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– Jeg husker godt at jeg sto under klokka i 
gymsalen på åpningen i 1970. Der skulle jeg 
vært nå og feiret dere. Dessverre tillot verken 
pandemien eller helsa dette, sa Kong Harald 
til direktør Astrid Nyquist og styreleder Tove 
Linnea Brandvik, da de 6. november møtte 
kongeparet på Slottet.

Heller ikke for Beitostølen Hel-
sesportsenter ble dette året 
som tenkt og planlagt. Mange 

aktiviteter har ikke blitt noe av. Og 
den store festen i forbindelse med 
50-årsjubileet den 7. november er ut-
satt i et år. Likevel var kongen klar i 
sin tale til senterets utsendte under 
audiensen på Slottet:

– Jeg vet at dere har vært pionerer i 
50 år. Nå gir jeg dere et nytt oppdrag, 
nemlig å være pionerer i 50 år til.

Direktør Astrid Nyquist innrøm-
mer at dette beveget både henne og 
Brandvik sterkt. 

– Ikke minst ble vi svært imponert 

av kongeparets engasjement og grun-
dige forberedelser foran vårt møte, 
sier hun. 

Tilpasse seg
En del av Dronning Sonjas og Kong 
Haralds engasjement går rett inn i en 
av helsesportsenterets viktige nysat-
singer, nemlig å utvikle et enda bedre 
tilbud til familier med innvandrer-
bakgrunn. Kongeparet var veldig 
opptatt av at samfunnet må ta større 
ansvar for mangfoldet, at alle er like 
mye verdt og må få like muligheter.

– Dronningen lurte på hvorfor vi 
skal bygge nye familiehus. Da hun 

fikk vite at det blant annet er fordi 
hele familien må få komme til oss når 
barna skal på opphold, ble hun svært 
ivrig. Hun understreket betydningen 
av at vi må tilpasse oss brukernes be-
hov, forteller Astrid Nyquist. 

Som et eksempel nevner hun at i 
Oslo-området er over 60 prosent av 
dem som trenger et tilbud hos Beito-
stølen Helsesportsenter mennesker 
med innvandrerbakgrunn. Senteret 
har lenge arbeidet med å utvikle sitt 
opplegg for denne gruppa, men det 
er absolutt et potensial for å bli enda 
bedre.

– Kan du si noe om hvor stor andel 
av belegget hos dere som kommer fra 
denne gruppa?

– For noen år siden var tallet to til 
tre prosent. Uten at jeg kan tallfeste 
dette nøyaktig, har andelen i alle fall 
økt betraktelig. Vi bygger oss gradvis 
opp for å nå disse målgruppene, sva-
rer Astrid Nyquist.

Forskningsbasert
Språket er en av utfordringene som 
må løses for å nå målene. Og for sen-

teret er det avgjørende at de som har 
behov for rehabilitering skal få et til-
bud uavhengig av alder, kjønn, funk-
sjonsevne og etnisk bakgrunn. 

– Vi arbeider kontinuerlig med å 
skaffe oss ytterligere kunnskap om 
hva som skal til. For eksempel jobber 
fysioterapeut Shahrzad Arfa – sjøl 
med innvandrerbakgrunn og fra 
Oslo, håndplukket til denne oppga-
ven – med en doktoravhandling om 
temaet, opplyser Nyquist.

Helsesportsenteret har i alle sine 
50 år basert nyvinninger på forskning 
og utvikling. Slik vil det også være i 
framtida. Et annet eksempel på dette 
er arbeidet med å innta en ledende 
posisjon i Norden innenfor aktivi-
tetshjelpemidler. Her har senteret 
tett dialog med Nordisk råd, som er 
svært positive.

– Fagleder Viljar Aasan har nettopp 
levert sin mastergradsoppgave: «Ak-
tivitetshjelpemidler – blir de brukt? 
Hemmende og fremmende faktorer 
for bruk». 

Han har forsket på om lag 200 styk-
ker som oppholdt seg på senteret i 

sTOr OPPLeVeLse: styreleder tove linnea Brandvik (tv) og direktør astrid nyquist ble hjertelig mottatt av et engasjert kongepar på slottet 6. november. 
  FOTO: erik Lundby

Klar oppfordring fra kongen  til helsesportsenteret



6112. desember 2020Valdresmagasinet

2017 og 2018, og som er intervjuet i 
forbindelse med oppgaven. I tillegg 
holder fysioterapeut Berit Gjessing 
på med et doktorgradsarbeid innen-
for samme tema, noe som vil bringe 
feltet et viktig steg videre, sier Ny-
quist. 

blå himmel
Direktøren nevner igjen kongeparet 
og deres oppriktige interesse for inn-
satsen som Beitostølen Helsesport-
senter gjør for mennesker med ned-
satt funksjonsevne. 

– Mye av deres engasjement og 
mange av spørsmålene de stilte gikk 
rett inn i det vi holder på med. Det 
var meget imponerende å oppleve 
hvor godt forberedt de var til vårt 
nesten timelange møte. Både kongen 
og dronningen var svært godt oppda-
tert. Riktignok var begge litt inne på 
forhistorien, dronningen blant annet 
at hun sjøl har deltatt i Ridderrennet. 
Men de var først og fremst fokusert 
på framtida. Og de fortjener stor hon-
nør så vel for dette, som for måten de 
makter å møte alle de ulike mennes-

kene som får anledning til å snakke 
med dem på Slottet, framhever As-
trid Nyquist.

Kong Harald – den gang kronprins 
– åpnet som nevnt personlig helse-
sportsenteret 7. november 1970. 
Både han og hans far, Kong Olav, 
kjente således grunnleggeren Erling 
Stordahl personlig. I jubileumsåret 
og i all annen framferd lener senteret 
seg stadig på denne karismatiske per-
sonlighetens ukuelige optimisme og 
pågangsmot. Ikke minst hans evne til 
alltid å se lyst på framtida, til tross for 
at han var blind. Følgende lille histo-
rie fra Ridderrennet i 1985 – gjenfor-
talt av kunstmaler Per Lundgren, 
som sjøl arbeidet for Anna og Erling 
Stordahl på 1980-tallet – kan illustre-
re dette:

– Det var forferdelig sterk vind. 
Hele offiserskorpset fra Forsvaret, 
som jo stilte trofast opp år etter år, 
var overbevist om at rennet måtte av-
lyses. De måtte bringe det tunge bud-
skapet til sjefen selv. Han kom ut på 
trappa på Bamseli, typisk nok i cow-
boystøvler og Odlo-dress. Så myste 

han mot været og sa: Jeg synes det 
lysner. 10 minutter senere var det blå 
himmel.

stor oppgave
– Heldigvis har vi «bare» tapt penger i 
år. Belegget har ligget på rundt 80 
prosent og vi mister cirka 20 millio-
ner kroner i inntekter. Planen var å 
tippe 100 millioner i omsetning. Slik 
blir det ikke. Men vi har beholdt all 
kompetansen, representert gjennom 
våre 125 medarbeidere. Og jeg tror vi 
har beholdt anerkjennelsen der ute, 
mener Astrid Nyquist, og løfter som 
Erling Stordahl blikket framover mot 
lysere tider. 

Da er det i alle fall en god trøst og 
ikke minst motivasjon å oppleve et 
ektefølt engasjement fra selveste 
kongen og dronningen. Og ettersom 
jubileumsfesten er utsatt, ble den di-
gitale markeringa et slags plaster på 
såret. Det er blant annet laget en halv 
times lang jubileumsfilm, som er å 
finne på internett. For interesserte 
kan den absolutt anbefales. Her er 
hilsninger fra blant andre statsminis-

ter Erna Solberg. Hun sier blant annet 
dette:

– Helsesportsenterets arbeid har 
vært banebrytende både i nasjonal 
og internasjonal sammenheng. Vi 
ønsker dere lykke til med arbeidet for 
likeverd, likestilling og med å skape 
et samfunn som har bruk for alle. 

Styreleder Tove Linnea Brandvik, 
til daglig forbundsleder i Norges 
Handikapforbund, er minst like be-
geistret som Astrid Nyquist over det 
varme møtet med kongeparet samt 
alle andre hilsener. Hun understreker 
at Beitostølen Helsesportsenter har 
som ambisjon å fylle en stor oppga-
ve. 

– Det er å gi mennesker tilgang på 
de verktøyene og den kompetansen 
vi har, så de kan bruke og forme disse 
slik at de passer i deres liv. Vår rolle 
blir å gjøre det mulige mulig samt å 
dele den kompetansen og kunnska-
pen vi har med dem som trenger det.

Morten StenSby

FeNGeNde: Ørnulf Juvkam dyve i gruppa staut har skrevet tekst og melodi 
til en sang med samme navn som kunstverket på veggen, i forbindelse med 
50-årsjubileet. sangen ble urframført til løvedansen sist i november.  FOTO: PrivaT

iNsPirereNde: et knippe brukere og ansatte foran kunstverket «løva», malt på 
en av veggene ved senteret. Bildet symboliserer blant annet kraften som ligger i å 
være løve i sitt eget liv.  FOTO: PrivaT

sTOre PLaNer: Her ser vi hvordan helsesportsenterets nye familiehus kommer 
til bli.  FOTO: asa arkiTekTur

OPTimisT: direktør astrid nyquist løfter som grunnleggeren erling stordahl 
blikket mot lysere tider.  FOTO: PrivaT
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