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RRRR    egion Norge hadde sitt årsmøte på Gar-

dermoen den 15. juni. En rekke lovendringsfor-

slag ble fremmet. Noen hadde karakter av å 

være praktiske tilpasninger til dagens virkelighet, 

noen var av mer språklig karakter, mens andre 

igjen hadde mer prinsipiell betydning. Flere av 

regionstyrets forslag ble avvist med anmodning 

om bedre utredninger. Ikke minst mente mange 

at direktekontakten med klubbene burde vært 

bedre før forslagene ble fremmet. Regionstyrets 

intensjon var å forenkle organisasjonen, effekti-

visere og modernisere. Dette blant annet for å 

gjøre Y`s Men mer attraktiv som arbeidsform for 

yngre voksne. 

 

Hvilken rolle skal så distriktene ha i organisasjo-

nen? Representerer distriktene en unødvendig 

overorganisering?  Det går tydelig i retning av å 

legge mindre vekt på distriktleddet. Distriktsle-

der/DG skal ikke brukes som informasjonsfor-

midler/kanal fra regionstyret til klubbene. Klub-

bene skal få svar på spørsmålene sine ved å hen-

vende seg direkte til regionen.  DG- funksjonen 

er heller ikke i dag tillagt noen spesiell myndig-

het, men det står i håndboka at DG er regionsty-

rets «forlengede arm», og en som skal være spe-

sielt godt informert om arbeidet. Det fungerer i 

liten grad slik.  Distriktsleder bør heller fokusere 

på fellesarrangementene og tilrettelegge for 

kontakt mellom klubbene. Slike treffpunkter kan 

være svært verdifulle. Klubbene kan gi hverand-

re inspirasjon og tips til program og aktiviteter. 

Hovedansvaret for dette bør imidlertid ikke 

henge på en person som byttes ut hvert år. DG 

blir lett en «ensom svale», riktig nok i spann med 

påtroppende og forhenværende DG.  

 

 

 

Vi har hatt god orden på ansvarsfordelingen fra 

år til år i vårt distrikt, men finnes det bedre må-

ter å løse dette på i dagens situasjon?  I dis-

triktrådsmøtet 17.10.2019  var det enighet om å 

la èn og samme klubb ha ansvaret for alle ar-

rangementene et arbeidsår, og i tillegg ivareta 

DG- funksjonen. Det er ikke lett å få enkeltperso-

ner til å ta på seg oppgaven som DG, og det nye 

forslaget innebærer at DG-rollen blir en felles-

oppgave for den ansvarlige klubben. Det kan 

være den aktuelle klubbpresidentens navn som 

knyttes til betegnelsen DG, eller en annen som 

styret oppnevner. Poenget er at det er styret og 

klubben som helhet som skal bære ansvaret for 

at kontakten mellom klubbene fungerer gjen-

nom arbeidsåret. Kanskje kan dette  vitalisere 

samarbeidet om arrangementer og tiltak.  

 

Det er viktig å framheve Y`s Men - klubbenes 

særpreg som del av et større fellesskap i distrik-

tet, regionalt og internasjonalt, hvor en gjen-

kjennbar og forutsigbar form og struktur nedfel-

les. Dette gir etter vår oppfatning større trygghet 

for hva vi inviterer nye potensielle medlemmer 

til å være med i. Vi tror dette vil ha større appell 

i rekrutteringssammenheng, og nå breiere ut, 

enn om vi framstår mer som enkeltstående me-

nighetsklubber. Når dette er sagt, så må det sies 

at klubben og klubbfellesskapet alltid vil være 

den viktigste byggesteinen i organisasjonen. 

 

 Arne Myrlid (Gjøvik YMC og DG) og Lars Viggo 

Berntsen (Hamar YMC og PDG) fikk i oppgave å 

sette opp en ny plan for fellesoppgavene i Dist-

rikt Østland Nord. Planen gjengis her, og vi tror 

det er et forsøk verdt.  

Y`s Men Distrikt Østland Nord 
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Oversikt over ansvar for arrangementer og DG- funksjonen de  
nærmeste årene – Y`s Men distrikt Østland Nord

Periode Distriktsleder Distriktsråd (okt) Internasjonal kirkedag 
(jan) 

Distriktskonferanse 

2014-2015   Hamar YMC Eidsvoll YMC Hamar YMC 
2015-2016   Brumunddal YMC Vestre Toten YMC Gjøvik YMC 
2016-2017   Eidsvoll YMC Engehaugen YMC Lillehammer YMC 
2017-2018   Gjøvik YMC Brumunddal YMC Engehaugen YMC 
2018-2019   Engehaugen YMC Gjøvik YMC Brumunddal YMC 
2019-2020   Vestre Toten YMC Lillehammer YMC Vestre Toten YMC 
2020-2021 Hamar YMC Hamar YMC Hamar YMC Hamar YMC 

  
2021-2022 Lillehammer YMC Lillehammer YMC Lillehammer YMC Lillehammer YMC 

  
2022-2023 Gjøvik YMC Gjøvik YMC Gjøvik YMC Gjøvik YMC 

  
2023-2024 Engehaugen YMC Engehaugen YMC Engehaugen YMC Engehaugen YMC 

  
2024-2025 Brumunddal YMC Brumunddal YMC Brumunddal YMC Brumunddal YMC 

  
2025-2026 Vestre Toten YMC Vestre Toten YMC Vestre Toten YMC Vestre Toten YMC 

  
2026-2027 Hamar YMC       

 

 

 
 
 

S kam er et begrep som er nevnt mange steder 
 både i Bibelen og Koranen. I oppveksten 
 opplevde jeg at mange følte på skam, og det 
 var mye menneskefrykt inne i bildet. Det var 
 de utroligste ting som ble forbundet med 
 skam. Ordet ble etter hvert mindre i bruk før 
 det dukket opp med full tyngde i 2018 og 
 ikke minst i 2019. 
 
 Det å leve vanlige liv er i ferd med å bli 
 skambelagt enten det er hva slags mat som en 
 bør spise, valg av framkomstmidler, ferier 
 etc. Det er enklere å velge miljøriktig trans-
 port om en bor innenfor Ring 3 i Oslo enn 
 om en bor i mindre grender hvor bil ofte er 
 eneste framkomstmiddel. Det er viktig å ha 
 ulikhetene i landet med seg og at det må ten-
 kes alternativer for å kunne leve mer i pakt 
 med naturen og det forvalteransvaret som vi 
 skal ivareta. En gammel leveregel i det gamle 
 bondesamfunnet, var at en skulle overlevere 
 gården til neste generasjon i litt bedre forfat-
 ning enn da en overtok den. Om en overfører  
 dette til ansvaret vi har for kloden, er det liten  
  

 
 
 

 
tvil om at en har drevet rovdrift på naturen spesielt 
i de senere år. 
 
Når et vanlig levd liv blir bedømt som skambe-
lagt, vil det kunne virke lammende og bidra til at 
mange går i selvforsvar. Alvoret i situasjonen un-
derstrekes bedre ved bruk av ordene miljøansvar og 
miljøvett. Gapestokken er ikke motiverende for å 
få med folk. Da skjer det med oss, som da vi var 
barn, at vi trekker oss tilbake og ikke vil delta.  
 
Miljøansvar og miljøvett er positivt ladet. Skam 
er det motsatte. Miljøtiltak vil få langt større tilslut-
ning når det kobles til gode alternative løsninger 
framfor trusler om gapestokk. Skam er tilbakesku-
ende og dreier seg om noe en har gjort. Miljøan-
svar og miljøvett er noe en skal og må vise fram-
over. 
 
Vi har alle lyst til å leve i et godt miljø uten å 

skamme oss. La oss ønske hver og en av oss et 

godt nyttår med vekt på gode holdninger, for å iva-

reta og forvalte skaperverket på en bedre måte enn 

vi har vist i de senere år. 
 
Arne 

Tanker om miljøskam i 2019 
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    Presidenten harPresidenten harPresidenten harPresidenten har    ordetordetordetordet::::    
         Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

Desember 
Olav Landheim   1. 
Trond Vidar Vedum   4. 
Nelly Bligoud   5. 
Kjell Arnold Nyhus   7. 
Helge Senumstad   8. 
Karl Mangrud   9. 
Annelin Bødker   11. 
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. 
 

Mars 
Jan Kåre Hummelvoll  1. 
Tove Sellereite   2. 
Marit Svahn    3. 
Roar Paulsrud   5. 
Astrid Stana    8. 
Ole Jacob Tomter   10. 
Marit Skjerven Amlien  14. 
Carl W. Krohn-Hansen  16. 
Karen Sigrid Slagsvold Vedum 19. 
Alf Jordheim    22. 
Sidsel Lied    22. 
Helene Landheim   29. 
 

 

PPPP    raisings 50-årsjubileum ble en stor opplevel-
se. Først konsert i Storhamar kirke, så festgudstjenes-
te i Hamar domkirke og til slutt kirkekaffen i Yng-
lingen. 
 
 Festgudstjenesten i Hamar domkirke ble en 
sterk opplevelse. Det er utrolig sterkt når ei fullsatt 
domkirke synger med den kraften vi opplevde. Det 
var også sterkt å se Praisingkoret synge med folk i 
«alle  aldre». Mange hadde kommet langveisfra for å 
være med på dette. Det er et viktig og fantastisk ar-
beid som er lagt ned i alle disse årene. 
 
 Undertegnede fikk gleden av å markere at vi i 
Hamar Y’s Men hadde overført 10 000 kr til arbeidet 
i Praising. Det var jubel i salen da jeg sa dette, og jeg 
fikk utrolig mye gode ord og positive tilbakemelding-
er etterpå. 
 
 En takk til Johannes og Bodil, Simon, Geir 
Bjørnar og Geir som la ned mye arbeid for at ar-
rangemenntene denne helga skulle bli vellykket. 

 

 Nå venter klubbens 50-års jubileumsfest 10. 
desember. Slik jeg forstår Terje og festutvalget, så er 
det meste under kontroll. 
 
 Programmøtet gikk greit og i hovedsak er vår-
programmet på plass. 
 
 Vi er heldige som har et trygt og godt kristent 
miljø å være en del av. 

 

Trond Vidar 
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SSSS    iste helgen i oktober feiret Praising 50år 
tre dager til ende. Det ble fest både med nære 
gjensyn og konsert med smell. 
Tenåringstreffet i 1968 kom med noe nytt inn i 
ungdomsklubbarbeidet . Scenen ble ryddet for 
«tensing». Den høsten ble det startet tensing 
mange steder, og på Hamar ivret Ståle Hauge for 

dette nye. Ny-
ansatte ung-
domsarbeider 
Inger Johanne 
Wremer og 
mannen Eyvind   
gikk i gang 
høsten 69. 
Først med ban-
det til Jørn 
Kolsrud på 
båndopptaker, 
men ganske 
raskt ble dette 
dansebandet 

fast Praisingband. Praising fikk raskt stor oppslut-
ning og har altså holdt det gående i femti år. Det er 
jo fantastisk når en tenker på at de fleste ungdom-
mer bare kan være med rundt tre år før de skal av 
gårde for å studere eller jobbe. Jeg synes egentlig 
at det at det fins et kor i dag med 15 nye medlem-
mer i høst, gjorde at det virkelig var noe å feire. 

 

Fredag kveld startet jubileet på Ynglingen. Jeg og 
andre i komiteen ønsket alle velkommen i døra. 
Med erfaring fra 50-årskonfirmantfester sørget vi 

for at alle fikk navnelapper, så det skulle bli færre 
kinkige situasjoner med å huske navn og ansikter.  

 
Dagens praisingere holdt 
kafe, og i salen oppe var 
det småbord. Lydanlegget 
stod klart og mange for-
skjellige musikere nesten 
kappes om å få spille med 
på gamle låter.  
 
Lørdagen ble hoveddagen. Storhamar kirke var 
ikke bare praktisk med sine mange rom, den hører 
også med i praisinghistorien. Her sang Praising 
ved grunnstensnedleggelse og åpning, og her har 
det vært konserter og musikaler.  
 
Vi begynte inni kirken allerede kl 10 med velkom-

men. Her fikk vi også høre hvordan Hilde Voll 
hadde funnet på det geniale navnet Praising. Så ble  
det inndeling i forskjellige tiår som gikk til for      
skjellige rom for å øve. På veggen i menighetssa-
len surret og gikk en film med gamle praisingbil-
der mens vi øvde noen sanger til kveldens konsert.  
 
Etter en tid var det lunsjpause med pølse og lompe 
mm. Noen fra K-forum stelte i stand. Praten gikk 
livlig, og noen hadde med gamle album. Andre så 
på gamle avisoppslag som den notoriske arkivar  
Geir Bjørnar hadde hengt opp over en hel vegg.  
 
Etter lunsj byttet vi rundt så vi fikk prøver sam-
men med orkesteret inne i kirken. En god middag 
var bestilt fra catering, men uten dere fra K-forum 
hadde det ikke blitt så festlig. 
 
 

 

Praising 50år. Ungdomsjubileum med rullator 

Stor glede over at den første  

dirigenten kom til jubileet 

 

Noen praisingere fra 80årene 
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Hilde Hummelvoll ledet festforestillingen. 
Praising i forskjellige tidsaldere kom fram og 

vi fikk se hvilken utvikling det har vært i disse 
tiårene. Fra pyntelig kor i singoutstil som fram-
førte «smil, få se om du kan smile» til tøffe lå-
ter med forvrengte gitarsoloer.  
 

Det ble stor jubel da Hans Christian Johnson og 
guttekamerater hoppet inn på scenen med drak-
ter i juletrebelysning til poplåten «YMCA». 
Men de hadde også med en plasttønne som 
skulle vise seg å eksplodere og spre masse far-
gede kuler utover i smellen!   
 
Ståle Hauge presenterte Praisings historie i to 
bolkers lyd og bildeshow. Hilde Hummelvoll 
intervjuet en fra dagens Praising og flere andre 
bl.a Mari Smebye.  Og ikke minst var Hilde 
ganske personlig i sine kommentarer og leste 
fra sin egen ungdomsdagbok. Kultursjef  Mor-
ten Midtlien hilste fra kommunen og overrakte 
ti tusen i gave. 

Søndag deltok vi på gudstjenesten i Domkir-
ken. I planleggingen av gudstjenesten syntes vi 
det var litt svært at den kom på en bots- og 
bønnedag. Vi ville jo ha festgudstjeneste. Dette 
klarte biskop Solveig Fiske å kombinere fint i 
sin preken om den hjemkomne sønnen. Arnold 
Børud dirigerte felleskoret i «soon and very 
soon» og «Happy day». Band og domorganist 
fungerte fint sammen i salmene i denne natt-
verdgudstjenesten. 
 
Ys Men bød på kirkekaffe på Ynglingen og 
overrakte gave på ti tusen kroner. Det gjorde 
også Menighetsrådet og Fellesrådet. Dette gjør 
at Praising er godt økonomisk rustet til den 
første tiden videre.  
 
Undertegnede som ledet jubileet og kirkekaf-
fen, holdt nesten på å glemme å takke Ys Men 
for kirkekaffen og K-forum for kjempeinnsats i 
Storhamar; så da tar vi det en gang til her! 

Komiteen og andre hadde jobbet mye med å 

finne fram til gamle medlemmer i over et år. 

Facebook ble også stedet for å mimre. Allike-

vel må vi beklage at vi ikke nådde alle. Mange 

av dem vi fant fram til, kom ikke av ulike grun-

ner. Den største gruppen var faktisk den fra syt-

tiårene, og altså: en med rullator….    

 

Henning,   

Noen foto ved Hans-Ole Hummelvoll 

 

Hilde dro oss trygt gjennom kvelden på sin  

trivelige måte. 

Hilde intervjuer Jørn Kolsrud 
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I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet kristen 

 
DDDD    et var min fars navn, så jeg har også 
av den grunn et spesielt forhold til ordet, men 
jeg skal ikke skrive om ham.  
 
 Nå gjelder det «kristen» med liten «k». 
Ofte settes det et eller annet ord til kristen: 
Personlig kristen og kulturell kristen er kan-
skje mest vanlig. Da jeg kom til Hedmark for 
vel 30 år siden møtte jeg noe som var nytt for 
meg «nattverd-kristen». Så hender det vel at 
det litt spøkefullt snakkes om «Hedmark-
kristen» eller noe liknende. 
  
 Jeg synes det er vanskelig med disse til-
leggene. For å begynne med det som jeg ble 
vant med fra ungdomstiden: «personlig kris-
ten». Jeg tror vi da mente de som hadde et av-
klart positivt forhold til kristen tro. Kristne og 
da i motsetning til de andre. Senere har jeg 
tenkt på hva motsetningen er: upersonlig kris-
ten, eller ikke kristen i det hele tatt. Jeg bruker 
ikke dette uttrykket lenger. For meg holder det 
med kristen. I dåpen tok Gud meg inn i sin 
favn. Da ble jeg en kristen - en som tilhører 
Kristus - hverken mer eller mindre. 
 
 Nattverd-kristen var nytt for meg. Det 
var nok også få som brukte begrepet. Også det-
te ble brukt nærmest som en motsetning til de 
andre. Kanskje også noe i retning av at de som 
gikk til nattverd var «mer kristne» enn andre. 
Heller ikke det faller i smak hos meg. 
 
 «Kulturell kristen». Da tenker en vel  
at en tilhører den kristne kultur uten å  

 
 
 
 
trekke det så langt at en går fast til kirke. Kris 
tendommen er en viktig faktor i samfunnet. 
Den kristne tro og lære har vært med å forme 
den kulturen som vi lever i. De kristne verdie-
ne er viktige for samfunnet. Dette uttrykket 
liker jeg bedre enn de øvrige. Men jeg er usik-
ker på om jeg vil kalle andre for kulturelt kris-
ten. 
 
 Som prest har jeg møtt mange som helt 
sikkert ikke ville omtale seg som personlig 
kristen, kanskje heller kulturell kristen eller 
bare kristen. Men de kommer til kirken med 
sine barn, bærer dem til dåpen for at de skal bli 
tatt med inn i Guds kirke på jorden. Er ikke det 
en kristen handling? Er de ikke kristne da?  
 
 De kommer til kirken og ønsker at den 
nettopp avdøde skal gravlegges etter kirkens 
ordning. Kirkens liturgi ved gravferden har jo 
nettopp håpet om oppstandelsen, takket være 
Jesu oppstandelse, som noe av det sentrale. Er 
ikke det uttrykk for en kristen tro? Skal ikke 
disse kunne kalle seg med benevnelsen kris-
ten? 
 
 Så spør jeg meg selv: Har vi gjort det for 
vanskelig å bruke ordet kristen om seg selv? 
Det er ikke greit om benevnelsen «kristen» 
skal oppleves ekskluderende. 
 
 Jeg tror sørlendingen har lært noe etter 
vel 30 år på Hedmarken. 
 
Kåre S. 

 
   På grunn av uheldige omstendigheter, må omtalen av jubilantene Helge 85 og Karl 75  
 utsettes til neste nummer. 
 
 Red. 
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NATURHJØRNET  
 

NNNN    år dette lille stykket skrives så er da-
toen 1. november. Løvet har blåst av trærne, 
og naturen belager seg på kalde dager. Det har 
vært en rå og kald oktober. På fuglefronten er 
det de store trosteflokkene som har dominert. 
Jeg har aldri sett så store flokker. 
 
 Det er nok mengden av rognebær i høst 
som har gjort at trosten har holdt til hos oss så 
lenge. Men de siste dagene har jeg ikke sett 
noen. Hvor er de dratt? De fleste trostene trek-
ker vestover mot De britiske øyer. Men mange 
ringmerkede fugler er meldt tilbake fra Belgia, 
Nederland, Frankrike og Spania.  
 
 Starene er det ringmerket ca. 3000 fugl i 
sommer. Det er en liten nedgang i insektspi-
sende fugl som løvsangere. Men det er ingen 
katastrofal tilbakegang. Mange er bekymret 
for fuglene på grunn av meldingene om mind-
re insekter, og vi følger spent med. 
 
 Svaler og tårnseilere kom litt sent på vår-
trekket på grunn av dårlig vær. Men i fugle-
kassene mine var det ganske normalt med 
svarthvit fluesnappere. 
 
 Linerlene overrasker stadig. En mann i 
Ringsaker ringte meg og fortalte at han andre 
år på rad hadde ei linerle som hekket under 
panseret på traktoren. Traktoren var i bruk i 
hele våronna, men linerla ventet trofast til den 
ble parkert på gårdsplassen. Grunnen til at 
mannen ringte meg var at linerla kom tilbake 
til det samme reiret i traktoren to år på rad. 
 
 Fra en mann i Stange fikk jeg oversendt 
et bilde som viser mange blanke gjenstander i 
en liten haug  – spiker, skjeer og briller blant 
annet. Alt hadde han plukket ut av reirskåla til  

 
ei skjære. Skjæra har brukt de blanke gjen-
standene som byggemateriale. Jeg fortalte om 
dette på et møte, og da fortalte en mann at han 
hadde lagt fra seg brillene på en bord i hagen. 
Da han kom ut for å hente dem, så var de bor-
te. Med andre ord, pass på brillene dine før 
skjæra snapper dem. 
 
 Det mest spennende ornitologiske funnet 
i sommer var en lerkefalk som hekket i ei furu 
på Starene. Vi ringmerket tre unger. Vi regner 
med at det er ca. 50 lerkefalk par i Norge. 
 
 I sommer fant jeg bare ei kattugle med to 
unger. Det fantes ikke perleugler på Hedemar-
ken. Dette på grunn av et bunnår i smågnager-
bestanden. Vi fant heller ikke lappugler og 
spurveugler.  Ei lappugle som vi merket i 
Stange for ett år siden fikk radiosender på seg. 
Den fløy inn i Sverige og over til Finland. Den 
var også en liten tur inn i Russland. Nå viser 
signalene at den er på veg tilbake. Radiosen-
dere har gitt oss mye ny kunnskap om uglenes 
vandringer.  
 
 Det utrolige er at smågnagerbestanden 
vil ta seg opp igjen veldig raskt fra de få indi-
videne som overlevde dette året. Til våren vil 
nok perleugla på nytt synge i barskogene på 
Hedemarken. 
 
 På det siste Y’s -Men møtet fortalte en 
av deltakerne at han hadde sett  en flokk med 
sidensvans. Det er tida for den nå, så får vi 
håpe det henger igjen litt rognebær til disse 
gjestene langt fra nord. 
 

Trond  

Høst i naturen. 
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DDDD    e som er fortrolige med det som etter 
hvert betegnes som den klassiske barnelitteraturen, 
vil vite at det er Kim i romanen av samme navn, 
skrevet av Rudyard Kipling i 1901, som omtales 
som hele verdens lille venn. I utgangspunktet var 
ikke dette noen barnebok, men det er vel slik den er 
blitt oppfattet siden samme forfatter også har skre-
vet  ‘Jungelboken’  med  Mowgli  som en  sentral 
skikkelse. Jungelboken har da også på en helt an-
nen måte enn ‘Kim’ funnet veien inn i populærkul-
turen i form av utallige tilrettelegginger for både 
film og teater. Både Jungelboken og Kim gir oss 
glimt inn i en eksotisk verden som for lengst er 
borte.  
 
Da bøkene kom var dronning Victoria fremdeles 
keiserinne av India – lenge før delingen i Pakistan 
og India. Storbritannia hadde et omfattende imperi-
um, og India var juvelen i den kronen – som man 
pleide å si. Utallige engelskmenn gjorde tjeneste i 
India, også Kiplings far. Rudyard fikk sine første 
leveår i India før han ble sendt hjem til England for 
å gå på skole. Tilbake til India kom han i slutten av 
tenårene, og inntrykk derfra finner man igjen i 
mesteparten av det han skrev. Nobelprisen i littera-
tur fikk han i 1907, men han er omstridt blant in-
diske kritikere. 
 
Kipling var også en fremragende novellist og 
lyriker. Noen av hans dikt er berømte, som If, Man-

dalay og The white man’s burden. De speiler      

 
naturligvis sin tid og Kipling delte sin samtids kul-
turelle oppfatninger. Men hvis vi ser forbi disse og 
går inn i Kiplings litterære univers, kan vi hengi 
oss til magien og spenningen i miljøer som nå er 
helt borte. For moderne lesere fremstår Kiplings 
univers nærmest som magisk, og det er lett å havne 
i den fellen at vi ser på dette som eksotisk. Vel, ek-
sotisk måtte det nok virke på europeiske lesere, og 
nå mer enn 100 år etter at boken kom ut er det vel 
en slik eksotisme som trekker leseren inn i Kims 
verden. En verden hvor denne gutten skal finne sin 
vei; foreldreløs og brunnsvidd av solen lever han 
på innfødtes vis, og med vismannen han treffer, 
innledes reisen mot manndommens modning. Noe 
plot har romanen kanskje ikke, men Kipling er en 
begavet forteller, og midt i alle fortellingene om 
Kim følger vi ham mot et slags mål. Mange regner 
‘Kim’ som Kiplings beste roman. 
 
Kipling så ikke bare med europeerens blikk, han 
hadde også med seg det andre blikket. Gjennom 
hans bøker er indisk kultur blitt formidlet og tatt 
vare på, og det er bare å legge til side våre så altfor 
«moderne» holdninger og tre inn i Kims fantastiske 
verden og den reisen han gjør gjennom romanen, 
både faktisk og i overført forstand. Valg stilles han 
overfor – Storbritannia var en militær aktør på det 
indiske kontinent – er hans lojalitet engelsk, er den 
indisk?  
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