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Av Sturla Nordbøe

Jeg kjente så vidt til Egil 
Hyldmo før han begynte 
med sitt prosjekt på Kol-
vereid. Han var redaktør i 
avisa Stjørdalingen samtidig 
som jeg begynte i lokalavisa 
Nordtrønderen og Namdalen 
i 1979. Begge de to avisene ble 
trykket hos Trønder-Avisa på 
Steinkjer, så der møtte jeg 
Hyldmo.

Allerede i 1981 tok han kon-
takt og luftet tanken om jobb 
for meg i den planlagte, nye 
avisa. Jeg takket nei. Det som 
senere skjedde var det første 
bevis jeg fikk på at presse-
mannen Egil Hyldmo aldri tok 
«nei for et nei». Etter et fem 
timer langt kvelds-/nattbesøk 
hjemme hos oss på seinvinte-
ren 1982 tok vi endelig hver-
andre i handa og hadde en 
avtale.

MÅTTE HA DISPENSASJON
Sammen med kontormedar-
beider Sissel Frelsøy og 

annonsekonsulent Svein Lar-
sen, begge fra Rørvik, var jeg 
derfor på plass i kjellerloka-
lene da redaktør Hyldmo ga ut 
første Ytringen-utgave 31. 
august 1982. Redaktøren 
hadde skaffet seg et lite nett-
verk av frilansmedarbeidere 
før oppstart, men ellers 
bestod redaksjonen av redak-
tør, annonseselger og daglig 
leder Egil Hyldmo og under-
tegnede som eneste journalist.

Fra starten hadde ikke avisa 
noe eget, grafisk personale. 

Det grafiske arbeidet og tryk-
kinga foregikk hos 
Brønnøysunds Avis før de to 
utgivelsesdagene tirsdag og 
fredag. Men alt stoffet ble 
skrevet inn på data i redaksjo-
nen på Kolvereid og sendt over 
telenettet til Brønnøysund. 
Bilder og annonsemanus 
måtte vi kjøre fysisk nordover 
til Sør-Helgeland på tryk-
kingsdagene.

Norsk Grafisk Forbund var 
en meget sterk fagorganisa-
sjon på den tida. Ingen andre 
enn grafisk personale – 
utenom redaktøren - fikk 
skrive direkte inn på data. 
Derfor måtte Ytringen søke 
om dispensasjon for at jour-
nalisten kunne få skrive på 
data i en prøveperiode, og 
dette ble innvilget. Så trolig 
var jeg den første journalisten 
i Norge som fikk lov til å 
skrive direkte på data.

AVISHISTORIE PÅ KOLVEREID
Jeg er glad for at jeg fikk være 
med på å skrive avishistorie 

på Kolvereid. Det var utrolig 
lærerikt. Men personlig ble 
det noen måneder som nesten 
tok knekken på en stakkar. Vi 
hadde ei lita jente på tre år, 
kona drev nystartet frisersa-
long og var gravid med num-
mer to og vi bygde nytt hus. 
Samtidig var det ikke sjelden 
at vakta annenhver helg betød 
jobbing natt og dag fra fredag 
til mandag kveld. Noen gan-
ger var jeg ikke i seng fra søn-
dag morgen til jeg kom fra 
Brønnøysund ved 22.00-tida 
mandag kveld. Og så var det 
«på’n igjen» 08.00 tirsdag. 
Jeg var også «så lur» at jeg 
hadde inngått avtale om ikke 
å skrive overtid de første tre 
månedene.

På trykkingsdagene mandag 
og torsdag kjørte en av oss til 
Brønnøysund ved 05.00-06-
00-tida om morgenen med 
bildekopier og annonsemate-
riell. Der bistod vi grafikere 
hele dagen med redigering av 
avissidene. Som regel gikk 
avisa i trykken etter ordinær 
arbeidstid på ettermiddagen. 
Etter trykkinga pakket vi avi-
sene i bunter og bar dem inn i 
avisbilen vår.

I retur på vegen mot ferga 
fra Vennesund, var vi innom 
et par kiosker med løssalgsa-
viser. Fra fergeleiet på Holm 
gikk ferden videre til Folde-
reid, der noen avissekker ble 
lempet av ved posthuset. De 
siste sekkene ble losset på Kol-
vereid om kvelden før du 
dødssliten kom heim og 
gjerne sovnet ved middagstal-
lerken. Ingen visste vel hva 
som lå bak av innsats da de 
hentet avisa i postkassen om 
morgenen, og sånn skal det 
være. Det er ikke interessant 
for noen hvordan avisa blir til, 
det viktige er resultatet du har 
mellom hendene ved frokost-
kaffen.

PRISBELØNT PRESSEVETERAN
Den viktigste personen ved 
fødselen til Ytringen var selv-
sagt Egil Hyldmo, uten ham 
ingen lokalavis. Han hadde en 
arbeidskapasitet jeg knapt har 
sett hos noen, han var sta og 
utholdende. Som arbeidsgiver 
var han knallhard og 
omstridt, og gjennomtrekken 
i staben var stor over mange 
år. Vi to hadde naturlig nok 
også våre feider, men det 
endte vel til slutt i en gjensidig 
respekt. Og skal du lykkes 
med et sånt prosjekt, må du 
nok ha mange av egenskapene 
den prisbelønte pressevetera-
nen hadde. Egil Hyldmo gikk 

bort i mars 2020 og fikk dess-
verre ikke oppleve at hans 
hjertebarn i avisverdenen 
rundet 40.

Selv fikk jeg delta i det lille 
presseeventyret på Kolvereid 
i 24 år over et par perioder. 
Jeg skal ikke gå nærmere inn 
på hvorfor jeg valgte å gå over 
til konkurrenten i 2010, men Mannen bak at ytterdistriktet fikk sin egen lokalavis var Egil Hyldmo. 

Det er viktig for et 
utkantdistrikt å ha sin 
egen lokalavis, et 
talerør og en kanal 
både inn til og ut av 
distriktet

Ytringen så dagens lys for 40 år siden:  Ytringen så dagens lys for 40 år siden:  

En usedvanlig hard fødselEn usedvanlig hard fødsel
Mange vendte tommelen ned da pressemannen og gründeren Egil 

Hyldmo lanserte sine planer om lokalavis på Kolvereid i 1982. Mine tre 
år med journalisterfaring den gang gjorde også undertegnede skeptisk 

til et så utfordrende prosjekt. Men jeg fikk trua og slo meg sammen med 
gründeren. Førti år senere lever Ytringen i beste velgående!
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jeg har nå inngått en ny avtale 
med Ytringen om å skrive 
noen kommentarer og petitar-
tikler i jubileumsåret. Kanskje 
fortsetter jeg også når pen-
sjonsalderen innhenter meg 
neste sommer.

Mitt forhold til Ytringen i 
2022? Det er klart avisa står 
mitt hjerte nær, og jeg er vel-

dig stolt av å ha vært med på 
fødselen. Det er viktig for et 
utkantdistrikt å ha sin egen 
lokalavis, et talerør og en 
kanal både inn til og ut av dis-
triktet. Jeg leste en gang om 
en undersøkelse som viste at 
steder og kommuner med 
egen lokalavis også hadde et 
rikere kulturliv. I hvor stor 

grad Ytringen har bidratt til at 
Ytre Namdal og Bindal har et 
bredt kulturliv er vanskelig å 
si, men faktum er at vi stiller 
sterkt på kulturfronten.  

Så jeg gratulerer både 
ansatte og alle trofaste lesere 
med jubileet. 

 «Omferlades 
Egil Hyldmo, 
omferlades»  

      Omferlades Egil Hyldmo, 
omferlades, at eg blaiinna 
meg i din private stri’. Men 
det e så hardt å sjå på sånn 
fersmedels - e det itj sånt 
man kailla fer byråkrati? 

Ytternamdalingan ha gått 
læng å baintes over avisstoff 
frå Namsos eller Li. - Einn 
om avisa ferr Ytternamdaln 
faintes? De må teltakssjæfen 
værra eni i.

Bærre vis dæm, Egil 
Hyldmo, bærre vis dæm, at 
du itj e reddn Tandberg 
ellern Næss. - Du har våpen 
ferr å ros dæm eiller ris 
dæm: Ta fram pænna di, og 
sætt igang og kvæss. 

Dæm ha sjøl beklaga 
høyden oinner take.- Nå 
deinn va vi ikke ukjent me 
frå før. 
Så kan du svarra de her 
gnoman litt tebake har du 
aill min sympati, herr 
redaktør.

Stå på krava Egil Hyldmo, 
stå på krava! Vi har bruk fer 
ailt som de e meinng i. Ikke 
bærre sånt som Kova eller 
Nava eller et og ainna 
kjempemeieri. 

Mæn så e dæm kanskje 
redd fer konkurranse? 
Kanskje vil dæm sensurer de 
frie ord? Kanskje redd fer 
svikt på språkli maktbalanse 
- dæm ha hørd du skriv på 
måla hennar mor.

Ikke gi deg, Egil Hyldmo, 
ikke gi deg! Vi e svak fer 
folk me ækte næssabein. En 
sånn sjanse må du ikke 
slæpp ferbii deg. Og du må 
hus på at du ikek står alein. 
– 

Ikke gløm at Askeladden 
vann mot troilla! Og ei 
lokalavis skoill vi gjærne ha. 
Vi huse einno me hainn 
Arnold sloss fer Foilla. Så 
vess du greie det, så ville vi 
bli glad. 

I 1982 skrev Steinar Grande denne revyvisa om 
lokalavisa. Den ble framført under jubileet i 

Naumdøla ungdomslag på Ofstad.

Tekst: Steinar Grande
Melodi fra Bør Børson jr 

«Omforlatels O.C. Bentzen»
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Vi gratulerer  
Ytringen med  
40-årsjubileet!

KOLVEREID OG RØRVIK

Kom innom på en kaffe!

Lyst til å lære mer om hvordan lokalavisa blir til?

I anledning vårt 40-årsjubileum inviterer vi til åpen dag i lokalavisa.  
Kom innom for å se hvordan vi jobber, bla i gamle aviser eller bare slå av en prat.

Vi spanderer kake og kaffe!

Torsdag 8. september kl. 10-13

tringentringentringentringen
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Navn: Synnøve Hanssen 
Stilling: Daglig leder 

Før jeg begynte i Ytringen 
tilbake i 2002 hadde jeg et 
nogenlunde bredt spekter av 
ulike stillinger for å finne ut 
av hvor jeg passet inn best i 
yrkesverdenen. Den opprin-
nelige planen min om å bli 
tegneserietegner ble lagt i 
grus av en rådgiver på YNVS 
som ikke kunne å gi råd og 
hjelpe meg videre. 

Jeg startet i stedet etter 
videregående som dag-
mamma for min nevø, hoppet 
så over til USA og var au pair 
ett år. Da jeg kom tilbake tok 
jeg noen vikartimer i barne-
hage før jeg innså at å passe 
andres barn definitivt ikke 
var veien å gå. Så havnet jeg 
i en stol hos Telenor i faktu-
raavdelingen, men å taste tall 
hele tiden var heller ikke meg. 
Hadde også en sommerjobb 
som turistvert i Nærøysund 
kommune den tid det var ei 
bu oppi krysset der politista-
sjonen nå ligger. Den hardeste 
jobben var å være trafikkvakt 
hos Kolo Veidekke, opp klokka 
fem, sovna klokka fem... Jeg 
har også hatt noen timer bak 
DJ-disken på Seaside, men 
det havner vel mer på hobby-
siden enn yrkesvei. Så ringte 
de fra Ytringen og ville ha 
meg over brua for å hjelpe til 
på grafisk og der har jeg jaggu 
blitt.

Siden 2017 har jeg hatt 
stillingen som daglig leder 
i Ytringen. I en liten bedrift 
som Ytringen Avis AS inne-
bærer dette ikke bare å holde 
styr på økonomi og personal. 
Blant annet tar jeg meg også 
av grafisk arbeid, utgående 
salg, knipser passbilder og 
hjelper kunder med sine hen-
vendelser. Potet kaller vi det 

uti her. Før jeg hoppet inn i 
lederstillingen var jeg medi-
egrafiker og laget annonser 
og satte sammen papiravisa, 
dette gjør jeg delvis også nå, 
men i mye mindre grad.

Jeg er født og oppvokst på 
Borgan, en øy ytterst på Ytre 
Vikna som har cirka 20 fast-
boende. Nå bor jeg på Rørvik 
sammen med min samboer 

og to tvillingjenter på seks år. 
Jeg har en drøm om å retur-
nere til Borgan etterhvert. Det 
er en helt fantastisk følelse å 
våkne til fuglekvitter, enn av 
bilkjøring, utenfor vinduet. På 
øya har jeg min egen lille gård 
etter min farmor som jeg pus-
ser opp og fikser som jeg vil 
ha det til jeg når pensjonist-
alderen.

Jeg er en kreativ sjel og har 
utallige små og store hobby-
prosjekter som jeg har begynt 
på som muligens aldri blir 
ferdige. For tiden er det mest 
campingvognrestaurering jeg 
har holdt på med, eller riving 
av en gammel Hobby er vel 
nærmere sannheten. Har ikke 
kommet til restaureringsbiten 
enda. Men det er utrolig hvor 
mye gærnskap man kan få ut 
av kroppen ved å rive noe, får 
litt sjelefred av det.

Når det kommer til interes-
ser så er det hund som er livet. 
Aner virkelig ikke hvordan 
livet skal fungere uten hund. 
Som lita jente lånte jeg alltid 
hunder for å gå tur med, men 
fikk aldri lov å eie en selv. Da 
jeg ble voksen fikk jeg min 
første følgesvenn, og siden har 
det blitt flere. Bearded col-
lien vil alltid være mitt hjerte 
nærmest, men jeg elsker alle 
hundesorter. Jeg lider kok av 
et snev av hundegalskap.

Den lille fritiden jeg har, 
hvor jeg ikke trenger å være 
mor, tilbringes i Ytre Nam-
dal Hundeklubb. Her er jeg 
instruktør og hjelper andre til 
å lære sin hund nye ting. I til-
legg er jeg aktiv selv med min 
egen hund som nå har fylt ett 
år. Hun skal forhåpentligvis 
bli en bra demonstrasjons-
hund i hundekurs her ute. Vi 
kommer også til å delta i kon-
kurranser i agility og rallyly-
dighet etterhvert som vi blir 
flinkere som ekvipasje.

Fridager tilbringes på Borgan med alskens prosjekter. 

På agilitybanen med fartsvidunderet fra Inderøya, Sørbakkens Alina/Hela. 
FOTO: HANNE MORKEN

Borgoneser med hundegalskap

Podcastinnspilling på retrorommet vårt som vi har kalt «Einarstu’n». 
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Navn: Lillian Lyngstad 
Stilling: ansvarlig redak-
tør
Jeg må vel kunne sies å være 
historisk på et par områder. 
Jeg er vel blitt den i Ytrin-
gens historie som har jobbet 
her lengst sammenhengende 
og også den første kvinnelige 
redaktøren. Jeg overtok som 
redaktør etter Morten Weng-
stad i oktober 2018.

Jeg hadde imidlertid ingen 
ambisjoner om å bli redaktør 
da Tom Lysø ga meg fast jobb 
i avisa 1994. Da hadde jeg i 
en periode vært litt frilanser 
både for Ytringen og for Nord-
trønderen og Namdalen. Med 
unntak av noen svangerskaps-
avbrudd har dette altså vært 
min arbeidsplass i alle år, og 
jeg har fått være med på en 
rivende utvikling fra vi stod 
med hendene inni en fram-
kallingsmaskin for å frem-
kalle bilder til i dag hvor alt 
skjer digitalt og stoffet helst 
skal være ute før nyheten har 
skjedd.

For å gå litt tilbake i histo-
rien så er jeg født og oppvokst 
på Steinkjer og Sparbu, med 
mor fra Ytre Namdal og far 
fra Kvam. Jeg har alltid triv-
des i Ytre Namdal, og livet 
ville det etter hvert slik at jeg 
havnet her. Etter språklinja 
på Steinkjer videregående var 

planen å bli enten arkeolog 
eller journalist, men havnet 
først på Gjøvik og ett år ved 
musikkfolkehøgskole. Det 
høres kanskje ut som en kli-
sje, men det var faktisk et av 
de beste år i mitt liv. Etter det 

gikk ferden til Ytre Namdal 
og en litt rotløs periode med 
vaktmesterutdanning, skole-
assistentutdanning, edb-kurs 
og informasjonsutvikling. 
Innimellom syslet jeg med 
tanken om å bli sykepleier, 
men er ikke sterk på sprøy-
ter og blod så slo det fra meg. 
Lærerhøgskolen var vel også 
i tankene en periode. Det 
var imidlertid under kurset i 
informasjonsutvikling at jeg 
kom inn i journalistikken, 
og der ble jeg altså værende 
og har senere tatt utdanning 
i faget.

Nå bor jeg på Lauga og har 
samboer og tre barn på 11, 15 
og 18 år. Den private Lillian 
liker først og fremst å holde 
på med sang og teater. Det 
blir sang med band, kor, korps 
og en del solooppdrag i blant 
annet bryllup og begravelser. 
Jeg er aktivt med på revy og 
teater i Laugen UL og stortri-
ves med det.

Vi har også en hytte på 
Gjerdinga, som dessverre blir 
brukt for lite, men å komme 
ut dit til stillheten er rekrea-
sjon og avkobling fra en travel 
hverdag, Målet er å tilbringe 
mer tid der framover.

Ellers brukes mye tid på å 
følge opp barnas interesser 

som jo også automatisk blir 
våre interesser. Skyting står 
sentralt i familien, da alle 

utenom meg skyter. Jeg har 
en plan om å prøve meg på 
banen jeg også, så vi får se 
hva høsten bringer. Å ta opp 
ungdommens hesteinteresse 
er også en liten drøm, og jeg 
ønsker å bruke enda mer tid 
på å dyrke sanginteressen. 
Der har jeg flere prosjekter i 
tankene.

Sommerferiene brukes på 
Landsskytterstevne som flyt-
tes rundt i landet fra år til år. 
Da pakkes campingvogna, og 
vi reiser ut på tur sammen 
med gode skyttervenner. Fel-
leskapet i skyttermiljøet er 
veldig godt og alle tar vare på 
hverandre - ung som gammel.

For øvrig har jeg en fokjær-
lighet for gamle biler og 
amreikanske motorsykler. 
Jeg har MC-lappen og var i 
en yngre periode av livet - 
før barn - eier av en Harley 
Davidson. Nå har vi en Hill-
man Minx 65-modell i gara-
sjen som venter med lengsel 
på siste finish for å komme 
ut på veien. Det er en travel 
hverdag og derfor har det tatt 
tid å få den i stand, men neste 
sommer... Da kanskje den får 
bli med når Ytringen skal ut 
på stands rundt i distriktet.

Teater og revy er en viktig del av livet. Her sammen med Eirin Trøbak 
som lillebror Valdemar i sketsjen om Valborg og Valdemar.  FOTO: PRIVAT

Sangen er min største hobby. Å få synge med Sie Gubba på Kolvereid-dagene for noen år tilbake er et 
artig minne.  FOTO: ØYVIND NORDSTRAND

Hva var vel livet  
uten sangen?

Fra en Grease-oppsetning med Kolvereid Hornmusikklag. 
FOTO: PRIVAT
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Navn: Hild Dagslott  
Stilling: Journalist 
Sivilstand: Mamma til to 
voksne sønner, farmor 
til to barnebarn, og har 
samboer. 

Jeg er ekte bindaling og trådte 
mine barnesko på Sørhors-
fjord. Nå bor jeg på Terråk.

Jeg har alltid likt å skrive, 
men det var relativt seint i 
livet at dette ble arbeidshver-
dagen min. Nå har jeg jobbet 
som journalist i 20 år. De før-
ste fem årene foregikk på fri-
landsmarkedet, der jeg leverte 
fast til Brønnøysunds Avis og 
Ytringen avis, samt noen få 
saker til Trønderavisa og VG.

I 2007 ble jeg ansatt i Brønn-
øysunds Avis, og vekslet mel-
lom oppmøte i Brønnøy og 
Sømna enkelte dager i uka. For 
det mest ble sakene produsert 
fra lokalkontoret på Terråk. På 
slutten av året 2016 ble konto-
ret besluttet nedlagt, og min 
stilling skulle flyttes til Brønn-
øysund. Jeg vurderte derfor ei 
tid å flytte med og fortsette 
min gjerning der, men så var 
jeg så heldig å få jobbtilbud 
fra Morten Wengstad som 
da var redaktør i Ytringen. 
2. januar 2017 var min første 
arbeidsdag i Ytringen, og jeg 
ble godt mottatt av en herlig og 
inkluderende gjeng. I en liten 
redaksjon blir man ganske nær 
hverandre, så kollegaene har 
nesten blitt min andre familie.

I løpet av disse årene i jour-
nalistyrket er det naturlig at 
man får et relativt bredt nett-
verk i distriktet, det er fint å 
ha med seg.  Jeg har derfor 
hatt gleden av å møte mange 
trivelig mennesker som har 
delt sine tanker og historier 
med meg, og jeg er ydmyk 
over at jeg får lov til å fortelle 
deres historier.

Som allround-journalist 
dekker man det meste som 
skjer i distriktet. Min favoritt 
er imidlertid å få skrive om 
kultur og historiske hendel-
ser, samt de nære menneske-
møtet.

Jeg har også hatt andre 
jobber i løpet av mitt aktive 
yrkesliv. Den lengste perioden 
hadde jeg som daglig leder på 
Bindal Bok & Papir på Ter-
råk. Tilsammen ble det 23 år 
med salg. Dette var også ei fin 
tid i livet med reiser på vare-
messer høst og vår. Der nye 
impulser bidro til økt enga-
sjement i jobbhverdagen. Jeg 
tror at det er viktig å reise ut 

av og til for å få påfyll, uansett 
hvilken jobb man har.

På fritida er jeg korsanger 
i Kor Trivelig i Åa. Den hob-
byen har jeg dyrket i over 
30 år. Det er fint å høre til i 
slik gruppe der samklang og 
vennskap står høyt i kurs. Så 
mine korvenner har høy sta-
tus i livet mitt.

Jeg lærte å lese tidlig i livet, 
og siden da har jeg hatt stor 
glede av å lese bøker. Både 
skjønnlitteratur, fakta, lyrikk 
og krim befinner seg i mine 
bokhyller. De ulike sjangerne 
frister til ulike tider på året, 
og jeg har alltid en stabel med 
bøker i umiddelbar nærhet.

Musikk er også en viktig 
ingrediens i livet mitt. Spek-
teret går fra rock til opera, alt 
etter hvordan dagene fortoner 
seg.

Som for flere andre satte 
pandemien en midlertidig 
hindring i veien for en annen 
interesse. Jeg er svært glad i å 
reise og oppleve andre lands 
kulturer, få en smak av mat-
kulturen, og senere prøve det 
ut på eget kjøkken. For jeg er 
kanskje over gjennomsnit-
tet interessert i å lage mat. 
Gjerne med ordinære råvarer 
som utgangspunkt, men til-
ført nye smaker. Reiser byr 
også på hyggelige menneske-

møter. En del av disse møtene 
har også gitt inspirasjon til å 
skrive nye saker.

Som den eldste på Ytringen 
tikker nå tiden fort fram mot 
en mulig pensjonisttilværelse 
for meg. I ledige øyeblikk 
har jeg tenkt på hva jeg skal 
bruke den til. Men det tren-
ger jeg mest sannsynlig ikke 
å bekymre meg for. Det sies at 
man har aldri hatt det så tra-
velt som etter at man har blitt 
pensjonist. Når det er sagt så 
håper jeg at jeg fremdeles kan 
bidra som journalist i distrik-
tet ei stund til.

I Kor Trivelig i Åa er det stor takhøyde og flust med trivsel. 
 FOTO: JENS CHRISTIAN BERG

Bøker har en stor plass i livet mitt. 

– Jeg har alltid en stabel med 
bøker i umiddelbar nærhet

Ei kosestund med barnebarna Lasse og Lotta. 
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Navn: Knut Sandersen  
Stilling: Journalist 

Den 1. januar 2019 trådte jeg 
inn i lokalene til Ytringen for 
første gang. Den dagen jeg 
husker jeg godt, for på vei til 
jobb kjørte jeg forbi en bil 
som hadde kjørt i fjellveggen 
mellom Foldereid og Årfor, og 
med det startet arbeidsdagen 
før jeg i det hele tatt hadde 
hilst på mine nye kolleger.

I 2021 flyttet jeg til Tøns-
berg og bygde opp en nett-
redaksjon i et kontorbygg på 
Nøtterøysiden av byen. Herfra 
lager jeg saker som legges rett 
ut på nett. Her har jeg også 
bygd opp et lydstudio hvor 
jeg i tillegg til å lage lydklipp 
for avisa og produserer flere 
andre podcastsendinger.

I det store og hele er jeg 
veldig opptatt av lyd og hva 
lyd og musikk gjør med oss. 
Derfor bruker jeg mye tid på 
å høre på musikk og andres 
podcast. Gjerne innenfor det 
jeg selv interesser meg for og 
jobber med.

Når jeg ikke er på jobb bru-
ker jeg mye tid på nettstedet 
whiskyandcigar.no som jeg 
selv driver. Det innebærer en 
del reising for å snakke med 
folk i bransjen, og det fine 
med dette er at den jeg snak-
ker med har sammen over 
gjennomsnittlig interesse for 
temaet som meg selv.

Får du ikke nok av skriving 
og intervjuer på jobb, tenker 
du? En skulle jo tro det, men 
så er det dette jeg kan og liker 
å holde på med. Jeg er veldig 
glad i folk og jeg elsker gode 
historier. Det å få fortelle og 
fremme andres historier gir 
meg veldig mye. Ikke minst 
vennskap og bekjentskap.

I tillegg produserer jeg 
også en podcast om ishoc-
key, Hockeypodden, og nå 
skal vi straks i gang med en 
ny sesong. Sammen med tre 
andre hockeyfrelste gode 
venner lager vi en ukentlig 
sending hvor vi ser på hva 
som rører seg innen norsk 
ishockey. Det betyr at jeg ser 
mye ishockey og reiser rundt 

om på kamper i ulike hal-
ler. Igjen er det lystbetont og 
moro, og det kommer godt 

med når man ellers må dekke 
saker som kan være betente og 
vonde i avisa.

Min bedre halvdel og under-
tegnede er også veldig glad i 
å reise, og vi er så heldige at 

vi har mulighet til å gjøre det 
ganske ofte. Det å komme ut å 
se andre land og kulturer gjør 
noe med deg. En blir mer tole-
rant og ser ikke alt så svart-
hvitt lenger. En annen side er 
at man lærer at folk stort sett 
er veldig ålreite uavhengig av 
kultur, religion eller geogra-
fisk bosted. Smilet er univer-
salt og godt er det.

Nå har jeg også fått meg 
en «gammelmannshobby». 
Denne høsten skal jeg bygge 
modellbåt av en fiskeskøyte. 
Ikke så mye for modellen sin 
skyld, men jeg liker å kunne 
skape noe med hendene sam-
tidig som jeg finner roen. Litt 
musikk, arbeidslampe, en kaf-
fekopp og en hund som ligger 
ved beina. Det er så kos det! 

Jeg nyter gjerne en god sigar sammen med god musikk. For meg handler det om egentid og velvære når jeg er alene, eller en fin stund med 
flott mennesker jeg er glad i. 

Elsker lyd og en god sigar 

Jeg bruker en del tid i ishaller. Her intervjues Mats Olimb etter en 
landskamp. 

I Tønsberg har jeg bygd opp et studio hvor blant annet Hockeypod-
den lages. Her er presidenten i Norges Ishockeyforbundet, Tage 
Pettersen (t.v.) på besøk hos Lars Oddvar «Loffen» Fjeldvang og meg.
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Navn: Andreas Gatare 
Øvergård 
Stilling: Journalist 

Jeg har hatt min oppvekst på 
Horsfjord, og er i dag bosatt 
på Hollup i Bindal sammen 
med min kone og de to av 
mine fire barn som ikke har 
forlatt redet. Jeg er gift for 
andre gang med Gabine fra 
Rwanda. Med unntak av 
skolegang og halvannet år 
i anleggsbransjen og trans-
portbransjen på Østlandet 
mot slutten av forrige årtusen 
har jeg stort sett vært bosatt i 
hjemtraktene. Er jeg for lenge 
på et sted hvor jeg ikke ser 
havet, kommer rastløsheten 
sigende.
I 2003 jobbet jeg på sjøen da 
jeg ble lam i føttene og fikk 
diagnosen Multippel Sklerose, 
siden da har jeg vært 100 pro-
sent ufør. Jeg har vært vikar 
og frilanser i Ytringen siden 
2008, og bestemte meg for å 
prøve meg i full stilling nå i år 
etter å ha prøvd meg i diverse 
yrker og sett at jeg egentlig får 
til mye til tross for litt nedsatt 
fysikk. Motorsport, musikk og 
teater er det jeg helst bruker 
energien min på. Som redak-
tøren er også jeg aktiv som 
solosanger i begravelser, jeg 
har også hatt noen oppdrag 

som trubadur i festlig lag. 
Jeg har vært aktiv korsanger 
i perioder helt siden jeg var 
14 år gammel. Jeg har ingen 
utdanning innen media, men 
har fått en god del fartstid i 
bransjen både gjennom Ytrin-
gen, Namdalsavisa og produk-
sjoner gjennom eget firma de 
siste årene.
Jeg kjører motorsykkel når 
det en sjelden gang er vær til 
det og har en Mercedes fra 
1983 som min farfar kjøpte 
helt ny, denne prøver jeg så 
godt jeg kan å gi evig liv. Når 
Norsk Tipping en vakker 
dag trekker riktige tall står 
PPL- flysertifikat høyt oppe 
på prioriteringslista. Jeg er 
teaterleder i U/L Fønix og 
er med på diverse revyer og 
skuespill i regionen. Er godt 
over gjennomsnittet interes-
sert i gamle fartøy og histo-
rie, og er nestleder i Bindal 
historielag. Jeg liker å reise 
og oppleve nye kulturer, og 
har blant annet besøkt det 
afrikanske kontinentet seks 
ganger. Om jeg skal delta på 
en quiz vil musikk fra 70-tal-
let og geografi være mine 
sterkeste emner. De beste 
arbeidsdagene for meg er når 
jeg får skrive om næringsut-
vikling, motorrelaterte saker 
til lands og til vanns og i lufta 
med, eller menneskeskjebner.

Jeg er med på teater ulike steder i distriktet - som her fra Ytterhålvitja med Freddy Johansen og Bernt 
Hellesø. 

Sang og musikk står sentralt i livet. 

Flysertifikat står  
på ønskelista

Dette er flokken min. 
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Navn: Fredrik Duna 
Stilling: Markedskoordi-
nator 

19. juli 2021 begynte jeg i 
Ytringen Avis AS. Jeg lærte 
fort at det å begynne i avisa 
i fellesferien var en dårlig idé 
da opplæringa ble gitt via en 
perm før de som skulle lære 
meg bort stakk på ferie. Jeg 
ble kjent med mange av dere 
lesere da vi under Kolver-
eiddagene samme år hadde 
stand på Kolvereid. Jeg vier 
veldig mye av min arbeidstid 
til å gjøre livet som kunde hos 
oss i Ytringen så enkelt som 
mulig. Derfor håper jeg også 
på at dere gir meg utvetydig 
beskjed om hva som kan bli 
bedre.

Når jeg ikke jobber er jeg 
veldig ofte å finne på en disc-
golfbane rundt om i Trøn-
delag på sommerstid. Har 
blitt veldig glad i idretten, og 
engasjerer meg for å skape et 
miljø rundt dette. Jeg er også 
musikklærer ved Bindal kul-
turskole, og noen av dere har 
kanskje møtt meg bak slagver-
ket eller med gitar i hånd. Jeg 

har tidligere jobbet som lyd-
tekniker, og tar gjerne på meg 
oppdrag for lokale aktører der 
også. Alle mine hobbyer og 
mitt engasjement bærer preg 
av at nerdegenet hos meg er 
ekstremt dominant. Jeg for-
dyper meg i det meste jeg gjør, 
og har sågar også bygd meg 
egne gitarer, da jeg anslo at 
det var den enkleste måten å 
faktisk forstå hvordan en gitar 
fungerer på.

At jeg er en nerd i verdens-
klasse gjenspeiles vel og i 
hva som opptar meg. Der 
hvor dere gjerne ser «skal vi 
danse», «farmen» eller andre 
programmer sitter jeg og føl-
ger med på rakettoppskytin-
ger direkte, eller finner en 
youtube-video som forklarer 
i detalj hvordan noe fungerer. 
Det kan være alt fra hvordan 
tordenvær oppstår og til hvor-
for vi alltid roter bort en sokk 
i vaskemaskina.

Når vinteren legger sin kjø-
lige hånd over oss er jeg glad i 
gaming, og matlaging.

Jeg har mange interesser, og 
fryktelig mye unyttig kunn-
skap men alt i alt så er jeg en 
ganske ålreit fyr tror jeg.

Musikken er viktig. Jeg både spiller selv og er lærer for barn og unge.  ARKIVFOTO

Jeg engasjerer meg for å skape et miljø rundt discgolf. 

Nerd med  
forkjærlighet for 
lyd og discgolf

Jeg pakker ofte bagen og drar på discgolfbanen. 
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Navn:  
Anita Eng Kjekshus 
Stilling: Markedskon-
sulent med ansvar for 
abonnement 

Snart er det gått ett år siden 
jeg tuslet inn på Ytringen for 
å ta fatt på oppgaven med å 
sørge for at Ytringens abon-
nenter skal få lokalavisa si 
hver uke – heldigvis et ansvar 
jeg ikke har aldeles helt alene.

Litt artig er det jo at det da 
var omtrent nøyaktig 25 år 

siden jeg tuslet inn på Ytrin-
gen for aller første gang. Den 
gangen som forholdsvis ung 
og helt nytilflyttet journalist. 
Fra barnetrådte sko på Gran 
til Hadeland, via studieår i 
Steinkjer og jobbeår i Orkan-
ger gikk veien – ganske så 
tilfeldig – til Ytre Namdal og 
Kolvereid.

Her var planen å være ett 
eller to år for å få litt arbeids-
praksis før nesa skulle vendes 
hjemover. Men, som det ofte 
går, var jeg plutselig etablert 
med mann og hus, og sanne-
lig kom det ikke et par små-

rollinger etter hvert og. Nå 
har jeg tilbrakt mesteparten 
av livet på Kolvereid, og har 
aldri angret på at det var her 
jeg valgte å etablere meg.

Etter noen år som journalist 
har jeg jobbet litt forskjellig 
steder i distriktet før tilfel-
dighetene ville det slik at jeg 
endte tilbake der det hele star-
tet – dog i en litt annen rolle.

På fritida er jeg ofte å finne 
på skyteanlegget til Kolver-
eid skytterlag i Grinna ved 
Kolvereid. Der er jeg av de 
som har hovedansvaret for 
opplæring og instruksjon av 
de yngste skytterne – og av 
og til fyrer jeg av noen skudd 
selv også. Siden skyting er en 
interesse hele familien deler 
blir mange av årets helger til-

brakt på skytebaner rundt om 
i distriktet, og ferieturen går 
dit som landsskytterstevnet 
blir arrangert. Noe som passer 
meg ypperlig da jeg får kom-
binert både hobby, familietid 
og samvær med gode venner.

25 år etter første gang er jeg tilbake på Ytringen. Jeg bruker mye av min fritid på barn og unge i Kolvereid skytterlag. 
Her med Sindre Jenssen. 

Returnerte etter 25 år

I helger og ferier går turen ofte på skytterstevner. Bildet er med min datter Thea Kjekshus Sørenmo og Anna Valan på Våpensmiacup. 




