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I have a dreamI have a dreamI have a dreamI have a dream 

O verskriften er lånt, og den er heller ikke helt 

sann. Jeg har nemlig flere drømmer, men her 

er en av dem. Jeg drømmer om at alle i klubben er / 

blir medlemmer i Hamar KFUK-KFUM. Du lurer sik-

kert på hvorfor dette synes viktig for meg. Her skal 

jeg begrunne det. 

KFUKKFUKKFUKKFUK----KFUM er landets viktigste KFUM er landets viktigste KFUM er landets viktigste KFUM er landets viktigste organisasjon for bar-

ne- og ungdomsarbeid. Den sier om seg selv at den 

ønsker å være definert som kirkens forlengede arm 

i sitt arbeid. For meg gir det en stor trygghet om 

tilhørighet, bredde, teologi og mye annet, selv om 

jeg ikke er enig i alt til enhver tid. Y's Men er jo en 

støtteorganisasjon for KFUK-KFUM, men man er 

ikke automatisk medlem i KM selv om man er klubb-

medlem hos oss. 

Hvorfor drømmer jeg så Hvorfor drømmer jeg så Hvorfor drømmer jeg så Hvorfor drømmer jeg så om flere voksne medlem-

mer. Saken er den at organisasjonen trenger voksne 

betalende medlemmer. Større medlemstall gir flere 

kontingentmidler og større muligheter til statlig og 

kommunal støtte. De som bevilger penger ser gjer-

ne først på medlemstallet. Jo større en er, jo lettere 

er det å nå frem. 

Organisasjonen har nå satt i gang Organisasjonen har nå satt i gang Organisasjonen har nå satt i gang Organisasjonen har nå satt i gang en vervekampanje. 

Den er også Hamar KFUK-KFUM med på. Målet er å 

få med så mange voksne medlemmer som mulig 

som kan være grasrota i organisasjonen her i Ha-

mar. 

Dugnadsoppgave å bli medlemDugnadsoppgave å bli medlemDugnadsoppgave å bli medlemDugnadsoppgave å bli medlem    
    

Vi har færre inntektsgivende dugnader enn tidligere 

år, noe som bl.a. gir seg utslag i mindre å fordele til 

bl.a. arbeidet på Ynglingen. Dette kan du kompen-

sere ved å melde deg inn! 

    

    

    

Hva må du betale?Hva må du betale?Hva må du betale?Hva må du betale?    

Medlemskapet koster 500 kroner pr. år. Hvis du 

melder deg inn før nyttår, betaler du bare 250 for 

dette halvåret. Det er viktig at du melder deg inn før 

nyttår, slik at medlemstallet nyttårsaften blir så høyt 

som mulig. Er en annen i familien medlem, er det 

30% rabatt for begge/alle. Da kan du nesten like 

gjerne melde inn et familiemedlem samtidig. 

Gode leirtilbudGode leirtilbudGode leirtilbudGode leirtilbud    
50+ på Knattholmen ved Sandefjord50+ på Knattholmen ved Sandefjord50+ på Knattholmen ved Sandefjord50+ på Knattholmen ved Sandefjord    
    

Dette er en kjempeflott leir på et fantastisk leirsted. 

Du bor godt, spiser godt og får oppleve solide bibel-

timer og godt kristent fellesskap. Flere fra Hamar 

har vært med og kan være sannhetsvitner. Neste 

sommers leir starter 2. juli. 

 
Sensommertreff på Rødungstøl, Ål kommune 
 
Det arrangeres 2 leire på samme sted hvert år. Tids-

punkter er 13.-19. og 20.-26. august. Her er oppleg-

get mye av det samme som på Knattholmen, men 

naturen gir andre muligheter for turer i det fri. 

Du får medlemsrabatt på leirkontingenter. 

 

Du kan melde deg inn på flere måter: 

1. Gå inn på: https://kfuk-kfum.no/bli-med/bli-

medlem/meld-deg-inn 

2. Send meg en e-post (gb@smebye.no), så ordner 

jeg resten. 

Geir BjørnarGeir BjørnarGeir BjørnarGeir Bjørnar 
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Snart er det jul igjen 
 

JJJJ    ulen er tiden for tradisjoner. Selv om 
vi som personer er åpne for endringer på 
mange områder, er julen en tid hvor vi øns-
ker det samme år etter år. 
 

  Siden 2014 er mye endret i mitt liv. 1. 
november det året ble jeg pensjonist med alt 
hva det medførte av endringer i dagliglivet. 
Et halvt år tidligere hadde vi avskjedskon-
sert med Levende Lys, etter 1767 samlinger 
på vel 35 år. Det betydde uvanlige manda-
ger uten kor, og også endringer i forhold til 
hva man kunne gjøre julaften. Nå var det 
ikke lenger kormedlemmer som ventet på 2 
gudstjenester i Storhamar. 

 
 
 
 
 Denne julen blir det litt mimring for 
mitt vedkommende. Julaften og 1. juledag 
spiller jeg i Storhamar, og gamle kormed-
lemmer stiller opp som forsangere julaften. 
Du verden hvor jeg gleder meg til igjen å 
oppleve StorhamarkirkeLevendeLysjulaf-
ten! 
 

 Selv om julen er en flott høytid, så er 
vel påsken viktigere for våre liv i dag. Jeg 
deler derfor en salme med dere som, på 
samme måte som "En krybbe var vuggen", 
spenner fra jul til påske. Gledelig jul – og 
snart er det påske! 

 
Guds dyrebare ord 
 
I et skur ved Betlehem, 
gjemt i Josefs store trøye, 
lå Guds dyrebare Ord 
som et nyfødt barn i høyet. 
Og vi ser: Gud er god. 
 

Omkved:  

Han er her når vi synger, 
han gir liv, lek og latter, 
himmelrikets skjulte skatter. 

Og vi ser: Gud er god. 
 
Han fikk se et folkehav 
uten håp og uten føde, 
og Guds dyrebare Ord 
mettet alle i det øde. 
Og vi ser: Gud er god. 
 

 
 
 

Skjult av hagens mørke trær 
sto soldater for å ta ham, 
og Guds dyrebare Ord 
bar det korset verden ga ham. 
Og vi ser: Gud er god. 
 
Naglet fast til dødens tre, 
under himmelhvelvets torden, 
ba Guds dyrebare Ord 
for en bøddel og en morder 
Og vi ser: Gud er god. 
 
Gjennom hagens klare dugg, 
som i jordens første morgen, 
brøt Guds dyrebare Ord 
ut av tomheten og sorgen 
Og vi ser: Gud er god. 

Tekst: John Bell, Graham Maule   Oversettelse: Hans Olav Mørk   Melodi: Irsk folketone  

Nr. 104 i Salmer 2013 
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    LederenLederenLederenLederen    har ordethar ordethar ordethar ordet::::            Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

November 
 
Bergljot Brønn Senumstad 7. 
Iver Mosvold   14. 
Brith Kvalvåg Winge  16. 
Sigmund Lie   19. 
Thorbjørn Holten   24. 
Else Magnum   26. 
  
Desember 
 
Olav Landheim   1. 
Trond Vidar Vedum  4. 
Nelly Bligoud   5. 
Helge Senumstad   8. 
Karl Mangrud   9. 
Jørgen W. Hærem  14. 
Martha Voll   21. 
 
Januar 
 
Kjell Berg    18. 
Bjørn Fjeldstad   18. 
Arnhild Kausland  30. 
  
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. 
 
 

Adventstid. Går vi glipp av noe? 
  

JJJJ    
eg tenker på den lilla fargen. Fargen som mar-

kerer faste. Faste, - for å gå inn i påske- og -

julehøytiden. Det var en gang at det ble markert et 

kraftig spenn mellom høytid og hverdag. Slik er det 

ikke lenger, - i alle fall ikke på samme måte. 

 

 Når vi nå lever i en tid hvor mat og overlevelse 

er en selvfølgelighet for de fleste av oss, blir det 

vanskelig å se poenget med gamle tiders inngang til 

høytidene. Vår distanse til de som opplever mat og 

overlevelse som noe nært og truende er blitt formi-

dabel. Og dette på tross av all verdens kommunika-

sjonsforbedringer. 

 

 Da blir adventstiden, som vi nå er i, en merke-

lig periode. Julefestlighetene drar man så godt ut 

som det lar seg gjøre, og når høytidsdagene endelig 

kommer, ja, så er det slutt. 

 

 Det er vel grunn til å spørre seg om den kjed-

somhet mange av oss rammes av, nettopp kan skyl-

des at vi er i stand til å skyve unna de utfordringene 

vi står overfor her i verden. Vi vil velger å bli skånet 

for å leve i spennet mellom sult-fråtsing, rikdom-

fattigdom, nøysomhet-overforbruk osv. Kanskje 

mange av oss har det litt kjedelig, og går glipp av 

noe, nettopp derfor. 

 

Iver 
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MAGNUS KAUSLAND 
FYLLER 70 ÅR 

M agnus er en av årets jubilanter, og vi 
har avtalt å møtes på campus Hamar 

(tidligere Hamar lærerskole) til samtale og en 
kopp kaffe. Til tross for at Magnus har bodd 
i Hamar siden 1975 er det første gang han er 
innenfor dørene i hovedbygningen. Vi har 
plassert oss i en av sittegruppene med hver 
vår kaffekopp, og jeg sitter klar med notat-
blokken. 

Magnus ble med i YMC allerede i 1976, året 
etter at han kom til Hamar. Det var Sverre Gaar-
den som spurte om han ville være med. På 
spørsmål om hvordan det er å være i klubben, 
forteller Magnus om kameratskap og fellesskap, 
og at det er stor takhøyde for ulike meninger. 
Klubben tåler en meningsutveksling. 

I årenes løp har han hatt ulike oppgaver i 
klubben. Bl.a. har han vært president tre ganger, 
vært med i festkomitéen, fengselsutvalget, og 
andre komitéer. 

Magnus’ historie på Hamar starter som allere-
de nevnt i 1975. Han kommer opprinnelig fra 
Sotra ved Bergen hvor hans far drev et båtbyg-

geri. Han fikk tilbud om å overta dette, det stod 
mellom ham og hans bror Halvard. Magnus øns-
ket ikke å drive med dette, og broren overtok og 
holdt det gående til han begynte å arbeide i 
Nordsjøen innenfor oljevirksomhet. Magnus er 
utdannet båtbygger og har fagbrev. Hans spesia-
litet er trebåter, men det ble også bygget plast-
båter. Han hadde hovedansvar for plastbåter. 
Etter flyttingen til Hamar startet han et båtser-
vicefirma – Kausland Båtservice, og en periode 
laget han 30 båter. Men konkurransen ble for 
tøff, bl.a. på grunn av billigimport som andre 
drev med. Det var fint å komme til Hamar siden 
hans kone var herfra og hun hadde sine foreldre 
her. 

I yngre år gikk Magnus på 2-årig bibelskole 
og ble etterpå barne-og ungdomsarbeider i Midt
-Hordaland indremisjon. Under et møte han 
hadde i Austervåg (Vestlandet) opplevde han at 
Vårherre sa at han skulle si opp jobben og flytte 
til Hamar. 

Etter hvert arbeidet han med mange ting på 
Hamar. Han har reist rundt og montert møbler, 
og han har vært bygningssnekker. I forbindelse 
med et oppdrag på jernbaneverkstedet ble han 
oppfordret til å søke jobb. Innenfor jernbanen 
ble han helt til pensjonstiden – i en rekke ulike 
oppgaver. Etter 1998 ble han driftsleder ved 
NSBs hovedkontor i Oslo; da var virksomheten 
på Hamar lagt ned og mer enn 100 personer 
mistet arbeidet. I Oslo fikk han som driftsleder 
ansvaret for en stor bygningsmasse med mange 
ansatte. Alt som hadde med møblering, ventila-
sjon, brannvern og kontakt med innleide firma 
var ting som han måtte ta seg av. Dette holdt 
han på med i 4 år, og ble deretter brann- og be-
redskapskonsulent for Hedmark og Oppland 
samt noen stasjoner i Oslo-området. Hans opp-
gave var å skolere dem som arbeidet på stasjo-
nene i brannvern og sikkerhet, og sørge for alt 
var oppdatert. Å holde brannøvelser var også en 
del av hans oppgave. Alderspensjonist har han 
vært siden han fylte 67 år. 

Magnus har 3 barn, to døtre og en sønn. Disse 
har gitt ham 6 barnebarn. Datteren Aina bor på 
Tjøme, Marte i Son, og sønnen Rune i Oslo. 
Barn og barnebarn tar mye tid, og det er alltid 
populært å få hjelp av far og bestefar. Han har 
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alltid drevet med slikt praktisk arbeid, bl.a. har 
han satt opp tre hytter. Nå har han hytte i Eng-
erdal. 

Med tanke på menighetsliv har Magnus fun-
net seg best til rette i Filadelfia-menigheten. 
Der har han vært med i 10 år. For å forklare 
hvorfor han er med der, forteller han om hvor-
dan han opplevde tiden da han gikk på bi-
belskolen. Der hadde elevene ansvaret for så-
kalte mandagsmøter, og Magnus sang og spilte 
gitar. Noen av elevene hadde bakgrunn fra Ta-
bernaklet (pinsemenighet) i Bergen, og på disse 
møtene var alle nådegavene i bruk, forteller 
Magnus. Vi vokste og ble flere og flere, og vi 
opplevde at uteliggere ble frelst. Noen av læ-
rerne likte ikke alt vi holdt på med, og vi fikk 
ikke bruke nådegavene, sier han. Da stivnet 
møtene og vi sluttet å vokse. Skal en menighet 
fungere må det jeg kaller åndens dimensjon i 
liv og tjeneste være med, sier Magnus. Jeg er 
opptatt av at Norge ikke skal bli avkristnet, for-
teller han, og derfor må vi ha levende menighe-
ter. Det er dette jeg finner i pinsemenighetene, 
for her prøver man å holde fast på det opprin-
nelige, det jeg oppfatter som originalen, mener 
Magnus. 

Hva har livet lært ham, spør jeg mot slutten 
av vår lille samtale. Magnus svarer at han kan 
stole på Jesus der hvor mennesker har sviktet. 
Han mener at det pågår en vekkelse i Norge 
som vi ikke har sett siden Hans Nilsen Hauge, 
og som den gang skjer den utenfor den etabler-
te kirken. 

Vi kan ta et eksempel fra vekkelsen som er i 
Bergen nå, sier Magnus. Det er en amerikansk 
indianer med lange fletter som er taler. Hele 
Vestlandshallen er full av folk som søker frelse 
og fornyelse. Presten i Fjell kirke har koblet 
seg på vekkelsen og hele konfirmantgruppa er 
blitt frelst ved hjelp av folk fra Evangeliesente-
ret. 

Jeg håper at kirken vil ta dette innover seg 
etter hvert, sier Magnus, for historien har lett 
for å gjenta seg. Derfor bør vi lære av historien. 
Mange av de nye menighetene og veksten er 
kommet utenfor de etablerte kirkene, avslutter 
han. 

Simon W. Bringeland 

 
 
 

 
 
 
 

 Varme smil og faste handtrykk møter meg 
når eg ein dag tidleg i november stig inn i den 
trivelege heimen til Thorbjørn og Reidun Hol-
ten i Teglgården med fint utsyn over Mjøsa. 
Reidun har eit ærend i byen, men har gjort i 
stand kaffi og varm kringle til Thorbjørn og 
meg, så samtalen skal gli lett. Samtalen hadde 
nok glidd lett også utan kaffi og kringle, men 
det smakte godt! 
 
 Dei gjorde eit stort sprang då dei flytta frå 
Oslo til Hamar for 2 år sidan. Då hadde dei 
budd over 40 år i Oslo! Men dei har allereie 
funne seg utruleg godt til rette i byen vår. På 
kort tid har dei engasjert seg både i kyrkje, mi-
sjon og kultur i vid forstand. Dei er båe aktive 
pensjonistar som syner at det er sanning i orda 
Haldis Moren Vesaas skreiv då ho nærma seg 
80 år:  

THORBJØRN HOLTEN – 80 ÅR 
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«Det er framtid i alderdomen!» 
 
 Jubilanten understrekar at eg må skriva at 
han er «ein enkel mann frå landet.» Men den enk-
le mannen frå landet har sanneleg hatt eit aktivt og 
engasjerande liv frå han blei født 24.november i 
1938 i Torvikbukt på Nordmøre. Han voks opp 
som nr. 2 i ein søskenflokk på 6. Gudsfrykt og 
nøysemd kan stå som stikkord for den ånda som 
rådde i heimen. Då Thorbjørn var 7 år flytta fami-
lien til Brandbu, der faren begynte som skreddar-
meister. Etter nokre få år fekk han med seg ein 
herreskreddar frå Møre og dei starta firmaet Hol-
ten & Bjerkestrand. Få år seinare etablerte dei 
også forretningar innan damekonfeksjon. Thor-
bjørn seier det slik at han fekk handel inn med 
morsmjølka. 
 
 Thorbjørn fortel at i 1957 gjekk det ei vek-
kjing over Brandbu som gjorde at han og mange 
ungdomar kom med i «Ungdomsmusikken.» Her 
var det eit godt kristent fellesskap. Songen og mu-
sikken bind menneske saman, og dei reiste rundt i 
distriktet og song fleire stader til glede og inspira-
sjon for mange. Songen har alltid vore eit viktig 
element i Thorbjørns liv, og difor blei han med i 
«Brødrerøster» stutt tid etter at dei flytta hit. 
 
 Etter obligatorisk skolegang blei det butikk-
fagskole på Gjøvik. Deretter handelsskole på Hø-
nefoss. I 1962 var han på Bergenholtz Dekora-
sjonsfagskole i København. Seinare gjekk han på 
Markedsføringshøyskolen i Oslo. I ettertid har det 
også blitt fleire kurs i salg, markedsføring og øko-
nomi. 
 
    Reidun og Thorbjørn gifta seg i 1964. Rei-
dun er utdana sjukepleiar og har hatt mange år 
som sjukepleiar på Aker sjukehus og Rødtvedt 
sykehjem. Dei har ei dotter med familie som bur i 
Oslo og sonen med sin familie bur på Hamar. 
Thorbjørn er familiekjær og har eit varmt hjarte 
for både barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. 
 
 Sitt yrkesaktive liv starta Thorbjørn ved Lil-
leborg fabrikker A/S i Oslo. I 8 år var han tilsett i 
avdelinga for salg og markedsføring og trivdest 
godt med det. Men samstundes hadde han hug til å 
gå i gang med noko sjølv. Difor blei det slik at 

han starta daglegvareforretning saman med ein 
etablert kjøpmann i Oslo. 
 
 Salg og daglegvareforretningar har prega 
heile Thorbjørns yrkesaktive liv med svært mange 
og lange arbeidsdagar. Men han har likt arbeidet 
og ikkje minst møte med så mange ulike mennes-
ke. I åra 1972 – 1974 budde familien på Gjøvik. 
Der var han med på å starta opp Gjøvik Y’s Men’s 
Club og han var klubbens første president. 
 
 Vel attende i Oslo gjekk han i gang med nye 
daglegvareforretningar i Bogstadveien og Skille-
bekk. Det var ei rivande utvikling i daglegva-
rebransjen i dei åra, så det var viktig å fylgja med 
for å kunna møta kundane på ein god måte. Slik vi 
har lært Thorbjørn å kjenna, har han nok den evna 
i rikt mål. 
 
 Men om det var travle arbeidsdagar har han 
prioritert både familie, vener og menighet. Då dei 
flytta attende til Oslo, blei han med i St. Halvards 
Y’s Men’s Club. Thorbjørn var aktiv både i NLM 
Misjonssalen i Oslo og i Sinsen menighet. Han sat 
tre periodar i Sinsen menighetsråd og var dessutan 
med i Oslo kirkelige fellesråd i fleire periodar. 
 
 Når Thorbjørn og familien skal kopla av, så 
er det ingenting som kan måla seg med Brattvær 
på Smøla. Det er eit paradis på jord! Storhavet 
med fisk i sjøen, svaberg og lune viker. Ein stor-
felt natur som kan veksla mellom blikkstille hav 
til kuling/storm frå sørvest eller nord. Vi som bur 
austafjells veit ikkje kva ver er før vi har vore 
vestpå! Men hytta på Sjusjøen her i innlandet er 
også flittig brukt både sommar og vinter. 
 
 Thorbjørn seier at engasjementet som frivil-
lig i NLM Gjenbruk i Brukshuset gjev han mykje. 
Ikkje minst møte med menneske som søkjer eit 
lyttande øyre, fører til mange meiningsfulle sam-
taler. Han får også tid til hjartetrim i regi av LHL, 
der han er i gang med kurs i treskjering og dreiing. 
 
 Vi takkar for Thorbjørns gode nærver i  
Hamar Y’s Men’s Club og ynskjer Guds signing 
over dagen og dagar som kjem! 
 
Nils Kristian 
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Nytt fra det Hvite HusNytt fra det Hvite HusNytt fra det Hvite HusNytt fra det Hvite Hus    

    

VVVV    i satt en kveld og så på CNN. i satt en kveld og så på CNN. i satt en kveld og så på CNN. i satt en kveld og så på CNN. Tema 

var at en amerikansk prest var 

sluppet ut av fangenskap i Tyrkia. Han had-

de sittet fengslet i to år. Grunnen var forsø-

ket på statskupp. Presten, som hadde job-

bet i en menighet i Tyrkia, ble anklaget for å 

ha vært innblandet. Noe han ikke hadde. 

Han var blitt anklaget og hadde vært ca to 

år i fengsel, men nå hadde han fått friheten 

tilbake. Presidenten i USA med mange med-

arbeidere, hadde jobbet for å få ham tilbake 

til USA. All ære til de som hadde jobbet for 

det resultatet. 

Presten ble denne kvelden Presten ble denne kvelden Presten ble denne kvelden Presten ble denne kvelden tatt imot i Det 

Hvite Hus. Hvor vidt det var for å få fokus på 

presten eller presidenten skal være usagt! 

Presidenten gav jo også seg selv (og medar-

beidere) mye ære for at presten var satt fri. 

Mange var samlet i det Ovale kontor. 

    

    

    

Det som gjorde inntrykk Det som gjorde inntrykk Det som gjorde inntrykk Det som gjorde inntrykk på meg var presten 

og hans kone. Selvsagt takket han og famili-

en for hjelp til å bli satt fri. Men så spør han 

presidenten om han kan få be en bønn for 

presidenten. "Ja, det er vel jeg som har 

mest behov for det av oss som er her," rep-

liserte Trump. Presten legger seg så på kne 

ved siden av presidenten, legger sin hånd på 

presidentens skulder og ber om Guds hjelp i 

den gjerning han skal utføre. Jeg opplevde 

det sterkt å se. Litt senere spurte også pres-

tefruen om å få be en bønn. 

Etterpå tenkte jeg: Etterpå tenkte jeg: Etterpå tenkte jeg: Etterpå tenkte jeg: Kunne noe slikt ha skjedd 

på det norske slott, eller på statsministerens 

kontor? Med hele medieverden til stede, alt 

på direkten? 

Denne presten viste en tro og frimodighet 

som imponerte. 

Kåre S.Kåre S.Kåre S.Kåre S. 

I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 

nord. Den mest fantastiske fuglen jeg vet om 
betraktet meg med et blikk som det lyser vill-
mark fra. Jeg måtte dele opplevelsen med lapp-
ugla med noen fra klubben vår, og i juni var 
både Sigmund og Lars Viggo med meg da jeg 
stolt viste fram lappugla. 
 
 I sommer hekket det 120 lappugler i Hed-
mark og den brer seg vestover og vil nok snart 
også hekke i Oppland. Det var et stort smågna 
 

 
gerår i 2018 , og lappuglene er helt avhengige av  
smågnagere. Neste år er det derfor mulig at 
lappuglene ikke hekker i vårt distrikt, men i mai 
vil jeg nok stå med hendene bak ørene og lytte 
mot den dunkle furuskogen. Kanskje hører jeg 
noen svake stønn bak mørke furulegger, lappug-
le. Jeg er tilbake i mitt barndoms rike. 
 

Trond Vidar 

(Fortsatt fra side 8) 
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Min jakt på lappugla 

F ugleinteressen fikk jeg tidlig. Var hjelpegutt 
på støler i Valdres og det var nok møte med 

fjellfuglene som var så spennende. Jeg lånte bøker 
på biblioteket om fugler. Da kom jeg over boka. 
Fugleliv nordpå av professor Th. Schaaning. Han 
bosatte seg en periode på en liten gård øverst i 
Pasvikdalen og der beskrev han møte med lappug-
la. 
 
 I 20 års alderen gikk jeg befalsskolen for hæ-
rens sanitet og på slutten av skoleåret kom klasse-
forstanderen med en liste. Vi skulle fordeles over 
hele landet i ett års plikttjeneste som sersjanter. To 
i kullet skulle til Garnisonen i Sør Varanger. Jeg 
meldte meg umiddelbart. Dit ville jeg, nær Schaa-
nings rike. Etter mye overtalelse fikk jeg med meg 
en til dit. De 
fleste ville 
være i Sør 
Norge. 
 
 Jeg stor-
trivdes i Sør 
Varanger og 
fant igjen ste-
der jeg hadde 
lest om. Etter 
de to årene i 
forsvaret be-
gynte jeg på 
lærerskolen, 
men i feriene 
søkte jeg om å 
bli ferievikar 
på stasjonene 
på Russer-
grensa. 
I fire sommere var jeg der. Ledelsen på Garnisonen 
visste at jeg ønsket meg så langt bort fra Kirkenes 
som mulig. En sommer jeg møtte på garnisonen 
fikk jeg beskjed om at jeg skulle være sjef på Hes-
tefoss grensestasjon. En midlertidig stasjon satt opp 
for å følge opp byggingen av et stort kraftverk in-
nerst i Pasvikdalen. Jeg jublet over beskjeden. Jeg 
var plassert midt i Schannings rike. 
 
 Jeg trålet områdene rundt stasjonen og en dag 
oppdaget jeg det jeg lenge hadde lett etter, ei lapp-
ugle som Schanning hadde skrevet om. En kjempe 

 
 
 
 
 
stor ugle satt i ei furu og betraktet meg. Ei lappugle 
er et fantastisk syn. Jeg forstod at  den måtte ha reir 
i nærheten og begynte å lete. Jeg fant reiret, da jeg 
så ugla fløy inn i ei stor og tett furu. Men proble-
met var at reiret lå ca. 10 meter inne på russisk om-
råde. Jeg kunne ikke krysse over grensa. Jobben 
min var jo å passe på at ingen forvillet seg inn i 
Russland. 
 
 Noen år senere fikk jeg beskjed om at noen 
hadde oppdaget ei lappugle på reir i Sverige ikke så 
langt fra Norge. Jeg kastet meg i bilen og fant lapp-
ugla der den lå rolig og betraktet meg. Det var en 

kjempeopp-
levelse- en-
delig skulle 
jeg få opp-
leve denne 
villmarks-
fuglen på 
reirplassen. 
 
 Men 
så skjedde 
det noe 
merkelig. 
Det kom inn 
ldinger om 
flere lapp-
ugler fra 
Sverige og 
etter hvert 
også fra 
norsk side 

av grensa i Hedmark. Hvorfor de plutselig etablerte 
seg i Sør Norge og hvor fuglene kom fra, er det vel 
ingen som vet. Men de må ha kommet langt østfra 
ett sted. Så dukket de opp i Hedmark, og en dag 
fikk jeg en telefon fra Vallset i Stange- av alle ste-
der. Lappugla var sett der. 
 
 En av mine største fugleopplevelser var da 
jeg ei natt hørte lappugla rope innenfor Åsvang, og 
jeg senere fant to lappugler på reir med 300 meters 
mellomrom. En hilsen fra min ungdoms villmark i 

(Fortsetter på side 7) 

 


