverne. 

Simon W. Bringeland 





10 ����                                                                                                                  ����  STIKKA                           

 Takkebrev fra KFUK-KFUM 

Et annet sted i dette nummeret har vi nevnt Carl  
Wollerts innsats med malingen av Ynglingen, og her er 
takkebrevet vi har fått: 

����    I Vårt Land kunne vi lese om 50-
årsjubileet for sjømannskirken i Køben-
havn - Kong Haakons kirke - og det var 
jo vår nå avdøde venn og klubbkamerat 
Eirik Guldvog som var ildsjelen bak 
reisingen av den kirken.  

Og fiolinisten Arve Tellefsen forteller at 
da han studerte i København på de tider 
overlevde han på maten han fikk for å 
spille der. Og han ble en meget god venn 
av Eirik  God Jul til alle våre lesere ! God Jul til alle våre lesere ! God Jul til alle våre lesere ! God Jul til alle våre lesere !    
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Referat fra distriktsrådsmøte 
på Hamar 

 
Distrikt Østland Nord 
har hatt distriktsråd på 
Hamar 16. Oktober 
2008 med  18 deltage-
re fra klubbene. 
Etter presentasjon av 
det nye distriktsstyret 

m/”nålebytte” v/ PDG ga DG et kort utdrag 
av Torger Reves foredrag på regionskonfe-
ransen om ”Lederskap og styrearbeid i fri-
villige organisasjoner” inkl. visning av de 
viktigste foiler fra foredraget. 
 
Brev fra Lillehammer Y’s Men’s Club 
16.06.2008 til Regionstyret om ”Demokrati 
og medvirkning i regionen” ble drøftet. Det 
ble besluttet at Lillehammer Y’s Men’s Club 
går gjennom brevet på nytt og vurderer 
eventuelle justeringer av teksten. Brevet sen-
des deretter til alle klubbene i distriktet, med  

 
den målsetting at distriktets klubber i felles-
skap kan slutte seg til en uttalelse til Region-
styret om de forhold som er tatt opp i brevet. 
 
Det ble drøftet  om det er behov for flere fel-
lesarrangementer i distriktet enn distriktsråd 
og distriktskonferanse. Dette fikk ikke til-
slutning, men det er ønskelig om klubber 
kan invitere andre klubber til arrangementer 
der dette måtte passe, eller om enkeltmed-
lemmer kan reise på besøk til andre klubber 
i distriktet. 
 
Det ble gitt korte rapporter fra klubbene om 
klubbarbeidet. Alle klubbene melder om 
jevn og god aktivitet og stabile medlemstall. 
Møtet ble avsluttet med et innlegg av DGE. 
Hamarklubben inviterte til et enkelt kvelds-
måltid. 
 
Med hilsen  
Per Romsås  
DG Øst land Nord 

Nominasjon av kandidater 
til ICM og IPE 
 
  Regionstyret har ingen aktuelle kandi- 
dater fra Region Norge som foreslås som 
IPE-kandidat (International President 
Elect). Regionstyret fastholder vedtak fra 
15. august om at RD Henry Grindheim 
er Region Norges kandidat til ICM 
(International Council Member).  
 
Derfor har Hamar YMC slått til og fore-
slått Per L. Kjos som kandidat til IPE. 
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���� Visste vi at Helene 

Landheim er en kjent og 
skattet oppleser av Alf 
Prøysens stubber? Nå nylig 
har hun f. eks. vært i Meto-
distkirken og underholdt. 
 
���� Ole Jacob har fått tre 
års permisjon fra stillingen 
hos kirkevergen for å skrive 
nytt bind av Vangsboka. 
Men han presiserer at det 
ikke er en enmannsjobb, 
Han har knyttet til seg en 
stab på 12 personer av fri-
villige. Og Oddvar har 
overtatt hans plass i redak-
sjonen for Vang Historie-
lags årsskrift. 
 
���� Den ustoppelig aktive 
Carl Wollert har tilbrakt 
store deler av  sommeren på 
et lett vaklevorent stillas for 
å male, hovedsakelig Yng-
lingen. Han har nok også 
hatt litt assistanse av noen 
velvillige hjelpere, men 

æren for resultatet er hans 
og hans alene.  
Han vikarierer også i sitt 
opprinnelige yrke, og har 
nettopp holdt preken hos 
metodistene. 
Carl Wollert er jo ikke av 
de som bruker bil i unøden, 
han regner sykkel som et 
utmerket fremkomstmiddel 
selv på vinterglatte veier. Så 
fru Gerd har gitt ham syk-
kel med piggdekk så han 
kan ferdes noe tryggere. 
Sannsynligvis også for egen 
sjelefreds skyld. 
 
���� Når dette leses er jule-
gatene ferdig montert, når 
det skrives er vi enda i full 
gang. Mitt inntrykk er at det 
sjelden har gått så greit som 
i år, men likevel, som presi-
denten sier: Hvor lenge hol-
der vi ut? Men det hjelper 
jo med et bittelite lysglimt 
av og til – som at Carl 
Christian finner en 20-
kroning og Helge sper på 

med en femmer, så det blir 
til litt godteri i lunsjpausen. 
 
���� Alf har vært i Lyon for 
å pusse opp en leilighet for 
sin sønn. Y’s Men’s inter-
nasjonale engasjement kan 
jo ytre seg på denne måten 
også. 
 
���� Og nye barnebarn 
kommer stadig til. Sig-
mund og Elisabeth er blitt 
besteforeldre for første 
gang, Trond Vidar og Ka-

ren Sigrid for tredje gang, 
og Helge og Bergljot for 
femte og sjette gang. Så det 
bibelske påbud om å ”vorde 
frugtbare og opfylde jor-
den” holdes høyt i ære i Y’s 
Men- kretser. 
 
����     Så en STOR nyhet: Vi 
har fått et nytt medlem! På 
klubbmøtet 11. november 
ble Roar Paulsrud tatt opp.  

    

� � � � Det er vel ingen hemmelighet at 
Hans Anders sitter på Hamar Katedralsko-
le og registrerer den gamle Hornemann-
samlingen  på 2000 bind, som i sin tid ble 
testamentert til skolen.  

Her forleden var han en av bidragsyterne 
på Bokvandring, arrangert av Hamar histo-
rielag og Katedralskolens bibliotek, hvor 
han på en utmerket måte presenterte sam-
lingen.  

. 

Foto: Tore Svensrud 




