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*Gjelder opp til kr 250’. Økes med 0,5%-poeng pr år, opp til maks 1,5%. Miljølån 250’ til 1 mill, fast 1,5% rente.

Les mer om lånevilkårene på www.sb1.no

NÅR DU TENKER PÅ MILJØET,
TENKER VI PÅ DEG!

Som bank er vi opptatt av å gjøre det enklere for deg
å bygge miljøvennlig. Derfor har vi laget et helt nytt,
og svært gunstig Miljølån. Du kan låne til tiltak som
reduserer energibruken og dermed bidrar til mindre
forurensing.
Velger du å investere i miljøtiltak på hytta eller huset
ditt, får du som regel det beste fra to verdener.

Du øker verdien på bygningen din, og du reduserer
de faste kostnadene. I tillegg sparer du miljøet!

Skal du bygge nytt eller rehabilitere?
Snakk med oss!

Det lønner seg å tenke grønt når du rehabiliterer eller bygger nytt.
Det gir lavere utgifter og høyere verdi på bolig og hytte.

0%
RENTE

NORGES RÅESTE

*LAVENERGIHUS
PASSIVHUS

ENKELTTILTAK

OPPGRADERING
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FORSIDEN:
Jan Opheim ved Aurdal Fjordcamping 
er her skipper på MS Vesle Kari som 
også er den mye omtalte Farmenbå-
ten da Farmen ble spilt inn i Aurdal 
for to år siden. Her på båtcruice på 
Begna elv sør for Sundvoll bru. Om 
bord gjester ved  campingen m.v, 
nordmenn, tyskere og nederlendere 
m.v. Foto: Trygve LienInformasjon  
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VALDRESMÅL Gamle ord og uttrykk frå Valdres.
Her forklarer vi kva ordet tyder, og korleis det blir brukt i ei setning.

Å glytte - ymte om. Han glytta med at du skulle få noko.
TK, Vang

Sårke - hudeksem.
TK, Vang

Hytteektepar ga samling av bunad-
dokker til Valdres Folkemuseum.

Liv (76) og Kjell Hummel (80) fra Jevnaker har 
vært hyttefolk på Vaset siden midt på 1990-tal-
let. Nå er det sønnen som har overtatt hytta, 
men de besøker fortsatt Valdres så ofte de kan. 
Gjennom åra har de fått sterke bånd til Valdres, 
og de har blant anna hatt stor glede av å besøke 
Valdres Folkemuseum. Det er også bakgrunnen 
for at Liv Hummel tidligere i vår skjenket en 
samling med bunaddokker til museet. 

Det dreier seg om totalt seks dokker som 
samtlige er utstyrt med bunader fra Oppland. To 
av dokkene er utstyrt med henholdsvis kvinne- 
og herrebunad fra Valdres. De øvrige er med 
Landingsdrakt, ei med Gudbrandsdalsdrakt, 
likeledes Vestopplands-bunad, Rondastakk og 
Rutaliv. 

Ingrid Bolstad, som i en årrekke har vært an-
svarlig for arkiv- og depotet for gjenstander ved 
museet, sier til Valdresmagasinet at de setter 
pris på å bli husket med gaver på denne måten. 
Dokkesamlinga som museet har til utlån fra fa-
milien etter Tordis Røyne, er for eksempel en 
veldig ettertrakta utstilling ved museet. Bolstad 
syns dokkene de har fått fra Hummel er veldig 
forseggjort og fine. 

Da Valdresmagasinet kontakter de gavmilde 
giverne forteller Liv Hummel at bakgrunnen 
for at hun starta opp med å lage dokker og bro-
dere bunader på dem, henger sammen med at 
hun ble uføretrygdet.

– Da gjaldt det å ha noe meningsfullt å ta seg 

fore, forteller hun. Og hun dro til Sverige og 
lærte seg kunsten å støpe porselensdokker helt 
fra grunnen av. Det var da ideen om å sy buna-
der på dem kom. Alle bunadene hun laget er fra 
Oppland fylke der hun altså sjøl bor. Sølvsmed 
Inger Norun Solhaug i Ø. Slidre har laget sølvet 
til bunaddokkene. 

– Jeg holdt vel på med dette i kanskje sju år. 
Laget også masse andre dukker som har havnet 
rundt om, forteller hun. Hobbyen ble lagt på 
hylla for noen år siden, men ettersom de flyttet 
til en mindre leilighet var det naturlig å forære 
dokkene til noen som ville ta vare på dem på en 
egna måte.

TORBJØRN MOEN

Bunaddokker til museet

DOKKESAMLING: Ingrid Bolstad ved Valdres 
Folkemuseum sammen med dokkesamlinga de 
har fått til odel og eie av Kari og Kjell Hummel fra 
Jevnaker.

DET ER ENDELIG sommertakter over Valdres. Etter en 
heller kjølig og kjedelig vår er sommeren helt klart i 
anmarsj. Vi har hatt tendenser til tropelignende varme 
den siste tida, og det betyr at snøsmeltinga er i rute. Val-
dres og fjelltraktene er i ferd med å finne tilbake til slik 
vi aller mest ønsker å se dem; grønne, frodige og innby-
dende for alle. Etter hver skal vi ta Sommer-Valdres i 
bruk, vi skal gå på tur, gjerne på noen gamle, gjengrodde 
stier og vi skal teste fiskevatna. Mulighetene er mange, 
og vi som bor her fast, er vi kanskje litt bortskjemte. Vi 
ser ikke alle mulighetene, og vi er i alle fall ikke flinke til 
å ta dem i bruk. Men i år tar vi ny sats ...

DET ER KANSKJE mange som har det slik, ønskene og 
planene er flere enn man klarer å sette ut i livet. Men det 
er noe som heter at det alltid er sunt å ha noe å strekke 
seg etter. Uansett, går vi nå inn i en periode med uvan-
lig mye turister og gjester i Valdres. Det er høgsesong 
for hyttefolket, og det er likeledes mange som besøker 
Valdres som turister eller i andre sammenhenger. Spe-
sielt vil vi nevne det omfattende festivalprogrammet 
som Valdres også denne sommeren kan skilte med. 
Musikkfestivalene trekker mye folk som ellers ikke 
ville dukket opp her. Mange som er på veg til andre fe-
riemål stopper gjerne opp her for en dag, to eller tre. 
Her vil jeg trekke fram campingplassene i Valdres. Vi 
har mange plasser av høg kvali-
tet, som står for en viktig del av 
turismen. Vi har i denne utga-
ven omtalt en av dem, Aurdal 
Fjordcamping. Driverne 
her kan vise til impone-
rende jobbing for sta-
dig å utvikle tilbudet.  
Nyt sommeren!

TORBJØRN MOEN
Redaktør for 
ValdresMagasinet

redaktørens
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Øystre Slidre husflidslag hadde invitert Arne 
og Carlos til møte den 14. september i fjor. De 
allsidige kunstnerne med bopel på Tonsåsen 
ga inspirasjon. Ut av dette kom ideen til en 
konkurranse om design og strikking av Øystre 
Slidre-votten. Det kom inn mange fine forslag 
til Ø. Slidre-votten og til slutt ble det Bjørg In-
grid Brenna Rudi (bildet)som trakk det lengste 
strået.

Motivet forklares slik: Nederst mot linnin-
gene går tankene til de mange fjelltoppene vi 
har. Inni votten er skifermotiv. Takskiferen som 
ble produsert i Skiferbruddet i «Kølstadbygde», 
som var største industriarbeidsplassen i bygda 
rundt 1900.

Utenpå votten er utgangspunktet glasingene 
i lyskappellet på Beitostølen. Tove Grethe Kol-
stad, leder i Ø. Slidre Husflidslag, forteller at de 
har planer om å selge pakker med garn og møn-
ster.

FJELLTOPPER OG SKIFERMOTIV: Her ser vi 
Bjørg Ingrid Brenna  Rudi som viser fram den nye 
votten.  FOTO: TOVE GRETHE KOLSTAD

Øystre Slidre- 
votten lanseres
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Over fire mil hver veg – 
fra Garthus til Leira og 
tilbake hver arbeidsdag 
hele året. Aldri noe tull – 
uansett vær og føre.  
Karen Marie Kvåle Gart-
hus er kjempefornøyd 
med elbilen sin.

– Vi kjøpte Nissan Leaf for vel halvt-
anna år sia, og den bare går og går uten 
problem. Den er rask, god å kjøre og 
har masse utstyr. Størrelsen er såpass 
bra at hele familien på fem fint kan ta 
seg en tur i den, sier Karen Marie Kvå-
le Garthus.

Karen Marie kjører cirka 25 tusen 
kilometer i året. Det er vel fire mil fra 
Garthus i Begnadalen der hun bor til 
Valdres vidaregåande skule på Leira 
og jobben som avdelingsleder.

Penger å spare
Til og fra jobb passerer Karen Marie 
bommen som høsten 2014 ble satt opp 

på E16 like nedafor Bagn. Hver bom-
passering koster 34 kroner for per-
sonbil. Elbiler passerer gratis. Med to 
passeringer alle arbeidsdager og mel-
lom åtte og ni mil tur/retur i jobbkjø-
ring blir det mye penger å spare. 
For bensin og diesel er det for tida 
mellom ti og femten kroner literen. 
Det er ikke på langt nær slike sum-
mer som går med til lading av elbil. 
Dessuten er det momsfritak ved kjøp 
av elbiler.

– Drivstoffutgiftene var et viktig ar-
gument da vi bestemte oss for å kjøpe 
elbil. Da vi hørte bommen skulle kom-
me, framskynda det handelen, sier 
hun.

Lader heime og på jobb
– Mange tror det er slitsomt med elbil 
fordi den må lades så ofte. Heime lar 
vi laderen stå i over natta. Jeg lader 
også ved skolen på dagtid. Jeg må ikke 
gjøre det, men føler litt mer trygghet 
da. Det sies at en slik bil som vi har, 
kan gå bortimot tjue mil ved ideelle 
forhold, men utetemperatur, bakker, 
kjørestil og bruk av varmeapparat, 
kjøleanlegg og radio spiller inn. 

Anders, mannen til Karen Marie, 
jobber også på Valdres vidaregåande 

skule. Siden en av dem må følge barna 
på skolebussen, er det sjelden de får 
kjørt sammen til Leira. Ofte tar han 
bussen slik at de får kjørt sammen 
heim. Noen dager må de kjøre to bi-
ler for å få «kabalen» til å gå opp. På 
arbeidsplassen deres er det for øvrig 
blitt mange elbilentusiaster.

Miljøriktig
– Jeg kjenner at jeg får en bedre fø-
lelse når jeg kjører elbilen vår enn den 
andre som går på diesel. Elbilkjøringa 
kan vi se på som vårt vesle bidrag for 
å unngå forurensning i nærmiljøet. 

Sjøl om vi i landet vårt har mye vann-
kraft til produksjon av elektrisitet, må 
vi importere forurensende kullkraft i 
tillegg – det er ikke bra sett fra et mil-
jøsynspunkt. Elbilmotorene utnytter 
energien på en god måte og utviklinga 
av elbiler er et skritt i riktig retning. 
Norge er et foregangsland og myndig-
hetene har gitt oss elbilkjørere mange 
fordeler som frister folk til å gå over 
til mer miljøvennlige biler, sier Karen 
Marie Kvåle Garthus.

Flott med flere ladestasjoner
Valdres har en del ladestasjoner, og nå 
skal det bli langt flere. Langs E 16 gjen-
nom dalen skal det ikke være mer en 
fem mil mellom dem.

– Veldig positivt. Det betyr mye 
både for oss elbilkjørere som bor her, 
og for alle som har hytte her eller er 
på gjennomreise. Jeg vil tro det vil 
påvirke salget av elbiler i Valdres. For 
vår del betyr det at vi kan bruke elbi-
len mer på ettermiddags- og kveldstid 
siden det blir lettere å finne ladesta-
sjoner i nærheten av der ting skjer, 
avslutter den fornøgde elbilkjøreren.

OLA ONSTAD

MYE Å SPARE: Karen Marie Kvåle Garthus bor i Begnadalen og jobber på Leira. Med elbil kjører hun gratis gjennom bommen sør for Bagn.

Rigger seg for framtida
Problemfritt, billig og miljøvennlig med elbil

– Drivstoffutgiftene var 
et viktig argument da vi 
bestemte oss for å kjøpe 
elbil. Da vi hørte bom-
men skulle komme, fram-
skynda det handelen. 

KAREN MARIE KVÅLE GARTHUS
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Søraurdølen Hans Erik 
Sørum som driver tu-
riststedet Valdrespor-
ten i Nes i Ådal, er en 
skikkelig elbilentusiast. 
Han har allerede 13  
ladestasjoner, og øker 
nå med ti til.

Da elbilen Tesla kom på markedet 
for snart tre år sia var han den tredje 
i Norge som kjøpte slik bil. Tesla’n er 
han kjempefornøyd med. Han er tid-
lig ute med å legge til rette for elbilei-
ere også. Nå har han tolv ladestasjo-
ner for Tesla og en for andre biler på 
den store plassen foran turiststedet 
sitt. Teslaeiere lader gratis og har 
egne ladestasjoner. Folk med andre 
elbiler må betale litt for ladinga på de 
ladestasjonene de bruker.

Framtidsretta
Valdresporten er et svært hygge-
lig sted for de vegfarende å stoppe, 
med kafé, restaurantdel, gamle hus 
og gjenstander, leikeområder for de 
minste og luftegård for hunder, for å 
nevne noe.

– Vi har en glimrende beliggenhet 

midt mellom Oslo og Valdres, og det 
er fint for hyttefolket å lade her. I Val-
dres lever vi mer eller mindre av hytter 
og hyttefolk og dette er min måte å gi 
litt service på og forhåpentligvis få litt 
igjen. Jeg håper jo at de bruker anleg-
get her mens bilen lades, sier Sørum. 

– For ikke lenge sia økte vi fra åtte 
til 12 ladeplasser for Tesla, nå setter vi 
i gang med ny utbygging med ti nye la-
deplasser for andre elbiler. Det kom-
mer flere og flere elbiler, og det gjel-
der å være med på leiken.

Mange aktører
Det er mange firmaer som bygger la-
destasjoner i det langstrakte landet 
vårt for tida. Det er Fortum, Grønn 
Kontakt, Artic Roads og Tesla med 
sine egne stasjoner. Ladestasjonen for 
vanlige biler på Valdresporten drives 
av firmaet Grønn Kontakt. Tesla har 
Nordens fineste og største ladestasjon 
hos Hans Erik Sørum. Han kan være 

stolt av både den og turistanlegget sitt. 
De ti nye ladesøylene på Valdres-

porten skal settes opp og driftes av 
firmaet Arctic Roads. Den dagen vi 
var der, var det møte med prosjekt-
ansvarlig Ole Hundstuen fra dette fir-
maet, Eivind Orre fra Civitas og Helge 
Grønvold fra Ringerikskraft. Sammen 
med Hans Erik Sørum ble de enige 
om plassering og utforming av de nye 
hurtigladerne.

Roser Valdresporten
– Elbilsalget har flata ut i storbyene. 
Det er nå viktig at det legges til rette 
for vekst av elbiler ellers i landet. Da 
er utbygging av ladestasjoner i dist-
riktene er alfa omega. Vi vil være med 

på dette, og Nes i Ådal er et glimrende 
sted for oss. Her har vi en svært posi-
tiv grunneier og et flott turiststed der 
folk kan kose seg mens bilen lades. Det 
spiller ingen rolle om andre firmaer 
har ladestasjon på samme sted – det 
er plass til oss også, sier Hundstuen.

– Enig, dette er framtida, sier Ei-
vind Orre. Her er det et flott område 
ved en europaveg – det er god mat og 
hyggelig å være her. Etter hvert skal vi 
se på muligheten for flere ladestasjo-
ner oppover i Valdres.

OLA ONSTAD

ELG OG ELBILER: Den store elgen ved Valdresporten får en ny ladestasjon som nærmeste nabo. Disse karene planlegger hvordan det skal bli. Fra venstre Helge Grønvold 
fra Ringerikskraft, eier av Valdresporten Hans Erik Sørum, Ole Hundstuen i Arctic Roads og Eivind Orre i Civita.

KLAR FOR NYE MIL: Ved Valdresporten er det 13 ladestasjoner for Tesla. Den går 
for å være Nordens flotteste. Snart blir det ti nye ladesøyler for andre elbiler der.

Nordens flotteste ladestasjon utvides

Ladestasjoner i Valdres
■■ I 2016 får Valdres mange nye 

ladestasjoner for elbil
■■ Langs E16 skal det bare være 

fem mil mellom dem
■■ Venter større salg av elbiler i 

distriktene
■■ Viktig for fastboende, hyttefolk 

og reiselivsnæringa

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

– Vi vil være med på 
dette og Nes i Ådal er et 
glimrende sted for oss.

OLE HUNDSTUEN, ARCTIC ROADS
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Bilforhandlerne i Val-
dres ser en tydelig 
trend: Flere og flere kjø-
per miljøvennlige biler.

Det kommer stadig nye modeller på 
markedet med lengre rekkevidde. 
Bilkjøperne er blitt mer miljøbevis-
ste, hybrid og elektriske biler er som 
regel billigere og det blir flere ladesta-
sjoner. Meningene om hva som er best 
og lurest å kjøpe og kjøre, er sterke og 
mange. Noen sverger fortsatt til ben-
sin- og dieselbiler som går billigere, 
forurenser mindre og har mer effek-
tive motorer enn før.

– Nå er det så mange alternativer at 
folk bruker mer tid på å bestemme seg 
for hva de skal velge, sier daglig leder 
ved Valdres Auto, Robert Gjerdalen. 
Volkswagen som han selger, har fått 
mange nye modeller med hybrid og 
elektrisitet.

Mest hybrid hos VW
– Hos oss selger vi flere hybrid enn 
elbiler. Golf hybrid er storselgeren. 
Mange kjøper hybrid som nummer 
en-bil, mens elbilen ofte blir familiens 
bil nummer to. De reine elbilene fun-
gerer fint også i vinterhalvåret og rek-
kevidda blir stadig bedre. Det er flott 
at det blir langt flere ladestasjoner 
for elbiler i Valdres. Nå når vi mister 
stamvegen mellom Oslo og Bergen, 
burde vi gripe sjansen og markedsfø-
re E16 som den grønne ruta gjennom 
den vakre dalen vår, sier Gjerdalen 
entusiastisk.

Nesten bare hybrid hos Toyota
– Salget av firehjulstrekkeren RAV4 
med hybrid har tatt helt av her i Val-
dres, sier bilselger Terje Steinfinnsbø 
hos Toyota-forhandleren Hovli Auto. 
– Den selges ikke med diesel lenger – 
bare med bensin og hybrid – og hos 
oss er hundre prosent av RAV-salget 

hybrid. For Toyota i Norge er person-
bilsalget 80 prosent hybrid. Toyota 
har ikke så stor tro på reine elbiler 
som mange andre bilmerker, og ser på 
det store elsbilsalget her til lands som 
et særnorsk fenomen på grunn av de 
lave avgiftene.

Flere av bilforhandlerne i Valdres, 
som Hovli og Lomen Auto, har stik-
kontakt for gratis elbillading på veg-
gen.

Outlander, Leaf og Soul  
er populære
Firehjulstrekkeren Mitsubishi Out-
lander med hybridløsning er også en 
suksess i Valdres og på landsbasis. 
Bilselger Stig Tronstad hos ValdresBil 
AS har snart solgt 20 stykker av den i 
2016, og lover flere spennende bilmo-
deller med hybrid i tida som kommer.

Valhall Auto selger elbilen Nissan 
Leaf, og bilselger Odd Harald Harald-
sen merker stadig mer interesse for 

elbiler i Valdres. 
– Her i Valdres har vi solgt rundt 

20 Leaf – og de som har kjøpt dem, er 
svært godt fornøgde.

– Vi har også solgt rundt 20 elbiler 
av merket Kia Soul, sier Simen Gus-
tavsen ved Autohuset. – En morsom 
bil, folk kommer tilbake med et smil 
om munnen etter å ha prøvd den.

OLA ONSTAD

Økende salg av hybrid- og elbiler i Valdres

MILJØBILER: Robert Gjerdalen hos Valdres Auto selger flere og flere biler som går på elektrisitet og hybridløsninger.

– Det er kjempepositivt at Valdres nå 
får et løft med bygging av mange nye 
ladestasjoner for elbiler.

– Sjølsagt er det viktig for oss som 
bor her, men også viktig for alle fra an-
dre steder som besøker oss – enten de 
er på gjennomfart eller bor på hytter 
og hoteller. Det sier administrerende 
direktør Atle Hovi i Beitostølen Re-
sort.

På Beitostølen er det to ladestasjo-
ner, en hurtiglader ved Kiwi og en 
vanlig lader som står mellom Bergo 
Hotell og bensinstasjonen.

– Vi har stilt gratis grunn til laderen 
ved Bergo etter at Valdres Energiverk 

kom med initiativet om å få satt en 
elbillader her. Den er mye i bruk, og 
folk som besøker oss, gir uttrykk for 
at de setter pris på tilbudet, Her er det 
gratis å lade. Destinasjon Beitostølen 
består av mange enkeltelementer, og 
dette er ei viktig brikke. Elbileiere 
finner mye informasjon om ladesta-
sjonene på nettet, og vi har også infor-
mert om ladestasjonen vår på Face-
book, sier Hovi.

– Hos oss kan vi tilby dobbelt lading. 
Folk som kommer med elbil, kan lade 
sine batterier med å gå fjelltur mens 
bilen får sin lading.

Flott for reiselivet 
i Valdres

DOBBEL LADING: På Beitostølen mener reiselivsmannen Atle Hovi at folk som 
kommer med elbil, kan lade sine batterier med å gå en fjelltur mens bilen får sin 
lading.
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Stilling:  Personalsjef,  
  Vestre Slidre kommune 
Alder:  31
Bosted:  Fagernes

Tilknytning til Valdres:
Vokst opp med å feriere her og har 
mange gode barndomsminner fra Va-
set og Rensenn. Faren  min tok senere 
over gård i Vestre Slidre kommune. 
Flyttet hit for å fullføre jusstudier til 
fjells og ble værende.
Mat:
Så lenge det er gode råvarer og tilbe-
redt på en god måte, er jeg stort sett 
fornøyd. Går gjerne ut for å spise sus-
hi og indisk når jeg er på farten.
Drikke:
Smoothies, O’boy med en liten dæsj 
melk og champagne.
Drømmeferien:
Trives like godt på en strand som på 
fjellet, men helst en kombinasjon av 
avslapping og aktivitet. 
Framkomstmiddel: 
Beina, sammen med kjæresten og 
hunden min. 
TV- program:
Nyheter og serier som Homeland, 
The Americans og Suits. Bondero-
mantikk ser jeg sammen med jente-
gjengen.  
Lesestoff:
Krim.
Nettsted:
DB, VG, Aftenposten, Avisa Valdres, 
Facebook, Instagram, Snapchat og 
finn.no 
Musikk:
Variert. Må trekke fram Muse og Tur-
boneger som to veldig bra konsert-
opplevelser. 
Bil:
En praktisk bil med god plass og til-
strekkelig med utstyr.  
Hvem fortjener en blomst: 
Skulle gjerne gitt en blomst til mange 
jeg! Kjæreste, familie, venner og kol-
legaer i Vestre Slidre kommune. Det 
er imidlertid bare en som har sørget 
for at jeg har blitt ekstremt glad i en 
materiell ting, og det er Berit Vidme 
som hjalp meg med å lage bringeduk-
drakten min. Så blomsten får hun. 

Mari Sataslaatten-
Slåttsveen

I løpet av 2016 skal det 
stå ladestasjoner for 
elbiler med bare fem 
mils mellomrom langs 
hele E16 gjennom Val-
dres.

Det planlegges nye ladestasjoner i 
Bagn, Røn, Ryfoss, Vang sentrum og 
på Tyinkrysset. I Røn har allerede 
KIWI og Røn VVS i samarbeid med 
Valdres Energiverk en stasjon ved 
butikksenteret, men der skal det 
komme en ny. Fagernes og Leira og 
Aurdal har også ladestasjoner. De 
er ved KIWI-butikkene, Amfi på 
Leira og i parken på Fagernes. Den 
sistnevnte er Valdres Energiverk 
ansvarlig for.

– Ladestasjonen i parken på Fa-

gernes skal utvides, sier Olav War-
berg i energiselskapet.

Satsing på E16
Fra sentralt hold er det gitt penger 
til utbygging av ladestasjoner langs 
E16 mellom Sandvika og Bergen, 
Det er selskapet Enova som eies av 
Olje- og energidepartementet som 
står bak dette. De har hatt flere kon-
sesjonsrunder. Første runde vant 
energiselskapet Fortum. Det er de 
som skal bygge og drifte de fleste 
nye ladestasjonene langs E16. Andre 
selskap som bygger ladestasjoner er 
Grønn Kontakt og Arctic Roads.

– Vi er i full gang med planleg-
ginga for å få stasjonene på plass 
før vinteren setter inn. Med fem mil 
mellom hver ladestasjon i Valdres 
og det samme videre mot Oslo og 
Bergen blir det andre tider for el-
bilfolket som vil kjøre denne vegen, 
forteller Snorre Sletvold i Fortum.

Hurtigladere
På de nye ladestasjonene blir det 
hurtigladere. Elbileieren kan kjøre 
videre etter en ladestopp på cirka 
20 minutter. To kroner og femti 
øre minuttet er prisen hos Fortums 
hurtigladere. Elbileiere i Valdres 
som bare kjører lokalt, vil i de fleste 
tilfeller få nok strøm på elbilen ved 
å lade heime og på jobb. Ved lengre 
kjøring er flere hurtigladere rundt i 
dalførene våre gull verdt.

– Dette er positivt for Vang og he-
le Valdres. Her i Vang har vi snakka 
mye om hvordan vi kunne få et bed-
re ladetilbud langs E16. Det er flott 
at det tas grep fra sentralt hold for å 
gjøre noe med dette. Vårt bidrag blir 
å være nettleverandør – og vi stiller 
sjølsagt opp om de vil kjøpe strøm-
men fra oss, sier enegiverksjef Tor 
Masdal i Vang Energiverk.

OLA ONSTAD

Satsing på ladestasjoner

LADESTASJONEN PÅ FAGERNES: Ladetilbudet i parken på Fagernes skal utvides slik at flere elbiler kan lade samtidig.

GOD Å KJØRE: Karen Marie Kvåle Garthus er svært fornøgd med sin Nissan Leaf. Hun kjører problemfritt, billig og miljø-
vennlig.
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Julie Forchhammer 
letta frå paddeflate 
Danmark, streifa innom 
bibelbeltet på Sørlan-
det, sveipa over regn-
skogane på Borneo og 
landa i Vang. Slik kan ein 
gjera om ein er ein fri 
fugl.

Sønderjylland på slutten av syttita-
let: Lydbølgjer som finn vegen frå 

forsterkarar og høgtalarar, som kjær-
teiknar små øyregangar, vibrerer mot 
trommehinna, forplantar seg heilt 
inn i nervetrådar og ryggmarg. Blir 
ein arv. Fairport Convention, Lynyrd 
Skynyrd, Velvet Underground, alle 
dei gamle heltane. Dei sette musikk 
til ein barndom og gav kjærleik for eit 
heilt liv.

Julie som er med mor og far på folk- 
og jazzfestival. Seks år gamal ser 

ho den strenge lærarinna si i sansele-
ge rørsler på dansegolvet med ei rose 
i munnen. Julie tappar øl til hippiane 
og vaskar doar. Ein grei deal for ei 
musikkelskande småjente som ikkje 
veit det då, at dette skal forme livet 
hennar.

Ein kan gå lenger tilbake i tid, til ein 
annan arv. Til den tysk-jødiske 

bestemora som var sytten år i 1939. 
Utan familien med nådde ho akkurat 
ein av dei siste båtane over til England 
rett før alle fluktvegar vart stengt og 
heimlandet gjort om til ein slakte-

plass. I London køyrer ho brannbil 
medan bombene fell rundt henne. 
Ho gjev seinare ut bok, ho blir del 
av eit internasjonalt miljø der vesle 
Julie møter folk frå heile kloda, høy-
rer verdsmusikk og må ete mat som 
smakar alt anna enn bestemoderlege 
frikadeller. I dag er bestemora eit fø-
rebilete for heile familien.

Slik. Ein flik av ei fortid, fragment 
av ei referanseramme for å for-

stå denne fuglen som landa i vårlege 
Vang. 

– La oss ta ein røyk, seier ho og viser 
veg til benken bak huset. Slik vi sit har 
vi Hugakøllen i front og Slettefjellet i 
ryggen. Julie Forchhammer kom til 
Vang for nøyaktig to år sidan. No har 
ho kjøpt seg hus i Liagrenda og trivst 
som ein økologisk plomme i egget bå-
de i jobben som festivalsjef for Vinje-
rock og som nyslått vangsgjelding.

– Eg trudde ikkje eg skulle koma 
tilbake til musikkbransjen, seier ho, 
etter å ha fortalt om åra der ho flaug 
verda rundt som manager for ulike ar-
tistar og grupper.

– Det er ei kynisk bransje.
Julie har vore musikkjournalist og 

marknadssjef for Rockefeller. Ho har 
vore produktsjef hjå EMI. Saman med 
ei venninne grunnla ho managemen-
tet Bpop. Annie, Jim Stärk, Gluecifer 

og Real Ones sto på artistlista deira. 
Før ho takka av og gjekk inn i Regn-
skogfondet som kommunikasjonssjef.

Miljøvern er ein like essensiell del 
av Julie som musikken. Faren, 

bestefaren og broren er alle biologar. 
Broren er polarforskar på Svalbard. 
Det var biologien som flytta familien 
til Norge og Farsund då Julie var 14 år. 
Faren fekk tilbod om å overta eit opp-
drettsanlegg for ål, noko som passa 
godt med interessa for marin biologi. 
Slik hamna den liberale familien midt 
i bibelbeltet. Naturleg nok kjende 
Julie seg aldri heime der.

– Eg flytta etter kvart til Bergen, 
starta å studere samanliknande poli-
tikk. Studiet gjekk så som så, men eg 
fekk ein fot innanfor i studentradioen 
og der byrja eg som musikkjournalist. 

Om ikkje studiane gjekk så bra, had-
de ho funne seg ein kreativ tumleplass 
og utskytingsrampe som ho delte med 
mellom andre Karl Ove Knausgård, 
Tore Renberg og Asbjørn Slettemark. 
Kompetansen på musikkfeltet førte 
ho inn i dei tidlegare nemnde jobbane.

Etter mange år i musikkindustrien, 
var eg heilt sikker på at eg aldri 

skulle tilbake. Då eg fekk tilbodet frå 
Regnskogfondet, kjende eg at dette 
handla om noko mykje større. Eg har 
vore i regnskogane i Brasil og på Bor-
neo. Eg har sett korleis lokale bønder 
og miljøaktivistar risikerer livet kvar 
dag i kampen mot dei store palmeolje-
plantasjane. Dette er folk som lever 
tett på ei global krise, det gjer inn-
trykk. Og det gjer naturleg nok noko 
med korleis eg ynskjer å leve mitt liv.

Men musikken var ikkje ferdig med 
henne, og då tilbodet kom frå Øyafes-
tivalen tok ho jobben som miljøsjef. 

Fem år seinare var Øyafestivalen ein 
av dei mest miljømedvitne festivalane 
i verda, dei sette ein ny standard.

– Dette at ein festival kan ta eit stør-
re ansvar, spele ei rolle som handlar 
om meir enn konsertar og ølsal, det 
er viktig for meg. Og ein av grunnane 
til at eg takka ja til jobben som sjef for 
Vinjerock. Seier ho og tenner seg ein 
ny røyk medan ho klør hunden Luna 
bak øyret.

Ho har korte krøller og tatoverte 
armar. Ho har runda førti og har 

ein raudhåra hund som følgjesvein i 
livet.

– Eg hadde neppe kome hit om det 
ikkje var for hunden, seier ho.

– Ein vårdag nett som denne for 
to år sidan kom eg til Vang for fyrste 
gong. Det var eit krav for å få jobben at 
eg flytte hit fast, og det var eit tilbod eg 
ikkje kunne takke nei til. 

Huset har ho eigd berre i nokre ve-
ker, men ho har kjent seg som vangs-
gjelding frå dag ein.

– Vang er ei inkluderande bygd, dei 

Julie Forchhammer er fødd same dag som sørstatsgruppa Lynyrd Skynyrd spelte inn superhiten «Free Bird». Songen 
har vore med henne heile livet og er framleis ein klar favoritt. FOTO: PRIVAT

«Bøndene her, dei er 
mitt nye førebilete. 
Eg har enorm respekt 
for arbeidet deira.»



magasinet 9

FOTO: MARIANNE GRANHEIM TRØYFLAT

trekkjer til seg unge vaksne, folk som 
vil noko, som skaper felles møteplas-
sar. Det kjennest ikkje usentralt her, 
tvert imot meiner eg det er veldig 
trendy. Vang er full av økohipsterar 
og eldsjeler, folk som bryggjer eige øl 
og som dreg i gang aktivitetar. Eg får 
ikkje med meg meir enn ein brøkdel 
av alt som skjer i bygda, seier ho.

Rykta skal ha det til at ho har del-
teke i ymse aktivitetar, mellom anna 
kurs i blomsterbinding med nellikar 
og oasis. 

– Og bøndene her, held ho fram, dei 
er mitt nye førebilete. Eg har enorm 
respekt for arbeidet deira. Så mykje 
innsats, kjærleik og kunnskap dei put-
tar inn, og så lite løn dei får att. Eg har 
alltid vore glad i naturen, men det gjer 
definitivt noko med meg å bu midt 
oppe i det.

Som festivalsjef for Vinjerock må 
ein vera eit allsidig menneske. Ein 

må kunne leie og motivere, ein må 
vera oppdatert på musikken til mål-
gruppa, ein må kunne økonomi og 

administrasjon, lovverk og innkjøps-
avtalar, marknadsføring og sponsing. 
Ein må ha gode evne til samarbeid 
og eit hjarta som brenn for oppgåva. 
Likevel, Vinjerock er ein liten festival. 
Når dei tre tusen billettane er rivne 
bort, ofte på under ti sekund, er det 
ikkje plass til fleire. Så kvar ligg poten-
sialet?

– Mange festivalar brukar enormt 
mykje ressursar på sal. Det gjer ikkje 
vi, for å seie det mildt. Difor har Vinje-
rock unike mulegheiter for å skape 
noko meir, putte andre verdiar inn i 

konseptet. Vi har valt ei fagleg tilnær-
ming til berekraft, til det å spele på lag 
med naturen, med lokale produsen-
tar, med dei frivillige, med asylmot-
taket. Eg ser at Vinjerock har vorte 
større enn seg sjølv, og det er ei utvik-
ling eg brenn for. Kulturinstitusjonar 
generelt burde ta eit større samfunns-
ansvar.

På den vesle tomta er det hogge og 
rydda etter at bygdefolket stilte 

opp på dugnad. Julie har ambisjonar 
om ein kjøkenhage, trass i at ho på-
står ho veit svært lite om hagearbeid. 
Heldigvis har ho mange å stø seg på. 
Hennar eigen familie er spreidd over 
mange land, og etter at Julie medvi-
tent har kutta ned på flyreising, er det 
i hovudsak ho som er vertskap når ve-
ner og familie kjem på besøk. 

– Dette er også ein kontrast; å leva 
i eit samfunn der slekta står så sterkt, 
der generasjonar ofte bur på same 
tun. Sjølv tenkjer eg meir og meir på 
mi eiga familiehistorie, særleg er be-
stemor og oldemor til stor inspirasjon. 

Vi tenner den siste røyken og ser 
ned på det enno islagde Laglim-vat-
net.

– Og når det gjeld hagen her, så er eg 
privilegert, for her veks det både blå-
bær og tyttebær. Eg har til og med lært 
skilnaden!

Så. Tyttebær, blåbær, blomsterbin-
ding. Har ho funne hylla si? Er det 

her ho vil vera, ho som har hatt verda 
som arbeidsplass?

Eit underfundig smil leikar i munn-
viken.

– Eg ser at eg no sit i den andre en-
den av alt eg ein gong opponerte mot, 
utan heilt å vite kva det innebar. Ja, eg 
er etablert, men eg nektar å bli trygg-
heitsnarkoman. Eg har vore i arbeids-
livet i tjue år og skal sikkert vera der i 
tjue til. Det er sunt å flytte på seg, lære 
nye ting og få nye impulsar. Men det 
er her eg vil vera no. Lenge. Ikkje sant, 
Luna?

Og Luna lograr og er einig.

ALICE GUDHEIM

«Eg ser at Vinjerock 
har vorte større enn 
seg sjølv, og det er ei 
utvikling eg brenn 
for.»

Portrettet:
JULIE FORCHHAMMER (43)
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Barnas Hallingdal 4 parker
i samme dal

• Besøk en av Norges største
dyreparker

•NYHET: Krokodilleland med 30
krokodiller, slanger og skilpadder!

•NYHET: Bli med inn til våre søte
rever

• Fôringer og aktiviteter hver time
gjjgjennom hele dagen.

• En super familieopplevelse
i Bjørneparken!

www.bjørneparken.no

• Et av Norges største innendørs- og utendørs badeland

•Megasklier, bølgebasseng, grotter ogWild River er
vanvittig moro for store og små

• Eget barneområde for de minste

• Uteparken er åpen kl 10–19
hver dag i ferier og helger

www.pers.no

• Bli med inn til fjellreven og få de opp i fanget!

•Opplev elgkalver, reinsdyrdyrkalver, rådyr,
moskus helt nært

• Bli med på ridning, hundekjøring, klatrepark,
dyrekos, melking av geiter, mating av ulv og
gaupe, seterdager, fiskemuligheter!

– OpplEvElsER sOM sETTER spORwww.langedrag.no

• Hallingdal 4H-gard – ponniridning og klappedyr

• Hurramegrundt! lekeland

• Gigantisk hoppepute

• Hallingkastet utendørs lekepark oppetter veggen!

•NYHET 2016: Unik Eventyrgolf

www.feriepark.no

Besøk en
av parkene og få
50% RaBaTT
på barnebillettene

i de tre neste
Gjelder ikke juli.

Tunhovd

Ål

Dagali
Flå

Gol

Nesbyen

ongsberg

gen

7

7

7

7

214

52

40

Geilo7

119 km

ongsberg

Ulvekyss
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Vi er i månedsskiftet 
mai-juni da jeg besøker 
den femtenårige grønn-
sakdyrkeren Daniel 
Ugedal og faren Stein på 
Leira.

Daniel står i åkeren og lager gulrot-
render med håndmakt. Det tar på 
rygg og armer etter hvert som han leg-
ger meterne bak seg øverst i jordet på 
Granli, der de leier hus. Garden ligger 

høgt og fritt over bygda med vidsyn til 
dal og vatn og fjerne høgfjell. 

Denne dagen har det vekslet hyp-
pig mellom regn og sol, et bra grovær 
om det ikke hadde vært for en hustrig 
trekk som stryker forbi. Åkerlappen 
på omtrent et dekar stiller husverten 
Svein Granli til disposisjon; han liker 
ungdom som også vil gjøre praktisk 
arbeid, og tar slike tak som gir mørke 
render under neglene. 

Far og sønn
Stein er inspirator og veileder. De to 
jobber sammen og gjør felles erfarin-
ger.

– Da får vi mye å prate om, og det 
gjør noe med oss. Slik burde alle fedre 
tenke, sier Stein, som er mer enn spe-
sielt interessert i hva vi putter i oss. 
Derfor var det en selvfølge med øko-
logisk dyrking da Daniel gjorde sin 
første våronn i fjor. I september kun-
ne han høste både masse erfaring og 
800 kg grøde av ulike sorter, som han 
satser på å gjenta i 2016: potet, knute-
kål, squash, rødbeter og et fargerikt 
fellesskap av gulrøtter – gule, oransje, 
hvite og lilla! 

– De oransje og gule er best, påstår 
Daniel. 

– Jeg brukte omtrent en måned, av 

Daniel dyrker økologisk

Derfor var det en 

selvfølge med øko-

logisk dyrking da 

Daniel gjorde sin 

første våronn i fjor.
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SÅING: Her kommer gulrotfrøene i jorda.

MOBIL DRIVBENK: Far og sønn med egen oppfinnelse. – Daniel løste problemet 
med ei ramme i bunnen, forteller en stolt far. Drivbenken rommer 1300 kålplanter 
av forskjellig slag, som de to har satt til spiring i fellesskap inne og i neste omgang 
skal dele mellom seg ute i åkeren.

dette to uker med luking. Det er ok 
arbeid, særlig når jeg kan ha musikk 
på øret, smiler han på spørsmålet om 
arbeidsmengde og slit. Han innrøm-
mer også at det er bra med litt hjelp av 
faren. Men lønnsomheten var ikke så 
mye å skryte av i første sesongen.

– Med innkjøp av frø, hvit duk og di-
verse annet gikk jeg vel omtrent butt i 
butt, forteller han.

– Det er vel som regel slik at be-
drifter ikke går med overskudd de tre 
første årene etter etablering, kom-
menterer faren spøkefullt og legger til 
at ideen var først og fremst at Daniel 
skulle lage sin egen sommerjobb. 

Torgsalg
Så til høsten står nok gutten igjen med 
torgsalget sitt ved Elkjøp og KIWI 
på Leira. Er han heldig, kommer det 
utlendinger forbi, helst fra Tyskland, 
Øst-Europa og Asia.

– De er visst veldig glade i ferske 
økologiske grønnsaker på de kanter, 
men jeg må nok legge på prisen til 25 
kroner kiloet, sier Daniel, som slett 
ikke ser bort fra at han skal jobbe med 
sunn mat når han blir voksen. Eller 
kanskje blir han tømrer ...

– Det må iallfall være noe praktisk 
og kreativt, mener han.

KNUT ERIK JETLUND
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Hus eller hytte i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp - vi hjelper deg!

FLISER OG BADEROMSMØBLER
Vi har alt du trenger innen flis og baderomsmøbler fra 
Bergersen Flis. Vi hjelper deg å finne flotte alternativ og 
gode løsninger. Vi samarbeider og med dyktige flisleggere 
som kan gjøre jobben for deg.

EGEN HYTTEAVDELING
Vi har egen hytteavdeling og der fin-
ner du alt du trenger til hytta. Vi har 
lang erfaring og gode kunnskaper 
om solcelleanlegg, hyttetoaletter, 
gass og vannsystemer m.m.

UNDER SAMME TAK I                AV FAGERNES

<< INNENDØRS SOLSKJERMING
Det som henger i vinduene er en viktig del av 
interiøret. Kom og ta en prat med oss, så gir vi 
deg mange spennende muligheter til å deko-
rere vinduene i din stil. Vi kan ta mål og finne 
akkurat den varianten og fargen som passer 
hjemme eller på hytta.

Nyt sommeren 
utendørs med en 
Espegard Bålpanne!

< TJÆRALIN - 
GRUNNING OG TOPPSTRØK I ETT 
OG SAMME PRODUKT! 
Vi er eneforhandler i Valdres av Tjæralin Beis.

Tid for vedlikehold ute på 
hytta eller hjemme. Hos oss 
i Fargerike Fagernes har vi 
kompetanse og alt du trenger. 

Vi er  en spesial-
forretning innen:

• Maling
• Tapet
• Flis
• Gulv
• Tepper
• Hytteutstyr 
• Propan
•  Ovner og peiser
• Gardiner 
• Solskjermer
• Gave- og interiør

Hjemmebesøk 
og  formidling av 
hånd verkstjenester

ALT TIL 
BADET

w
w

w
.sterkkom

m
unikasjon.no       Vi tar forbehold om

 prisendringer. 

Telefon: 61 36 06 11
vidar@fargerikefagernes.no    
www.bergersenflis.no

Telefon: 61 36 06 66
arve@fargerikefagernes.no    
www.varmefagfagernes.no

Copyright: fargerike.no

ALT TIL 
HYTTA

GARDINER OG INTERIØR
Stort utvalg i stoffer og interiørprodukter.
Syr og monterer. Gratis hjemmebesøk om du 
ønsker det.

TERRASSEN - TID FOR VEDLIKEHOLD 
En ekstremt dypt penetrerende terrassebeis som fremhever treets naturlige utseende 
og sikrer en vannbestandig beskyttelse uten å bygge sjikt.

NYTT FARGEKART ER NÅ I BUTIKKEN 
Finnes det et folkeslag som er mer glad i terrassene og hagene sine enn oss nordmenn? 
Når våren endelig kommer kribler det i armer og bein. Vi vil ut av vinterdvale og ut i 
friluft. Hagemøblene tas frem og får et velfortjent strøk med olje. 
Tredekke står i en særstilling i Norge og duften av nybeiset tre er et sikkert vårtegn over 
hele landet. Vi har derfor utviklet en serie med dekkbeiser i vakre, nordiske farger.

VALDRES STØRSTE OVN- OG PEISBUTIKK
Her møter du Arve som brenner for å gjøre ditt peiskjøp 
enkelt og trygt. Trenger du råd og tips om fyrings teknikk 
og trekkproblemer, får du svar på dette og mye mer.

ALT I 
VARME

Fargerike Fagernes    
Jernbanevn 10, Fagernes. 
Telefon: 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no  
www.fargerike.no

BESTSELGEREN!

BESTSELGEREN!SPENNENDE
NYHETER!

MOON VALLEY UTESTOL
Stolen er håndlaget og produsert i Canada. Cedertre er ikke en truet tresort. For 

hvert tre som hugges, plantes det to nye. 100% vedlike holdsfrie, og treverket 
utvikler seg over tid. Dermed øker kvaliteten gradvis med årene. Flere varianter i 

butikken, samt bord som tilbehør.

FARVEL 
TIL GUL 
PANEL!

Mange hjem og hytter er dekket i panel, som har gulnet. 
Vi har løsningen. Kom til butikken og vi hjelper deg.

Baron Ultra - HiTech maling holder huset nymalt år etter år!

Stor utvalg av 
laminat, parkett …
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GOD-
STOLEN!

Vi tilpasser målene etter 
ditt ønske!

ENEFOR-
HANDLER I 
VALDRES

ALT I GULV!
Eks. liftgardin

Eks. rullgardin

NYT 
KOSEN 

UTE
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Hus eller hytte i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp - vi hjelper deg!

FLISER OG BADEROMSMØBLER
Vi har alt du trenger innen flis og baderomsmøbler fra 
Bergersen Flis. Vi hjelper deg å finne flotte alternativ og 
gode løsninger. Vi samarbeider og med dyktige flisleggere 
som kan gjøre jobben for deg.

EGEN HYTTEAVDELING
Vi har egen hytteavdeling og der fin-
ner du alt du trenger til hytta. Vi har 
lang erfaring og gode kunnskaper 
om solcelleanlegg, hyttetoaletter, 
gass og vannsystemer m.m.

UNDER SAMME TAK I                AV FAGERNES

<< INNENDØRS SOLSKJERMING
Det som henger i vinduene er en viktig del av 
interiøret. Kom og ta en prat med oss, så gir vi 
deg mange spennende muligheter til å deko-
rere vinduene i din stil. Vi kan ta mål og finne 
akkurat den varianten og fargen som passer 
hjemme eller på hytta.

Nyt sommeren 
utendørs med en 
Espegard Bålpanne!

< TJÆRALIN - 
GRUNNING OG TOPPSTRØK I ETT 
OG SAMME PRODUKT! 
Vi er eneforhandler i Valdres av Tjæralin Beis.

Tid for vedlikehold ute på 
hytta eller hjemme. Hos oss 
i Fargerike Fagernes har vi 
kompetanse og alt du trenger. 

Vi er  en spesial-
forretning innen:

• Maling
• Tapet
• Flis
• Gulv
• Tepper
• Hytteutstyr 
• Propan
•  Ovner og peiser
• Gardiner 
• Solskjermer
• Gave- og interiør

Hjemmebesøk 
og  formidling av 
hånd verkstjenester

ALT TIL 
BADET

w
w

w
.sterkkom

m
unikasjon.no       Vi tar forbehold om

 prisendringer. 

Telefon: 61 36 06 11
vidar@fargerikefagernes.no    
www.bergersenflis.no

Telefon: 61 36 06 66
arve@fargerikefagernes.no    
www.varmefagfagernes.no

Copyright: fargerike.no
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  Gatebutikkene

Velkommen til  
en trivelig handel

Fagernes Tlf. 61 36 03 55 Følg oss
på

facebookwww.norskflid.no

Nytt motiv i Valdresserien

Bilar i båtskaret 1927: Store brett kr 329,-
Små brett kr 279,- Serviettar kr 55,-

Me har serviringsbrett, skjærfjøler,
serviettar og kjøkkenhandkle med
andre motiv utvikla av oss.
Velkommen til ein triveleg handel!

Hallgeir Hovi
Bergergården, Fagernes

Selfiestong NÅ 50,-Treningsbukse NÅ 150/250,-

VALDRES SALG
Tlf. 419 22 491

KonKursVaresalg
Fotballmål 2 stk. 150,-
Veil. 1 stk 150,- 3 stk. 195,-

Hengerfestestativ 1100,-

Beste kvalitet NÅ 500,-

Levi’s 501 shorts ............... 230,-
Jakker og bukser inntil 70%

Vinflaskestativ 1 stk. 50,-
3 stk. 100,-

Flaskehåndtak .........................70,-

Sko og sykkelhjelmar 1/2 pris

mopeddelarrr til Corvette
og panter

Klal r for sommer?

•Naturlige ingredienser •Biologisk nedbrytbarer •Biologisk nedb

Miljøvennlige
vaskeMidler fra

Drøy
i bruk!

Tøy-vaskemiddel • Husvask • oppvask

Kvalitets-
produKter fra

FAGERNES RØR AS

Fagernes Rør AS
Bygdinvegen 2
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.as

mudin
avløps-
åpNer!
unngå tette
rør i sommer!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!

• trenger du rørinspeksjon?
ta kontakt, vi hjelper deg

• Vi utfører fotografering og
filmer avløpsledningen.
1-veis spyling inntil 60 m

Rørlegger’n med hjerte for faget

produKter
til utespa Godt utvalg!

Vi har også en liten
avdeling STOR MOTE

Lik FRANITA
på Facebook!

Skrautvålsvn. 11
FagerneS
Tlf. 61 36 09 70FRANITA

Fredager LANGÅPENT til kl. 19

E

å

Anita’s Drøm
RRammeverkksttedd

& Handleri
FRANITA-HUSET

i underetg.
Tlf. 908 71116

Ramme inn
bilde eller maleri?

SOMMERNYTT!

franit_a

Vi hhar flyttet fra Gjensidigegården til eget hus, FRANITA-HUSET

Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

Vi blir 70 år!

70,-
1946 – 2016

70 år

1 stk. kr98,-
2 stk. kr 170,-

1 stk. kr70,-
3 stk. kr170,- 2 stk. kr70,-

Vi feirer med gode
tilbud i butikken

Fleecepledd
130 x 170 cm
Finnes i ulike farger

Jerseylaken
90 x 200 cm

Håndkler
50 x 100 cm

Håndhåndkle
50 x 70 cm
Førpris
69,- pr. stk.
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skaper trivsel SkrautvålSvegen 33, 2900 FagerneS
Bakken & Bakken a.S tlF. 61 35 77 00

åpent mandag-fredag 10-19
lørdag 10-16

Sommertilbud
hos møbelringen bakken & bakken

Vendbare madrasser fraV db d

25%

35% 9.995,-

9.990,-

7.995,-

10.995,-

God so
mmer!

Møblene får
du levert og
montert etter

nærmere avtale
– også på
lørdager.

Passion MModdulsofa
i stoff Post. Tilbudet gjelder alle oppsett.

180 x 200 cm før 23.999,-

Zero hjørnesofa
i stoff Quatro

Odin hvilestol
i fåreskinn
før 12.785,-

Krakk kr 2.990,-

Kjempeutvalg av kvalitetshagemøbler!

Våre selgere har god kunnskap innen
møbler og interiør og håper å få
gleden av å se deg hos oss
for en hyggelig prat.

Våre selgere har god kunnskap innen
møbler og interiør og håper å få
gleden av å se deg hos oss
for en hyggelig prat.

16.999,-

18.999,-

Zefir kontinentalseng
150 x 200 cm før 21.999,-

NÅ

NÅ
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Denne sommeren er det 
50 år siden Aurdal fjell-
kirke ble tatt i bruk.

Det er lagt opp til en jubileumsfeiring 
søndag 31. juli med først gudstjeneste 
og deretter «jubileumskaffe» på Dam-
tjernstølen. Leder i styret for fjellkir-
ka Ragnar Enger, forteller at det blir 
en variert og innholdsrik markering 
av jubileet. Det er også klart at biskop 
Solveig Fiske vil komme til Aurdal 
denne dagen. 

Fjellkirka er et mye nyttet samlings-
punkt, spesielt for hyttefolket på Aur-
dalsåsen, som stadig blir flere. Hytte-
folket er særdeles flinke til å fylle opp 
benkeradene når det er gudstjenester 
eller andre arrangementer her. Og det 
er heller aldri nei når det er aktuelt å 
be om støtte til fjellkirka som er den 
eneste i sitt slag i Valdres. Påskeafte-
nene, for eksempel, er gudshuset fylt 
til trengsel.

I anledning 30-årsjubileet i 1996 ble 
det gitt ut et eget hefte om kirka som 
gir innsyn i forhistoria og mye av det 
som har skjedd de første 30 årene.

Vigslinga skjedde søndag 31. juli i 
1966. Fjellkirkas «far», daværende 
sokneprest Leif Martinsen, uttrykte 
det slik: «Jeg kan bare takke Gud for 
at verket er fullført, og jeg er sikker på 

at kirken har mye å gi oss. Nå er den 
kommet til folket her i fjellet.»

I jubileumsheftet kan vi også lese 
at det startet med en drøm eller en vi-
sjon, i begynnelsen av 1960-tallet på 
Aurdal Østås. Stadig flere hadde pra-
tet om at det ville være en berikelse 
for området om det ble bygget et guds-
hus her. Martinsen drøftet ideen med 
vennene Egil Myhre (Asker), Harald 
Hille (Oslo), Ola B. Nyhus (Gjøvik) 
og aurdølene Anlaug Fønhus Svae og 
Kristine Opheim. 

28. september i 1962 møttes disse 
seks personene til et drøftingsmøte i 
Aurdal, og planene tok etter dette fart. 

Ønsket var at det skulle bygges et ka-
pell på Aurdalsåsen som skulle kunne 
åpne for gudstjenestelige aktiviteter 
i regi av Den norske kirke. Det burde 
romme 75–100 mennesker. Kirketomt 
var allerede sikra ved Geitberget. Ar-
kitekt M.N.A.L. Harald Hille lovet å 
tegne kirken vederlagsfritt, og han re-
degjorde allerede da om hvordan han 
så for seg den framtidige kirka. 

På dette møtet ble også finansier-
inga av kirka drøfta nærmere. Om lag 
75.000 kroner måtte reises i startkapi-
tal. Hyttefolk, stølseiere og bygdefol-
ket ble orientert og allerede i desem-
ber i 1962 forelå de første tegningene. 

Det ble etablert en byggekomité, og 
arbeidet med å reise bygget tok mer 
og mer form. I august 1965 ble det gitt 
byggetillatelse og finansieringa var på 
plass. I 1965 forærte søsknene Kjør-
stad en ny og kanskje mer egna tomt 
på ni mål ved Hallibakk. Samme året 
kunne byggmester Lars Wiknes fra 
Rogndokken sette spaden i jorda for 
den kommende kirka. 20. oktober i 
1965 legger biskop Alex Johnson ned 
grunnsteinen. I løpet av ni måneder 
sto kirkebygget klart. 

TORBJØRN MOEN

Aurdal fjellkirke 50 år i sommer

JUBILEUM IGJEN: 
Aurdal fjellkirke ble 
reist etter initiativ av 
en gruppe ildsjeler 
for 50 år siden. For ti 
år siden ble også en 
egen stupul/klokke-
tårn innviet.

Kvardagsgodt
Inneheld ti kvardagskakeopp-
skrifter frå Valdres og finst på fem
språk. Den perfekte gå-bort-gåva

eller helsinga til syskenbarnet i Junaiten.
Heftet er laga av Vennelaget for Valdres Folke-
museum og kan kjøpast i museumsbutikken,
på Husfliden og i Fagernes Libris.

Trenger du
ElEktrikEr?
Vi har mer enn 30 års erfaring med
el-installasjoner og vedlikeholdsarbeider
i hytter, hus og næringseiendommer.

ring oss på tlf. 906 92 098 eller send oss
en epost til: post@el-servicevaldres.no.
rask, gratis og uforpliktende prisoverslag/tilbud

og eventuelt befaring.

Elektroservice Valdres
Skrautvålsvegen 47, 2900 Fagernes

Tlf. 906 92 098 / www.el-servicevaldres.no

Susen av Garlistuten
er boka om den vidgjetne fela til Jørn Hilme.
Olav Norheim følgjer musikkspora etter
Garlistuten fråValdres til Amerika og attende,
og gir oss samtidig eit stykke kulturhistorie frå
Valdres. Praktbok i stort format. 128 s., 90 foto
og illustrasjonar i fargar og svartkvitt.

Du får boka i Fagernes Libris eller frå Kvitvella Forlag via e-post: namallag@gmail.com
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Tettstedet Mjøsvang ved 
E16 i Vang satser på  
nostalgien for å få folk til 
å stoppe opp.
Da den gamle kroa på Mjøsvang gikk 
konkurs i 2010, sto de driftige Vangs-
gutane (tre brødre Wangensteen – 
som står bak Vang Autoservice) som 
er fettere til en annen kompanjong, 
Vidar Wangensteen (Elektromon-
tasje AS) og Steinar Kvam, felles tre-
menning, parat til å ta over. Nå er den 
gamle kroa og tidligere butikkloka-
lene til veteranen Einar Reidar Bøe, 
og plassen utenfor i ferd med å fylles 
med mange gjenstander og utstyr som 
vekker gode minner. De har blant an-
na gjenskapt den gamle BP-stasjonen 
som sto der. Et kjent og kjært lande-
merke har gjenoppstått til manges be-
geistring. Og mer kan komme.

Blikkfang
Mjøsvang skal i deres øyne være et 
hyggelig sted å komme til og kjøre 
forbi, kanskje kan også alt de skaper 
rundt, bidra til at flere stopper opp. 
Opplevelsesturisme heter slikt.

Lokalene til nye Mjøsvang kafé er 
et kapittel for seg. Her finner man 
tråbiler, en meget omfangsrik modell-
bilsamling, gamle skilt, bensinpumpe, 
kronespill og ikke minst en jukeboks. 

Siste skudd på stammen på plassen 
utenfor er at en tro kopi av den gamle 
oljebua er kommet opp i vår, med tre 
pumper, bensinskilt – og alt som hørte 
til på en velassortert BP-stasjon fra 
1950 – 60-tallet er på plass. Skiltet 
som forteller at her selges også Jotun 
IS, Valdres eget iskremmerke i sin tid, 
hører naturlig med. 

Det var Einar Reidar Bø som star-
tet opp som BP-forhandler her på 
1950-tallet. BP ble seinere til Norol, 

så avløst av Statoil og i disse dager om-
profileres kjeden på nytt, til det frem-
medarta navnet CirkleK. Men bensin-
stasjonen på Mjøsvang ble avvikla sist 
på 1980-tallet og mye av utstyret ble 
spredd for alle vinder. 

En gjeng entusiaster
Etter at det nye selskapet kjøpte lo-
kalene og starta opp med kafédrifta, 
begynte også et møysommelig inn-
samlingsarbeid. De fikk mange tilba-
kemeldinger fra folk i bygda etter at 
de laget et oppslag på kafeen som et-
terlyste gammel BP-rekvisita. 

Mye har de også klart å skaffe sjøl 
gjennom kontakter, via Finn.no, eller 
de har handla på markeder og auksjo-
ner. Det er neppe noen overdrivelse 
å si at Vidar Wangensteen, storsam-
leren av blant anna jukebokser, pla-
tesamlinger, modellbiler og gamle 
pengespill, har ledet an – men til full 

begeistring fra de øvrige eierne bak 
eiendomsselskapet.

Godt mottatt
– Dette er bare fantastisk. Vi vil lage et 
blikkfang som ikke minst skal vekke 
gode minner. Til den oppvoksende 
slekt er dette også historieformidling, 
mener en ivrig Arve Wangensteen. 
Han medgir at det har gått med noen 
dugnadstimer, og de har måtte punge 
ut med en del penger for alt utstyret 
som er skaffet inn. Men det betyr min-
dre når resultatet blir bra. De forteller 
om mye tilbakemelding på det de har 
gjenskapt. Og kanskje kan plassen ut-
for kroa etter hvert komme til å rom-
me enda mer ...

TORBJØRN MOEN

NYTT LANDEMERKE: Gamle bensinstasjoner var stilige, BP-stasjonen på Mjøsvang er gjenskapt slik den var på 1960-tallet. 
Ståle (f.v.), Rune, Vidar og Arve, alle med etternavn Wangensteen, er godt fornøyd med resultatet. Journalisten har for anled-
ningen stilt med en tidsriktig bil, en Neckar (Fiat) Europa 1964-modell. 

KOMPLETT: Vidar Wangensteen er 
samler på sin hals, han har uten over-
drivelse vært hjernen i verket når den 
gamle oljebua skulle utstyres slik den en 
gang kunne arte seg. 

MYE UTSTYR: Den gjenoppbygde sta-
sjonen har mange detaljer, og det har 
kostet tid og penger å skaffe alt til veie. 
Her ser vi Ståle ved ei pumpe for olje-
blanda bensin.

GAMLE SKILT: Det er gjerne detaljene som teller, her eksempler 
på gamle skilt og reklame som var vanlig på 1950- og -60-tallet.

De dyrker 
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Utflytta valdris Ingvar 
Koppervik (53) har blik-
ket vendt mot verden 
når han vurderer sik-
kerhetsspørsmål i Uten-
riksdepartementet.

Trappene og korridorene Ingvar Kop-
pervik må ta seg opp og gjennom for 
å nå sitt kontor i midterste fløy på 
ærverdige Victoria terrasse i Oslo, 
er mange. Personalmessig er depar-
tementet statens største. Seksjonen 
53-åringen jobber innen i avdelinga 
for sikkerhetspolitikk og nordområ-
dene, er forholdsvis liten med ti an-
satte. 

– Den første arbeidsdagen etter at 
bomba smalt i regjeringskvartalet 22. 
juli 2011, var min første dag på jobb i 

departementet. Det var spesielt, sier 
sivilingeniøren som snart har tilbrakt 
fem år som seniorrådgiver i Utenriks-
departementet. Før den tid arbeida 
han med teknologiutvikling innen in-
dustrien i 20 år. 

Nå består jobben i å følge med på at 
teknologi og varer innen norsk indus-
tri, spesielt norsk forsvarsindustri, 
som innehar strategiske kapasiteter, 
ikke skal havne i feil hender og kunne 
utnyttes militært. 

– Med den raske teknologiutvik-
linga vi har i dag, er det ei utfordring 
å holde tritt. Ei anna utfordring er å 
skape langsiktighet og forutsigbarhet 
for industrien med de raske geopoli-
tiske endringene vi ser i enkelte deler 
av verden i dag. Det kan i verste fall 
være fatalt for en bedrift om vi først 
har gitt tillatelse for så å stenge bom-
men rett før leveransen. Vedtakene 
må skje innafor ei ramme av interna-
sjonale forpliktelser og sikkerhets-

politiske hensyn, men skal samtidig 
ikke være ei utilbørlig belastning for 
norsk industri og norske arbeidsplas-
ser, så det er en balansegang, forklarer 
seniorrådgiveren. 

Alltid pass på innerlomma
Ingvar har en intensiv jobb i Uten-
riksdepartementet. Arbeidsdagene 
er likevel langt mer forutsigbare enn 
i enkelte perioder da han jobba i indu-
strien. 

– Min lengste arbeidsperiode så 
langt hadde jeg i Schlumbergers dat-
terselskap WesternGeco. Selskapet 
driver med seismikkundersøkelser 
til havs. Det hendte at man kunne bli 
sendt til verdenshjørner man knapt 
visste at eksisterte for å teste ut utstyr. 
Uansett hvor du skulle måtte du der-
for ha passet med deg.

– En gang gikk jeg om bord på et 
skip i Bergen for å dra til Nordsjøen. 
På natta kjente jeg at skipet duva. Da 

jeg gikk opp på skipsbrua om morge-
nen for å spørre når vi var framme på 
feltet, fikk jeg til svar at det var blitt 
endring i planene; tre uker seinere 
gikk jeg i land i Las Palmas i stedet, 
forteller en lattermild 53-åring.

– Det var spennende å få være med 
på da man var i 20- og 30-åra, men når 
man har passert 50 år og har to unger, 
er det fint med litt mer forutsigbar-
het. Det blir litt reising i jobben nå 

UTFORDRENDE FELT: Ingvar Koppervik utafor Utenriksdepartementet i Oslo, der han de fem siste åra har jobba som seniorrådgiver i avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene. Sivilingeniøren vokste opp i Bagn og bærer samme navn 
som bestefaren, som var lærer ved Dølven skule i 42 år.

Med årvåkent blikk

– Jeg sier fremdeles 
at jeg skal «heim att» 
når jeg skal til  
Valdres.
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også, men da stort sett til europeiske 
hovedsteder – ikke til Mexicogulfen, 
Det kaspiske hav, Vest-Afrika, Austra-
lia eller Thailand, som tidligere, fort-
setter han. 

Når timeplanen tillater det, tar Ing-
var turen til tidligere heimtrakter.

– Jeg sier fremdeles at jeg skal 
«heim att» når jeg skal til Valdres, sjøl 
om jeg ikke har bodd i dalføret siden 
jeg flytta fra Bagn da jeg skulle i mi-
litæret, smiler Ingvar. Rester av val-
dresmålet sitter også igjen i språket.

– I det daglige snakker jeg nok mest 
østlandsk, men når jeg er i Valdres el-
ler snakker med valdriser, kommer 
dialekten automatisk. En dag tok jeg 
telefonen da mamma ringte mens en 
kollega hørte på. Da begynte han å le, 
fordi han aldri hadde hørt meg snakke 
dialekt før, humrer den utflytta val-
drisen, som bor landlig til i Parkveien 
på Ås. 

– Det eneste jeg savner er utsikten 

til fjellet og fjorden. Skal jeg se det, må 
jeg ta turen til Valdres, fortsetter han. 
Mora, Kari Koppervik Dokken, bor på 
Fagernes, mens søstera, Bjørg Dok-
ken, flytta tilbake til Bagn med fami-
lien for noen år siden. 

Deler navn med morfaren
I tillegg til å besøke familien, forsøker 
Ingvar også å få tid til å ta turen innom 
familiesetra Bekkevollen på Høvres-
lia i Bagn vestås sammen med kona og 
ungene om sommeren. Stedet tilhørte 
i si tid morfaren, Ingvar Koppervik, 
som han har navnet sitt etter. På star-
ten av 90-tallet tok Ingvar, som da het 
Dokken til etternavn, moras pikenavn 
for å hedre morfaren.

– På det tidspunktet var jeg eneste 
hane i kurven på den slektssida, så 
jeg syntes det var en fin gest. Jeg har 
mange gode minner med bestefar, 
blant annet fra Bekkevollen. Han var 
den eneste besteforelderen jeg hadde 

i live, siden de andre døde før jeg ble 
født, forteller 53-åringen. 

– I forkant av et intervju en gang var 
det noen som hadde sjekka opp nav-
net mitt og lurte på om jeg var skole-
mester, smiler Ingvar. Han valgte seg 
nemlig et navn å leve opp til. Beste-
faren var den første som mottok kul-
turprisen i Sør-Aurdal i 1978. Ingvar 
Koppervik var lærer ved Dølven skule 
i 42 år og ble den siste som bodde i læ-
rerboligen i andre etasje i skolebyg-
get. Eiendelene hans ga de tre døtrene 
til Bagn Bygdesamling da han døde 
84 år gammel i 1982, og lærerboligen 
slik han forlot den, sammen med res-
ten av Dølven skule, er i dag del av 
bygdesamlinga. Navnebroren og bar-
nebarnet har engasjert seg sterkt for 
bygdesamlinga. Han tok til motmæle 
gjennom leserinnlegg i lokalavisa da 
driftsstyret for Valdresmusea i 2014 
vedtok at Bagn Bygdesamling skulle 
stå uten avdelingsleder.

– Bagn Bygdesamling er en del av 
identiteten til Bagn. Det er behov for 
et levende museum der. Når ting like-
vel er blitt som de er blitt, velger jeg å 
ha tiltro til museumsledelsen for be-
varinga videre, sier Ingvar, som sjøl 
var sommerguide på bygdesamlinga 
i sin ungdom. Under ungdomstida i 
Bagn gikk ellers flere 17. mai-feiringer 
med til å gå i korps. Musikkinteressen 
har fulgt Ingvar videre og er viktig av-
kopling fra en travel hverdag.

– Jeg spilte faktisk orgel noen gan-
ger i kirka mens jeg bodde i Bagn. I 
dag begrenser det seg til at jeg klimp- 
rer litt på et piano jeg har stående 
heime i stua. Aller helst lytter jeg til 
jazz fra 50- og 60-tallet av gode, gam-
le artister som Miles Davis og Billie 
Holiday, avslutter seniorrådgiveren.

INGRI VALEN EGELAND

SJØBEIN: Sivilingeniøren sier seismikkskipet Geco Topaz i en 
del år var å regne som hans andre heim. Bildet er fra Mexico-
gulfen, tatt fra helikopter ved ankomst eller avreise. FOTO: PRIVAT

UTFORDRENDE FELT: Ingvar Koppervik utafor Utenriksdepartementet i Oslo, der han de fem siste åra har jobba som seniorrådgiver i avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene. Sivilingeniøren vokste opp i Bagn og bærer samme navn 
som bestefaren, som var lærer ved Dølven skule i 42 år.

PÅ STABBURSTAKET: – Ungene liker seg godt på setra i 
Valdres, forteller Ingvar Koppervik om barna Marcus Jae 
Koppervik (snart 13) og Camilla Hui-Jin Koppervik (10), som 
han har sammen med kona Heidi Edle van Woensel Kooy Kop-
pervik. FOTO: PRIVAT

BEREIST: Ingvar Koppervik har reist mye rundt i verden 
gjennom jobben. Her er han imidlertid avbilda på øya Maupiti, 
som tilhører Fransk Polynesia og ligger i Stillehavet, under ei 
jordomreise i 1985 mens han fremdeles var student. Turen ble 
dokumentert med reisebrev i bladet Det Nye. FOTO: PRIVAT

UNDER TOPPETASJEN: – Alt vi gjør er på vegne av utenriks-
ministeren, så vi må trå forsiktig, sier Ingvar Koppervik. Her 
stående i trappa under toppetasjen i Utenriksdepartementet, 
der statsråden har sitt kontor. – De fleste saker blir avgjort på 
seksjonsnivå, men det hender jeg orienterer utenriksministe-
ren om ulike saker, fortsetter seniorrådgiveren.

UTFLYTTEREN
Ingvar Koppervik
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Ødegård Sag – sagbruk for deg som vil ta vare på

gamle tradisjoner
v/Fred o. Ødegård Etnedal i Valdres www.sagbruket.no

Villmarkspanel, kopiering av gammel inn- og utvendig panel, reproduksjon av gammelt listverk.

Se www.sagbruket.no for mer informasjon og flere produkter

Leverer over hele landet • Tlf: 412 20 457 • post@sagbruket.no

Porter og portstolper
Ferdig skigard

Kraftige utemøbler – som er beregnet til å stå ute år etter år

– eller du kan bygge skigarden selv
og vi hjelper deg i gang
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MØBELHUSET LEIRA
Amfi Valdres•Tlf. 61 36 22 55
Åpent 10-20 (18)

service på møbler og interiør
Møbelhuset´s

Gratis og uforpliktende planløsning av møbler og interiør

Reint Tre
fra Valdres

Nyhet!
Felton 3-seter
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Finn en natureng. Legg 
deg i graset og nyt. Over 
deg: knallblå himmel og 
lette, hvite sommersky-
er. På bakken under deg: 
et farge- og formrikt 
teppe av kort gras og 
urter. Kanskje får du øye 
på en marinøkkel.

Marinøkkelen går upåaktet av de 
fleste. Den blir sjelden høyere enn 
10–15 cm. Siden den er en bregne, har 
den ikke blomster. Når du først finner 
den, er det mange særtrekk å legge 
merke til. Planten har bare ett blad. 
Den fint siselerte nedre delen av bla-
det har en helt spesiell utforming. På 
toppen sitter den fertile delen av bla-
det, med små delikate klaser av gule 
sporesamlinger. Av de seks artene av 
marinøkler som forekommer i Norge, 
er fem funnet i Valdres, med vanlig 
marinøkkel og fjellmarinøkkel som 
de vanligste. 

Da jeg for noen år siden skulle kart-
legge stølsvegetasjon, spurte jeg de 
jeg traff om de kjente til marinøkkel i 
området. Nei, – alle jeg møtte, ristet på 
hodet. Til slutt plukket jeg ett eksem-
plar for å vise fram. Det ga resultater: 
«Å, ja! Murunykkjel!» Flere fortalte 
hvordan de som barn, ja endatil som 
voksne, hadde plukket og spist ma-
rinøkler. For to generasjoner siden 
kjente folk flest godt til planten og 
hvor den vokste i nærmiljøet. 

Marinøkler er søte på smak fordi 
de har et lager av sukkerarten treha-
lose. I en tid da det ikke vanket søtsa-
ker til hverdags, var det kanskje ikke 
så rart at marinøklene fungerte som 
godteri. Men det virker merkelig at 
en plante som vokser på beitemark 

skal smake søtt og godt. Andre typiske 
beitemarksplanter forsvarer seg med 
pigger eller bitterstoffer. Så hvorfor er 
disse urtidsplantene ikke blitt utryd-
det? 

Siden de er bregner, fører mari-
nøkler genene sine videre på en an-
nen måte enn blomsterplantene. De 
bruker sporer. Det begynner med at 
vinden, eller kanskje en sau, nafser 
i de søte bladene. De gule sporesam-
lingene sprekker opp, og tusenvis av 
sporer fyker ut i lufta. Etter hvert skyl-
ler regn og smeltevann sporene ned i 
jorda. Der kan de vente mange år på å 
spire til en såkalt forkim. 

Marinøklenes forkimer er det bare 
ytterst få mennesker som har sett. De 
er bare én til to millimeter store, og 
brune, siden de ikke har klorofyll. Ne-
de i jorda skaffer de seg næring gjen-
nom et dårlig forstått samarbeid med 
mikrosopper. Forkimene kan leve un-
derjordisk i en årrekke. Til slutt utvi-
kler de små kjønnsorgan. Én dag, når 
forholdene er gunstige, svømmer små 
sædceller ut i jordvannet og befrukter 
eggcellene. Hvis befruktningen blir 
vellykket, vil forkimen utvikle en ny 
liten marinøkkelplante, som kommer 
opp av jorden.   

Marinøklene er like mystiske for 
ekspertene som for oss vanlige døde-
lige. De er knyttet til ugjødslet eng, 
beitemark og grasheier i fjellet, gjerne 
i tilknytning til gårdsbruk og støler. 
Ofte kan det vokse to-tre marinøkke-
larter sammen på steder med åpent og 
lavt plantedekke. De kan også finnes 
langs stier og tråkk og i lysåpen skog 
som er beitet. 

I dag regnes flere av marinøklene 
som truet av utryddelse. Vi vet at de 
har gått ut mange plasser hvor de før 
fantes i rikelig monn. Ikke så rart, si-
den stadig færre dyr beiter i utmark. 
Men vi vet også at mesteparten av ma-
rinøklene er usynlige. Selv om de ikke 
har vist seg i et område på lang tid, kan 
de være til stede. Underjordisk. 

FJELLMARINØKLER: Med trekantete blad med spisse bladfliker er 
den ikke til å forveksle med andre marinøkler. Som gammel innbygger 
i det tradisjonelle stølslandskapet er den ganske lett å finne i Valdres. 
Høgderekorden skal være på 1700 meter over havet. 

MODEN NØKKEL: På engelsk heter marinøkkelen moonwort; må-
neurt, på grunn av de halmåneforma bladflikene. På dette eksem-
plaret bærer den fertile bladdelen rødbrune skall etter sporesamlin-
gene som har føket ut i vind og vær.

DVERGMARINØKKEL: Så liten er den sjeldneste av marinøklene. Den 
er forsvunnet fra de fleste plasser der den en gang fantes, og har bare 
ett funnsted i Valdres i nyere tid. Den vokser på fuktig, kalkrik og kan-
skje hardtrampet mark, der annen vegetasjon ikke kan skygge for den.

MARINØKLER: Vanlig marinøkkel skal ha fått navnet sitt for å ligne nøkkelen til en boltelås. Hvis man gjorde det riktig, kunne den åpne det som var fastlåst. Nyttig ved en vanskelig fødsel eller for 
å åpne hjertet til en venn. Valdresnavnet murunykkjel viser trolig til den mytologiske figuren Mara eller Murua, som var kjent i folketroen fra før vikingtid.

Marias skjulte nøkler
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HØSTMARINØKKEL: Med mørkegrønne blad og kraftig vekst er den ikke til å for-
veksle med andre marinøkkelarter. Om høsten utvikles det fertile bladskuddet med 
klaser av gule sporesamlinger.

FJELLMARINØKLER: Med trekantete blad med spisse bladfliker er 
den ikke til å forveksle med andre marinøkler. Som gammel innbygger 
i det tradisjonelle stølslandskapet er den ganske lett å finne i Valdres. 
Høgderekorden skal være på 1700 meter over havet. 

UMODEN NØKKEL: To fjellmarinøkler har enda ikke brettet seg helt ut, og spore-
samlingene kan ligne på klaser av gule druer. Med et så spesielt utseende er det ikke 
rart at disse plantene har spilt en stor rolle i folketroen.

HANDMARINØKKEL: Bladflikene er smale som fingrene på ei 
hand. Arten er sterkt knyttet til tradisjonelt landbruk, og har 
forsvunnet der plogen og handelsgjødsla har gjort sitt inntog. 
Av de som er kjent Valdres i dag, ser de fleste ut til å vokse i 
gammel naturslåttemark, som nå brukes som beitemark. 

MARINØKLER: Vanlig marinøkkel skal ha fått navnet sitt for å ligne nøkkelen til en boltelås. Hvis man gjorde det riktig, kunne den åpne det som var fastlåst. Nyttig ved en vanskelig fødsel eller for 
å åpne hjertet til en venn. Valdresnavnet murunykkjel viser trolig til den mytologiske figuren Mara eller Murua, som var kjent i folketroen fra før vikingtid.

MANGFOLDIGE 
VALDRES
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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vi
bringer
gratis hytte t klær t motor t verksted

Kongsvegen 2, 2920 LEIRATlf. 61 36 09 44

Vi har
godkjent
verksted

og
reparerer

alle
merker

På lager for omgående levering.

Gressklippere fra2999,- Automower fra10999,-Sebu Bil & Bensin AS
Vindevegen 1 – 2940 Heggenes – Besøk vår hjemmeside – www.sebu.as

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850

YX
Heggenes
Tlf. 61 34 29 25
Man–fre kl 07–22
Lør–Søn kl 09–22

▪ Bensin, Diesel,
Trucstop, Adblue
▪ Kiosk, is, brus, pølser,
hamburger, vafler
▪ Propan
▪ Hengerutleie/-salg
▪ Vask/polering bil
▪ Bilberging

Heggenes
Tlf. 61 34 29 20
Man–fre kl 8–16

▪ Service/reparasjon
av alle biler

▪ Frontruteskift/reparasjon
▪ Service/klimaanlegg AC
▪ EU-kontroll
(perodisk kjøretøykontroll)

▪ Bilutleie
▪ Flushing gearkasse

MECA
verksted

Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–21
Lør–Søn kl 09–21

▪ Salg av alle
typer dekk
▪ Dekkreparasjon
og skift

▪ Vulking av dekk
▪ Dekkhotell
▪ Kjetting alle typer

Dekk-
avdeling

Sundwind
Gasskjøleskap
60 liter

Sommertilbud

2930 BAGN - Tlf. 61 34 75 50
E-post: info@bagnbyggsenter.no

Tilbudene gjelder t.o.m. 2. juli

Gjøco
Terrassebeis
Basic 3 liter

Gjøco
Oljedekkbeis
10 liter

598,- 199,- 29,90

Alvdal
Terrassebord
Royal Furu,
28 x 120 pr. lm.

3.490,-pr. m2 219,-

Universa
Gulvplate
En vedlikeholdsfri gulvplate til balkonger,
terrasser, garasjer og kalde kjellergulv.

Varmt vann uten bereder
Tysk toppkvalitet

Nettbutikk: www.clage.no

Clage vannkoker – Modell K-5
Enklere blir det ikke. Fylles manuelt fra toppen,
eller kobles til vann-ledning. Gir kokende vann på
minutter. Leveres med integrert tut, armatur og
ledning. Rask og enkel montering.
2kW-10Amp. B 27cm H 29 cm D 17cm

Clage minibereder – Modell S5-U
Monteres under kjøkkenbenken. Gir 0-85°C på
10 minutter. Leveres med alt tilbehør; armatur,
rør, ledning og frostvern. Perfekt for
hyttekjøkkenet!
2kW-10 Amp

Clage gjennomstrømsvarmer
Til dusj og/eller vask. Varmer vannet mens det
strømmer gjennom vannvarmeren. Det varme
vannet tar aldri slutt! Tar minimal plass.
Se flere modeller i nettbutikken www.clage.no

DRIVFLAADT AS – 4024 Stavanger
Tel. 51 53 14 00 Mail: post@drivflaadt.no

Selskapslokale - konfirmasjon – barnedåp – bryllup – konsertlokale – kurs og konferanser

Låvin på Brennabu

Tlf. 61 36 31 02 – post@brennabu.no –www.brennabu.no
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www.valdresbil.no

Ta service og vedlikehold på bilen din i Valdres, vi har
lavere priser enn i pressområdene rundt storbyene

Mens du venter, kan du f.eks.:
• Slappe av i vår bilutstilling med aviser og kaffe

• Få skyss til Fagernes eller Leira • Prøvekjøre bil – kanskje kjøpe en ny!
• Billig leiebil v/verkstedavtale • Prøve fiskelykke i elva v/anlegget

• Låne sykkel

MULIGHETENE ER MANGE!

Velkommen til ValdresBil AS

SERVICE

ÅPNINGSTIDER:
Verksted: 07.30–16.00 • Salgsavdeling: 08.30 – 16.30 • Lørdag: etter avtale

SOLIDE utemøbler

Syver Kvaal - Telefon: 934 39 811
Reinlivegen 465 - 2933 Reinli

Møblene kan bestilles etter mål.

Klaffebord

Tlf. 61 36 18 85 • 997 14 301
Vølbusvegen 6, 2940 Heggenes

post@valdrestak.no • www.valdrestak.no

Takplater Beslag
Ventilasjon Takrenner
Ektafol torvtakmembran

t
t

t

t
t

Når fagkunnskap og kvalitet teller

DNB EiendomValdres | Jernbanevegen 5, 2900 Fagernes | dnbeiendom.no | Tlf: 48 29 60 00

Selge eiendom i Valdres?
DNB Eiendom Valdres har dyktige meglere som hjelper deg trygt gjennom hele prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Arild Lothe
Tlf: 907 14 113

Torleif Løvfald Gaard
Tlf: 994 29 522

Kristine Kvame
Tlf: 902 10 273

p p

Norges
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Kanskje
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Valdresmusea har rundt 
40. 000 besøkjande 
kvart år. Med kulturarv 
og levande folkekultur i 
høgsetet, kan ingen kul-
turaktør i Valdres skilte 
med noko tilsvarande.

Folk i alle aldrar, folk frå alle sam-
funnslag, med forskjellig kulturell og 
etnisk bakgrunn; Ved Valdresmusea 
møter vi mange som har ynskje om 
kunnskap og oppleving. Mange har 
behov for å lære eller oppleve noko, 
gjerne noko vesentleg som gjer livet 
rikare. 

Nokon har behov for arenaer for å 
engasjere seg, vere med å bidra og de-
le av eigen kunnskap. Andre vil helst 
berre ha pause på vakre stader, kan-
skje under ein lengre biltur eller med-
an andre i familien bruker tida i butik-
kar eller på badestrender i nærleiken. 
Sommaren er uansett høgsesong ved 
musea i Valdres. 

Omvising og vaflar
Ved Bautahaugen Samlinger og Bagn 
Bygdesamling strekk sesongen seg 
frå rundt St. Hans til og med 14. au-
gust. Begge stader kan ein få omvising 
på både norsk og engelsk, og ein kan 

kjøpe kaffi og vaflar. Ved Bautahaugen 
Samlinger står Bautahaugens venner 
for både serveringa og ulike temalaur-
dagar med tradisjonsmat. 

Ved Bagn Bygdesamling kan ein 
oppleve ei mangfaldig utstilling med 
film og diverse gjenstandar frå andre 
verdskrigen og frå Sør-Valdres gjen-
nom fleire hundreår. Valdresmusea 
og arrangementskomiteen ved Bagn 
Bygdesamling arrangerer ei fin rekkje 
med aktivitetar gjennom året, og til 
hausten kan vi sjå fram til fleire fore-
drag, konsertar og historiske vandrin-
gar. 

Handverk, mat og musikk
Valdres Folkemuseum er ope alle da-
gar i skuleferien. Dei fleste dagane kan 
du rekne med å møte på folk som både 
kan lytte, fortelje eller syne deg noko 
du ikkje visste frå før. Mange dagar 
kan du møte nokon som demonstre-
rer eit handverk eller som byr deg på 
ein smakebit av gamal Valdres-kost. 
Vi har budeie på Tvengestølen store 
delar av sommaren, og som alltid ein 
del dyr som går på beite på området.

Du kan vandre åleine eller bli med 
på ei omvising som kan passe for både 
små og store. Omvising kan ein få på 
både norsk, engelsk og tysk, og mange 
av dagane også på fransk og neder-
landsk. Kvar dag, kvar einaste time, 
held unge folkemusikarar og dansarar 
minikonsertar. 

Utstillingane handlar for tida om 

folkemusikk, folkekunst, bunader, 
stavkyrkjer, helsesport og forteljin-
gar om folk med sterk livserfaring. 
Langeleikutstillinga har gamle in-
strument frå heile Norge, og bunadut-
stillinga er laga av Norsk institutt for 
bunad og folkedrakt. Bunaddokkeut-
stillinga som er laga av Tordis Røyne 
med fleire er elles stadig populær. 

Borna som kjem kan gå på styltrer, 
teikne til Bornas arkiv, delta i muse-
umsrebus med sverd og kappe, prøve 
langeleik, sjå etter husdyra, leike på 
området, gå natursti eller hoppe i høy-
et. Det blir handverkskurs i husflid, 
smiing og tekking av tak med skifer på 
Valdres Folkemuseum i sommar; dei 
to fyrste for born og ungdom og det 
siste for vaksne. 

Valdres Folkemuseum er også i år 
ramme omkring store konsertar og 
festivalar. Under Jørn Hilme-stem-
net er det tradisjonen tru spel og dans 
i friluftsmuseet til ut i dei små timar. I 
løpet av sommaren blir det også mo-
gleg å oppleve fleire stjernekonsertar 
på det nye flygelet som vi har kjøpt 
med god hjelp frå Valdres Sommer-
symfoni, Vennelaget for Valdres Fol-
kemuseum og private bidragsytarar. 

Munkekroen har elles ope kvar ei-
naste dag heile sommaren.

Levande folkekultur og  
samfunnsansvar
Mange av dei unge som har muse-
umsjobb eller går på handverkskurs 

på Valdres Folkemuseum i sommar, 
bruker skuleferien sin til å verne og 
formidle kulturarv. Slik får dei anled-
ning til å praktisere og bli stadig betre 
i handlingsboren kunnskap det tek tid 
å lære. Valdresmusea har lenge vore 
kjernemuseum i Norge i arbeidet med 
levande folkekultur og immateriell 
kulturarv, og dette skal vi jobbe endå 
meir med i åra framover. 

Har du skrive ned livshistoria di, 
høyrer vi gjerne frå deg. Vi er opptatt 
av å ta vare på alle slags historier frå 
Valdres-samfunnet. Vi ynskjer også 
gjerne tilbakemelding på område vi 
kan bli enda betre på.

ANNE MARIT NORAKER

Kunnskap og oppleving på musea
INNGANG: Å besøkje Valdres Folkemuseum eller eit av dei andre musea i dalføret er ein viktig aktivitet i Valdres. I fjor hadde dei lokale musea vel 40.000 besøkjande. 
Anne Marit Noraker (t.h.) og Hanne Rime inviterer til ein ny og aktiv sommarsesong ved Valdresmusea.  FOTO: TORBJØRN MOEN

Valdresmusea:
■■  Valdres Folkemuseum vart stifta 

i 1901.
■■  Kjernemuseum i Norge i arbeidet 

med levande folkekultur og imma-
teriell kulturarv 

■■  Driftar Bagn Bygdesamling, Bau-
tahaugen Samlinger og Valdres 
Folkemuseum

■■  Årleg 40.000 besøkjande
■■  25 heilårstilsette, bortimot det 

dobbelte om sommaren
■■  For meir info: sjå valdresmusea.no
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Sør-Aurdal kommune
2930 Bagn • www.sor-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 34 85 00 • postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Lørdag 25. juni:
Familiedag fra 12 til 17 på Piltingsrud gard. 
STAUT og Ni liv spiller på kvelden.

Søndag 26. juni: 
«Vassfardagen» fra kl. 11–16 på Skrukkefyllhaugen 
i Vassfaret. Arrangør: Vassfaropplevelser i sam-
arbeid med bl.a. Rovdyrsenteret i Flå og SNO. 
Foredrag og visning av filmen «Trollelgen» fra 
1927, med levende musikk til. På Søre Lokalet, 
Hedalen, kl. 17.

Tirsdag 28. juni:
Litteraturdag på biblioteket, Bagn fra kl. 10–15 
med fokus på forfatterskapet til Fønhus. 

Foredrag og visning av filmen «Trollelgen» med 
levende musikk til kl. 18.

Onsdag 29. juni:
Guidet tur til bjørnehiet  «Festningen» i Vassfaret, 
fra kl. 17–20. Oppmøte på Aurdalsdammen i 
Vassfaret. Arrangør: Vassfaropplevelser.

Torsdag 30. juni:
Åpning av stien og tur til Tjuv-Hans-hula kl. 18. 
Følg skilting fra Begna bruk. Arrangør: Mikkjel 
Fønhus-foreningen og DNT Valdres. 
Foredrag og visning av filmen «Trollelgen» på 
Piltingsrud gard kl. 21 med levende musikk til.

Fredag 1. juli:
Fiskekonkurranse i Begna elv. Fra Langedrag bru 
til Rustebakke bru fra kl. 18. 
Arrangører: Langedrag Camping, Morud-stranda 
Kolonicamping, Bagn og Reinli jeger- og fisker-
forening og Sør-Aurdal grunneierlag Begna Elv.

Lørdag 2. juli 
På Morudstranda:  Avslutning og innveiing 
i fiskekonkurransen fra kl. 12.00–12.30. 
Natursti og fiskedag for barn fra kl. 12–15 
v/ Bagn og Reinli jeger- og fiskerforening. 

FønhuSdAgene  25. juni – 2. juLi 2016

Fra filmen «Trollelgen» fra 1927.

nord-Aurdal kommune
2900 Fagernes • www.nord-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 35 90 00 • nak@nord-aurdal.kommune.no

Nord-Aurdal kommune har deltatt i KS effektiv- 
iseringsnettverk for helse og omsorg. 
Kommunen fikk god drahjelp til å tenke strate-
gisk og langsiktig. 

– Å delta i effektiviseringsnettverk er for oss en 
del av et langsiktig arbeid for å skape en kultur 
der nye tiltak tar utgangspunkt i planer, fortel-
ler konstituert rådmann i Nord-Aurdal, Jorun 
Ødegård Bjerke.  
– Vi blir stadig møtt med krav om innsparinger 
og omstilling i helse- og omsorgssektoren. Etter 
flere år med ostehøvelmetoden ønsket vi å bli 
mer strategiske og langsiktige i forhold til tjen-
esteutviklingen i sektoren, fortsetter Bjerke, som 
egentlig er kommunalsjef for helse, omsorg og 
velferd i Nord-Aurdal kommune. 

dypere kunnskap
– Vi følte vi trengte hjelp til å komme videre og få 
et nytt blikk på vår tjeneste. Derfor meldte vi oss 
på effektiviseringsnettverk for helse og omsorg, 
tilføyer Ødegård Bjerke. 

Kommunen har deltatt på seks samlinger gjen-
nom en periode på 1,5 år. Kommunens arbeids-
gruppe har bestått av 4–6 ledere innenfor helse 
og omsorg. De forteller at nettverket har gitt dem 
en dypere kunnskap om tjenestene gjennom 
sammenligning med andre kommuner, analyse-
bistand fra KS, ved å snakke sammen i egen 
kommune og utveksle erfaringer med andre 
kommuner.

Samme lag
– Et sentralt aspekt i dette arbeidet er at når vi 
øker kunnskapen om våre egne tjenester, blir 
vi tryggere i dialogen med det politiske nivået, 
forklarer Jorun Ødegård Bjerke. – Politikere og 
administrasjon skal snakke samme språk og 
trekke i samme retning for å få til endringer. 

Gruppen vi møtte på samlingen var enige om at 
arbeidsmetoden i effektiviseringsnettverkene 
bidrar til at det jobbes faktabasert, planmessig 
og målrettet over tid. Og når grunnlaget er på 

plass, da spiller administrasjonen på samme  
lag som kommunestyret, avslutter Jorun 
Ødegård Bjerke.

NYTTIG: Konstituert rådmann Jorun Ødegård 
Bjerke (tv), konstituert kommunalsjef Vebjørn 
Johansen samt virksomhetslederne Eirunn 
Bjørkheim og Toril Naustdal er veldig fornøyd 
med det effektiviseringsnettverket har tilført Nord-
Aurdal kommune. 
FOTO: Christina Haulrich Klausen, KS. 

TiLSTreber LAngSikTig Tenking i heLSe Og OmSOrg

Sykkel-løp. Start nordfra fra Fønhus-brua kl. 11, 
og start sørfra fra Begna Bruk kl. 10.30 med 
innkomst på Morudstranda. 
Arrangør: Idrettslagene i Sør-Aurdal.
Offentlig fest på kvelden v/ Morudstranda 
Kolonicamping.

Følg med på facebook, mikkjelfonhus.no, 
bygdesidene på nett og avisa Valdres.

Foto øverst: 
Bjørnehiet «Festningen». Foto: Vassfaropplevelser.

Sommerdager i Mikkjel Fønhus sitt rike
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  www.valdres.no

det skjer alltid noko i
Sanseriket Valdres!

kuLTur- Og FAmiLiedAg i vOLbu
19. juni 2016

SynShOrn viA FerrATA–
TurAr med guide

øystre Slidre kommune
2940 Heggenes • www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf. 61 35 25 00 • post@oystre-slidre.kommune.no

Den årlege kultur- og familiedagen vert i år 
arrangert 19. juni.

Det vert messe i Volbu kyrkje, og frivillige lag og 
foreiningar vil vise kva dei står for og arbeider 
med. Seniordansen vil svinge seg på tunet på 
Løken, og born frå Øystre Slidre idrettslag vil syne 
fram både turn og balleik. Mållaget har eventyr-
stund for dei minste. Det vert mopedtreff, sals-
boder og anna underhaldning.

bakkeløp
Nytt av året er Løkjishøvda Opp Ned. Dette er eit 
løp med ulike klasser. Dei under 11 år spring forbi 
Tinden og snur der (ca 1 km). Dei som er over 11 
år, spring til gapahuken på toppen av Løkjishøvda. 
Det er delt i jente/dameklasse og gut/mannfolk-
klasse. Gratis påmelding og premiar til alle under 
11 år, og vanleg premiering for andre, samt nokre 
premier som blir trekt.

kunst og bil
Det vert ope kunstgalleri både på grendehuset 
og i galleria. 
Det er NM-tevling på bilbanen i Volbu 
same dag og tid.

Kl. 11.00:  Messe i Volbu kyrkje
Kl. 12.00:  Aktivitetar på Løken med bakkeløp
Opne kunstgalleri og billøp

Luft under føtene, luft bak ryggen, loddrette 
fjellveggar og kribling i magen.

Mellom innsjøane Bygdin og Vinstervatnet ligg 
Synshorn. Erfarne guidar tek deg trygt og sikkert 
opp den bratte fjellsida og langs tronge fjellhyller, 
på ei tilrettelagt rute som fører deg heilt til topps 
på Synshorn. Namnet Via Ferrata kjem frå Italia, der 
dei bygde «jernveg» eller klatrestig i fjellet under 
den fyrste verdskrigen. Den moderne varianten 
av Via Ferrata, er ei rute med faste sikringsmidlar 
som stålwire og stålbøyler. Dette gjer det muleg 
for folk utan klatreerfaring å ta seg opp ein nesten 
loddrett fjellvegg...

Turen tek tre til fire timar og gjev ein luftig, men 
likevel trygg tur i fjellveggen, utan at du treng 
kunnskap om tau og kiler. Synshorn Via Ferrata 
hevar seg 400 høgdemeter oppover frå utgangs-
punktet ved riksvegen. Ruta vart etablert som-
maren 2015 som et samarbeid mellom Grønolen 
Fjellgard, Sporten Beitostølen, Beitostølen 
Camping og Bygdinstøga.

På Synshorn Via Ferrata er det 14 års grense, 
og alle turar krev guide.

Tindulf hyttebutikk 
er opna i det er 
gamle Coop-bygget 
midt i sentrum av 
Vang.

– Her finn ein alt som 
trengs til hytta, fortel 
Guro Martinsen 
Dalåker som driv den 
nystarta butikken.
Tindulf byr på 
leverandørar som 
Magnor glassverk, 
Nordal, Trend design, 
Cozy room, Lama, Haugen treindustri, Sunwind 
og Toshiba side om side med lokale produkt.

– Vi samarbeider med Skjefte gard, og sel saue-
skinna derifrå. Rune Hammerstad syner fram 
ferske bilete frå Vang i butikken, samstundes som 
vi har diverse trevarer med Hammerstad-motiv 
til sals i butikken, fortel Dalåker.

hyTTebuTikk i SenTrum

Vangsbedrifta Turapp døyper seg om til Outtt, 
og satsar mot ein nasjonal og internasjonal 
marknad.

– Appen er ein perfekt følgjesvein på sumarferien i 
Valdres og elles i Noreg, fortel dagleg leiar i selska-
pet, Erlend Eggen. 
Både Valdres, Jotunheimen, Langsua,  Kongevegen 
over Filefjell, Vang og Dokkadeltaet er lokale 
aktørar i den nye appen som vart lansert 15. juni. 
Ved sida av hundrevis av opplevingar er det også 
heilt ny funksjonalitet som sporing og deling av 
turar, marknadens beste turkart og heilt 
nytt design. 

TurApp bLir OuTTT

Vegarbeidet i dagen over Filefjell nærmar seg 
slutten denne sumaren, samstundes som strek-
ningen Øye-Eidsbru er i oppstarten. 

— To av dei fire kilometrane med ny veg forbi 
Øye vert lagt i tunnel, og det austerrikske firmaet 
som skal byggje går i gang denne sumaren, fortel 
ordførar i Vang, Vidar Eltun.
Han kan også informere om at strekninga mellom 
Tyinkrysset og Nystuen blir fylkesveg, og dermed 
brøyta når den nye 5,8 km lange tunnelen på 
fjellet opnar mot slutten av neste år.

vegbygging i vAng

OPNINGSTIDER  2016

I Valdres har det historisk sett vore svært 
mange stavkyrkjer. Difor vert Valdres ofte kalla 
stavkyrkjedalen.

Det er viktig for oss at flest mogleg vert kjent 
med historia kring stavkyrkjene, og at flest mogleg 
får besøkt stavkyrkjene. I Valdres vert arbeidet 
med stavkyrkjene koordinert gjennom Valdres 
stavkyrkjeforum. I forumet er alle kyrkjeverjene, 
Visit Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark, 
Valdresmusea og Valdres guideforening.
I sumar vil du kunne få guiding i alle dei seks stav-
kyrkjene. Opningstidene er fordelt slik at du alltid 
finn ei ope kyrkje. I tillegg har Valdres Folkemuseum 
ei stavkyrkjeutstilling, og kan svare på faglege 
spørsmål om stavkyrkjene og om opningstidene 
ved kvar kyrkje. Forumet har også inkludert mellom- 
alderkyrkjer av stein som har ope, Slidredomen, og 
frå 2016 er alle kyrkjer som har omvising invitert inn i 
samarbeidet. Dermed er også Bruflat kyrkje med!
 
I år feirar Hegge stavkyrkje 800 år, og i samband 
med jubileet vil det vera ulike arrangement heile 
året, i tillegg til at kyrkja er open for omvising 
frå 1. juli til 14. august, fire dagar i veka.

2975 Vang i Valdres • www.vang.kommune.no
Tlf. 61 36 94 00 • post@vang.kommune.no

Øye:  8.06.–21.08. sun, mån, tor, laur 11–17
Høre: 18.06.–21.08. tys, ons, fre, laur 11–17
Lomen: 02.07.–14.08. alle dagar 11–17
Hegge: 02.07.–16.08. laur, sun, mån, tys 11–17
Reinli: 19.06.–14.08.  2–17, onsdag stengt
Hedalen: 19.06.–14.08. 12–17, måndag stengt

Andre kyrkjer:
Slidredomen: 02.07.–14.08. ons og laur 11–17
Bruflat: 05.06.–07.08. 11–15, måndag stengt

For meir info: www.visitvaldres.no

Storm i vente
KONSERT I HEGGE STAVKYRKJE
TYSDAG 28. JUNI KL. 18:30
Inngang kr. 200 / Barn gratis

Christina Brabetz, fiolin
Dana Zemtsov, bratsj
Bjørn Solum, cello
Winfried Rademacher, fiolin
Victoria Johnson, fiolin
Henninge Landaas, bratsj
Borghild  H. Dalbø, langeleik
Inga Thon Rogne, langeleik

SeSOngSTArT FOr OmviSingSTeneSTA 
i STAvkyrkjene i vALdreS

velkomen til

Festivalriket Valdre
s!

VALDRES SOMMERSYMFONI
24.06.–04.07.2016 
www.sommersymfoni.no

VINJEROCK
21.07.–24.07.2016    www.vinjerock.no

JØRN HILME-STEMNET
24.07.–31.07.2016    www.hilme.no 

TROLLROCK
28.07.–31.07.2016
www.trollrock.no

Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

Laurdag 2. juli
12.00 Opning v. ordførar Toril
12.30 5 x noregsmeister på torader, Tor Nythun- 
 Bøe og Vegard Thon i duett.
13.15 Utdeling av Etnedal kommunes Idrettspris
13.45 Skiskytingkonkurranse med Olympisk 
 meister og Verdsmeister i skiskyting, 
 Marit og Harald Øygard
15.30 Taugdragingkonkurranse mellom grendene
16.15 Smakebit frå «Måndag» som spelar til dans 
 og moro på kvelden.
17.00 Finaler i øksekasting, pilkast og hestesko- 
 kasting
18.00 Utstilling stenger for dagen

Laurdag kveld: (Nytt av året)
19.00 Dørene opnast for kveldsarrangement
20.00 «Livet i Oladalen» v/ teatergruppa Fridom
21.00 Konsert med gruppa «Måndag»
24.00 Dørene stengast

Sundag 3. juli
11.00 Gudsteneste v. Marit Slettum
 Bergegarda Mannskor, Serhiy Bykov og 
 Yulianna Bykova,
 Honning og Rigabalsam og Hilde Byfuglien  
 deltek.
12.00 Opning av utstilling
12.15 Dans v/ Seniordansen i Etnedal
12.45 Utdeling av «Olav Øverlis minne» pris.
13.15 Frikardansar Håkon Aasen og Ingebjørg 
 Saglien Bråten på hardingfele
14.00 Gruppa «The Rebels» spelar opp.
15.00 Utdeling av «Bustenskjold ærespris»
15.30 Finaler i øksekast, pilkast og hestesko
17.15 Trekning
18.00 Utstilling stenger

Arr: Etnedal Jeger & Fisk og Granumsbygda Vel

Kom og sjå det tradisjonelle sleppet av hestar 
på Lenningen!
Om hamninga er god nok, vert datoen i år 25. juni. 
Hingsten Eldølen sleppes i lag med hoppene 
ca. kl. 13.00. Han er fem år, og kjem frå Raufoss. 
Publikum kan vente seg våryre hestar i vakker 
Valdresnatur, bevertning og kanskje ein god hes-
teprat. Arrangør er Etnedal Hesteavlslag.
Sjå Facebook-sida deira.

etnedal kommune
Bruflat, 2890 Etnedal • www.etnedal.kommune.no
Tlf. 61 12 13 00 • postmottak@etnedal.kommune.no

Tindulf hyttebutikk 
er opna i det er 
gamle Coop-bygget 
midt i sentrum av 
Vang.

– Her finn ein alt som 
trengs til hytta, fortel 
Guro Martinsen 
Dalåker som driv den 
nystarta butikken.
Tindulf byr på 
leverandørar som 
Magnor glassverk, 
Nordal, Trend design, 
Cozy room, Lama, Haugen treindustri, Sunwind 
og Toshiba side om side med lokale produkt.

– Vi samarbeider med Skjefte gard, og sel saue-
skinna derifrå. Rune Hammerstad syner fram 
ferske bilete frå Vang i butikken, samstundes som 
vi har diverse trevarer med Hammerstad-motiv 
til sals i butikken, fortel Dalåker.

hyTTebuTikk i SenTrum

Vangsbedrifta Turapp døyper seg om til Outtt, 
og satsar mot ein nasjonal og internasjonal 
marknad.

– Appen er ein perfekt følgjesvein på sumarferien i 
Valdres og elles i Noreg, fortel dagleg leiar i selska-
pet, Erlend Eggen. 
Både Valdres, Jotunheimen, Langsua,  Kongevegen 
over Filefjell, Vang og Dokkadeltaet er lokale 
aktørar i den nye appen som vart lansert 15. juni. 
Ved sida av hundrevis av opplevingar er det også 
heilt ny funksjonalitet som sporing og deling av 
turar, marknadens beste turkart og heilt 
nytt design. 

TurApp bLir OuTTT

Vegarbeidet i dagen over Filefjell nærmar seg 
slutten denne sumaren, samstundes som strek-
ningen Øye-Eidsbru er i oppstarten. 

— To av dei fire kilometrane med ny veg forbi 
Øye vert lagt i tunnel, og det austerrikske firmaet 
som skal byggje går i gang denne sumaren, fortel 
ordførar i Vang, Vidar Eltun.
Han kan også informere om at strekninga mellom 
Tyinkrysset og Nystuen blir fylkesveg, og dermed 
brøyta når den nye 5,8 km lange tunnelen på 
fjellet opnar mot slutten av neste år.

vegbygging i vAng

Gamlestølen inviterer til stor friluftsfestival ved 
foten av Spåtind. Alle er velkomne til en to dager 
lang internasjonal musikk- og friluftsfestival i 
den norske fjellheimen i Valdres!

Overnatting skal foregå ute i hengekøyer. Arran-
gørens visjon er «hvordan menneske og natur 
skal gjenforenes under bærekraftige prinsipper. 
Hengekøyefestivalen vil samle en lapskaus av men-
nesker fra ulike land og kulturer som samles 
i spektakulær natur mens vi deler musikalske, 
kulinariske og kulturelle opplevelser i en to dager 
lang folkefest!»
Det vil bli flere musikkonserter både med lokale 
talent, og norske og internasjonale artister. Et høyde- 
punkt blir konserten 1414 på toppen av Spåtind! 
I tillegg til konsertene blir det ulike villmarksakti-
viteter som fjellyoga, myrvolleyball, bading, 
slackline og tvekamp.
Mer informasjon og påmelding på 
www.hammockfestival.com.

vang
kommune

2975 Vang i Valdres • www.vang.kommune.no
Tlf. 61 36 94 00 • post@vang.kommune.no

eTnedALSdAgAne
2. juLi –  3. juLi 2016

heSTeSLepp på Lenningen, 25. juni

hengekøyeFeSTivAL på gAmLeSTøLen
5. AuguST –  7. AuguST 2016
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www.trollrock.no
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12.00 Opning v. ordførar Toril
12.30 5 x noregsmeister på torader, Tor Nythun- 
 Bøe og Vegard Thon i duett.
13.15 Utdeling av Etnedal kommunes Idrettspris
13.45 Skiskytingkonkurranse med Olympisk 
 meister og Verdsmeister i skiskyting, 
 Marit og Harald Øygard
15.30 Taugdragingkonkurranse mellom grendene
16.15 Smakebit frå «Måndag» som spelar til dans 
 og moro på kvelden.
17.00 Finaler i øksekasting, pilkast og hestesko- 
 kasting
18.00 Utstilling stenger for dagen

Laurdag kveld: (Nytt av året)
19.00 Dørene opnast for kveldsarrangement
20.00 «Livet i Oladalen» v/ teatergruppa Fridom
21.00 Konsert med gruppa «Måndag»
24.00 Dørene stengast

Sundag 3. juli
11.00 Gudsteneste v. Marit Slettum
 Bergegarda Mannskor, Serhiy Bykov og 
 Yulianna Bykova,
 Honning og Rigabalsam og Hilde Byfuglien  
 deltek.
12.00 Opning av utstilling
12.15 Dans v/ Seniordansen i Etnedal
12.45 Utdeling av «Olav Øverlis minne» pris.
13.15 Frikardansar Håkon Aasen og Ingebjørg 
 Saglien Bråten på hardingfele
14.00 Gruppa «The Rebels» spelar opp.
15.00 Utdeling av «Bustenskjold ærespris»
15.30 Finaler i øksekast, pilkast og hestesko
17.15 Trekning
18.00 Utstilling stenger

Arr: Etnedal Jeger & Fisk og Granumsbygda Vel

Kom og sjå det tradisjonelle sleppet av hestar 
på Lenningen!
Om hamninga er god nok, vert datoen i år 25. juni. 
Hingsten Eldølen sleppes i lag med hoppene 
ca. kl. 13.00. Han er fem år, og kjem frå Raufoss. 
Publikum kan vente seg våryre hestar i vakker 
Valdresnatur, bevertning og kanskje ein god hes-
teprat. Arrangør er Etnedal Hesteavlslag.
Sjå Facebook-sida deira.

etnedal kommune
Bruflat, 2890 Etnedal • www.etnedal.kommune.no
Tlf. 61 12 13 00 • postmottak@etnedal.kommune.no

Tindulf hyttebutikk 
er opna i det er 
gamle Coop-bygget 
midt i sentrum av 
Vang.

– Her finn ein alt som 
trengs til hytta, fortel 
Guro Martinsen 
Dalåker som driv den 
nystarta butikken.
Tindulf byr på 
leverandørar som 
Magnor glassverk, 
Nordal, Trend design, 
Cozy room, Lama, Haugen treindustri, Sunwind 
og Toshiba side om side med lokale produkt.

– Vi samarbeider med Skjefte gard, og sel saue-
skinna derifrå. Rune Hammerstad syner fram 
ferske bilete frå Vang i butikken, samstundes som 
vi har diverse trevarer med Hammerstad-motiv 
til sals i butikken, fortel Dalåker.

hyTTebuTikk i SenTrum

Vangsbedrifta Turapp døyper seg om til Outtt, 
og satsar mot ein nasjonal og internasjonal 
marknad.

– Appen er ein perfekt følgjesvein på sumarferien i 
Valdres og elles i Noreg, fortel dagleg leiar i selska-
pet, Erlend Eggen. 
Både Valdres, Jotunheimen, Langsua,  Kongevegen 
over Filefjell, Vang og Dokkadeltaet er lokale 
aktørar i den nye appen som vart lansert 15. juni. 
Ved sida av hundrevis av opplevingar er det også 
heilt ny funksjonalitet som sporing og deling av 
turar, marknadens beste turkart og heilt 
nytt design. 

TurApp bLir OuTTT

Vegarbeidet i dagen over Filefjell nærmar seg 
slutten denne sumaren, samstundes som strek-
ningen Øye-Eidsbru er i oppstarten. 

— To av dei fire kilometrane med ny veg forbi 
Øye vert lagt i tunnel, og det austerrikske firmaet 
som skal byggje går i gang denne sumaren, fortel 
ordførar i Vang, Vidar Eltun.
Han kan også informere om at strekninga mellom 
Tyinkrysset og Nystuen blir fylkesveg, og dermed 
brøyta når den nye 5,8 km lange tunnelen på 
fjellet opnar mot slutten av neste år.

vegbygging i vAng

Gamlestølen inviterer til stor friluftsfestival ved 
foten av Spåtind. Alle er velkomne til en to dager 
lang internasjonal musikk- og friluftsfestival i 
den norske fjellheimen i Valdres!

Overnatting skal foregå ute i hengekøyer. Arran-
gørens visjon er «hvordan menneske og natur 
skal gjenforenes under bærekraftige prinsipper. 
Hengekøyefestivalen vil samle en lapskaus av men-
nesker fra ulike land og kulturer som samles 
i spektakulær natur mens vi deler musikalske, 
kulinariske og kulturelle opplevelser i en to dager 
lang folkefest!»
Det vil bli flere musikkonserter både med lokale 
talent, og norske og internasjonale artister. Et høyde- 
punkt blir konserten 1414 på toppen av Spåtind! 
I tillegg til konsertene blir det ulike villmarksakti-
viteter som fjellyoga, myrvolleyball, bading, 
slackline og tvekamp.
Mer informasjon og påmelding på 
www.hammockfestival.com.

vang
kommune

2975 Vang i Valdres • www.vang.kommune.no
Tlf. 61 36 94 00 • post@vang.kommune.no

eTnedALSdAgAne
2. juLi –  3. juLi 2016

heSTeSLepp på Lenningen, 25. juni

hengekøyeFeSTivAL på gAmLeSTøLen
5. AuguST –  7. AuguST 2016
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BRAPLATE
Norsk rock er det som 
fenger mest for rakfisk-
general Håvard Halvor-
sen (42).

– Jeg elsker musikk og sitter oftest og 
jobber med musikk på øret på konto-
ret, forteller den daglige lederen for 
Norsk Rakfiskfestival AS, som ved 
siden av å være rakfiskgeneral, også 
sitter i kommunestyret i Nord-Aurdal 
for Arbeiderpartiet samt er utryk-

ningsleder i brannvesenet i samme 
kommune.

– Det er stort sett norsk rock det går 
i for min del, men jeg liker også Foo 
Fighters godt, røper rakfiskgenera-
len. Blant norske rockeband, trekker 
han fram DumDum Boys, Raga Roc-
kers og Jokke & Valentinerne som fa-
voritter. Når Håvard skal trekke fram 
si favorittplate samt sin beste konsert-
opplevelse, er det førstnevnte band 
som står bak begge.

– «Splitter pine» (utgitt av Dum-
Dum Boys i 1989, journ.anm.) er nok 
ei av de platene jeg har hørt absolutt 

mest på, forteller han.
– En konsert jeg var på med ban-

det tidlig på 90-tallet i Stjørdal, hvor 
jeg bodde på den tida, gjorde vel-
dig inntrykk og står fram som et av 
mine beste konsertminner, mimrer 
42-åringen. For noen år siden spilte 
DumDum Boys på rakfiskfestivalen 
på Fagernes.

– Da var jeg jo på jobb, så jeg fikk 
faktisk ikke med meg mer enn et par 
låter, men jeg fikk hilse på gutta back-
stage, så det var moro, avslutter rak- 
fiskgeneralen.

INGRI VALEN EGELAND

Bookingsjefen for Troll-
rock, Trond Rogne, køy-
rer Boble, og nyt kvar 
ein kilometer med bilen. 

Bobla, ein 1974-modell 1303 S Big, har 
vore brukt jamt sidan den vart anskaf-
fa i 2012. 

– Eg har nok køyrt 15.000 kilome-
ter med den sidan i 2012. Det har vore 
15.000 hyggelege kilometer, seier 
Trond. Vi møter ein opplagt Rogne 

rett etter at bilen har vore igjennom 
EU-kontrollen hjå Bilservice på Fa-
gernes. Einaste feilen var ei sund 
parklyspære og tuten som ikkje hadde 
lyd.

– Ja, det har vore lite trøbbel med 
bilen. Heilt i starten hadde eg pro-
blem med at den fuska og stoppa 
innimellom. Men etter at eg fekk gode 
råd om å oppsøkja Jan Fred Solhaug 
i Ranheimsbygda, har den gått som ei 
kule. Han gir Solhaug nesten legen-
destatus; – Ein fantastisk person som 
veit og kan styggmykji, er kommenta-
ren til Trond. Oljeskift og enklare et-

tersyn tek Trond seg av sjølv og ofte er 
faren Knut Oddvar kjekk å ty til.

Trollrock-Bobla skil seg lett ut frå 
massen. Gullfarga i metallic og deko-
ren gjer sitt. Også at det er ein rockar 
som sit bak rattet med høg musikk på.

– Eit godt bilkjøp
Bobla kjøpte Trond på Østfold-kan-
ten i 2011. Seljaren han kom i kontakt 
med via Finn.no, hadde renovert den 
og ville selja den ettersom han hadde 
for mange bilar å ta hand om. Trond 
fortel at han måtte leggja 22 tusenlap-
par på bordet for å få tilslaget.

– Det trur eg var eit godt kjøp, etter-
tida har også slått fast det. 

Trond Rogne fortel at han lenge 
hadde vore på utkikk etter ein ekta 
festivalbil for Trollrock. Målet var å 
finne ein bil som fenga og som kunne 
vera litt artig å køyre rundt med. Ideen 
kom eigentleg frå Fjellsportfestivalen 
i Sogndal, som hadde to gamle bobler. 

Nostalgibølga
Ei Boble frå 1970-talet vekkjer gode 
assosiasjonar hjå folk. Det blir mykje 
vinking og tuting. 

Trond tok eit val når han vart eigar 

GULLBILEN: Trond Rogne har opplevd folkevogna som ein svært anvendeleg bil og han, og Bobla frå 1973 er vorte svært duse  med kvarandre dei etter fire års samkvem.

Nyt turane med Bobla

BILENMIN
Trond Rogne
VW Boble
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LESESJEKKEN
Bøker om bunadssøm 
dominerer i bokbunken 
til Camilla Rossing (40).

1. mars ble hun ansatt som ny leder 
for Norsk institutt for bunad og folke-
drakt, som holder til på Valdres Folke-
museum på Fagernes.

– Jeg er veldig glad i å lese, men med 
ny jobb så blir det ikke så mye tid til 
annet enn jobbpapirer og faglittera-
tur, innrømmer den ferske lederen. 
Får hun først tid til å koble av med an-

nen lesning, er hun nokså altetende.
– Det går mye i krim. Ellers er jeg 

veldig glad i å lese skjønnlitteratur 
fra andre deler av verden, for eksem-
pel frank eller italiensk – riktignok på 
norsk. Mens jeg studerte leste jeg mye 
klassisk, engelsk litteratur, blant an-
net de fleste Jane Austen-klassikerne, 
på engelsk, forteller Camilla. En av de 
beste leseopplevelsene hun har hatt i 
det siste, kom som følge av et gaveinn-
kjøp som endte på hennes eget bord.

– Jeg var på jakt etter ei gave og fikk 
anbefalt en roman som jeg synes så 
såpass spennende ut at jeg måtte lese 

den sjøl, forklarer Camilla. Boka hun 
sikter til, er «Mi briljante venninne» 
av Elena Ferrante.

– Gjennom romanen følger man et 
vennskap over flere år der de to ven-
ninnene det dreier seg om, vokser fra 
å være jenter til å bli kvinner. Roma-
nen byr på det gode menneskepor-
trettet, representert ved sterke kvin-
neskikkelser. Det er ikke så ofte man 
kommer over det – det er oftest menn 
det handler om, avslutter 40-åringen, 
som fram til i fjor vår var leder for In-
ternasjonalt Kvinneforum i Valdres.

INGRI VALEN EGELAND

av Bobla; den fine Mercedes stasjons-
vogna han hadde kjøpt, vart sett bort 
til fordel for å køyre Boble. Han skaffa 
også vinterhjul til den. Påstanden om 
at folkevognene var kalde på vinteren 
,kan han bortvise. 

– Bilen er lettstarta året rundt og 
faktisk ein god vinterbil, fortel han. 
Det heng mellom anna saman med at 
den har motoren i stjerten. 

Fyrste året la han tilbake vel 8000 
kilometer. Det har blitt noko mindre 
etter kvart. No blir den mest brukt i 
nærmiljøet. 

Godt utstyrt bil
Bilen har det meste som Trond set 
pris på å ha av utstyr. Og den såkalla 
Big-utgåva av folkevogna som det ber-
re vart laga begrensa opplag av, hadde 
litt finare utrusting enn dei vanlege 
boblene. Seta er med høg rygg, dash-
bordet er litt spesielt og moderne ut-
forma, det er skivebremser framme 
og ein sprek 1600-motor. Det einaste 
eg saknar er eit hengarfeste, seier 
Trond engasjert. Han er i sitt ess no, 
godt oppmuntra av resultatet frå EU-
kontrollen. 

– Bilen går godt den, lyden av mo-
toren er søt musikk i øyro, og ikkje 
minst er den god og triveleg å køyre 
med. Tanken var nok fyrst å kjøpe ei 
retteleg gamal Boble, men eg fekk fort 
råd om å kjøpe ein modell som hadde 
litt betre hjuloppheng, og som var lit-

meir moderne ettersom det var aktu-
elt å køyre ein god del med den. Også 
Oslo-turar, som det har vorte ein del 
av, seier han.

Får bilkjensle
– Du får så ekte bilkjensle av å sitja bak 

rattet på denne bilen, seier ein munter 
Trond Rogne. 

Ettersom han denne sommaren blir 
far, spør vi om det kan vera aktuelt å 
setja inn barnestol, men hans tilko-
mande, Hanne Blåfjelldal, er ikkje 
spesielt stemt for det. Tryggleiken er 
så som så i ei gamal Boble kontra ein 
moderne bil. Dessutan er det ikkje 
sikkerheitsbelte bak, så derfor ...

Driftssikker
Det har som sagt ikkje vore naudsynt 
med så mykje reparering. Og sjølv om 
det står 137.000 på speedometeret, 
brukar den ikkje ein drope olje.

– Då blir det uinteressant kor mykje 
den har gått, seier Trond. Han er el-
les svært godt nøgd med dekoren for 
Trollrock, som øystreslidringen Tor-
geir Dahle på Gjøvik har laga. Slik den 
er utforma, er det med på å gje rocke-
bobla ekstra preg, understrekar han.

Trond likar å køyre bil, sjølv om 
langturane kjennest meir i kroppen 
no enn før. Han har likevel ikkje vore 
ein storforbrukar av bilmodellar gjen-
nom åra.

38-åringen innrømmer at han fak-
tisk berre har hatt to bilar i tillegg til 
Bobla. Fyrste bilen var ein Opel Re-
kord 2,2 L 1986-modell. Den hadde 
han i 15 år før den vart avløyst av ein 
stjernebil, MB 220 CDI, stasjonsvogn, 
ypparleg familiebil.

– Flott bil, veit du, men det er den 

bilen eg har minst bilkjensle av å bru-
ke, seier han ettertenksamt. 

Trond likar å reflektere. Turane bak 
rattet på Bobla har gjeve han fint høve 
til det.

– Kvar gong eg set meg bak rattet på 
folkevogna og det har gått ei stund si-
dan sist, får eg att den same gode køy-
regleda. Det er litt kos.

Førebur Trollrock
No om dagen er bookingsjefen i Troll-
rock mest oppteken av å leggje dei sis-
te detaljane for Trollrock-festivalen 
på Beitostølen som går 28. – 31. juli. 

– No jobbar vi mest med tekniske 
detaljar og logistikk. Og det er mykje 
å styre med, seier han. Artistrekkja 
har som vanleg høg kvalitet. Sjølv ser 
Trond mykje fram til å få oppleve Si-
vert Høyem og Unni Wilhelmsen på 
scena på Beitostølen festivalhelga. 

Ein milepæl i livet vil det også vera 
den dagen han kan få kloa i ein VW 
transporter, ein slik med dobbelt fø-
rarhus og plan. Det hadde vore eit 
kupp, seier Trond, som fresar opp 
folkevogna og er av garde ... til neste 
avtale ...

TORBJØRN MOEN

LITEN OG NETT: Ein folkevognmotor er enkel å forhalde seg til på alle måtar. Trond 
opplever at det er heller sjeldan at det er naudsynt å reparere.

SPESIALUTGÅVE: Big-utgaven av Bobla har ein del ekstrautstyr og litt annleis in-
teriør enn dei vanlege folkevognene. Trond Rogne likar seg svært godt bak rattet.

RUND OG VAKKER: På Bobla er det 
meste omvendt, mortoren bak som 
gjev godt feste på vegen året rundt og 
framme er baggasjerommet og bensin-
tanken.Trond er fasinert av linjene som 
han aldri trur vil gå ut av mote.
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– Litt av vitsen er at folk 
skal kjenne seg igjen i 
bildene, som ofte er  
basert på en opplevelse 
jeg sjøl har hatt, sier 
Valdreskunstneren  
Kristen Stavdahl (51). 

Siden 2010 har kunsten vært levebrø-
det. Nå har Kristen Stavdahl tatt enda 
et skritt og etablert eget galleri i den 
gamle handelsgarden Fossgård ved 
brua i Bagn, et steinkast fra kvitstripa 
på E16. I tre år har han malt og stilt 
ut bildene sine på Valdrestunet, men 
valgte å flytte til roligere omgivelser 
ved påsketider.

Trives med hyttefolket
– Ved å etablere meg her bidrar jeg og-
så til å skape mer aktivitet i den gamle 
delen av Bagn sentrum. Her har jeg 
fått det akkurat slik jeg ønsker det, og 
det er fortsatt lettvint for folk å finne 
fram. For sjøl om Kristen selger og 
markedsfører bilder via nettet, er det 
jo slik at folk som kjøper kunst er opp-
tatt av å se, snakke og få historia om-
kring, sier en engasjert kunstner. Han 
setter stor pris på å ha Helge Gjerda-
len Holthe som nærmeste nabo. Han 
har startet bakeri – først i kjelleren på 
Fossgård, men har nå flyttet til lokale-
ne over gata, etter det som i sin tid var 
samvirkelaget. Slik kan folket få både 
brød, kaker og kunst på samme sted, 
reklamerer han.

Kristen Stavdahl er kjent for mange, 
spesielt hyttefolket, fra sin deltakelse 
på hyttemessa på Hellerud.

– Deltakelsen her har på et vis blitt 
en viktig møteplass med hyttefol-
ket. På siste hyttemessa solgte jeg 
16 bilder, og mange fra den samme 
målgruppa dukker opp her i atelieret 
mitt. Hyttefolket, men også bygdefol-
ket er mine viktigste kunder, forteller 
Kristen. 

Denne sommeren skal han også ha 
utstilling i forbindelse med Vassfarda-
gen og har ellers bilder rundt om, men 
hovedbasen framover vil være det nye 
atelieret i Bagn. Han og Gjerdalen har 
allerede planene klare for en skikkelig 
gatefest i gamle Bagn. Kristen er også 
musiker, som kanskje mange vet, og 
har fortsatt god kontakt med miljøet. 
Sjøl var han drivkrafta i Djupedalens 
Pøbbenseble i en årrekke, inntil de 
holdt sin siste konsert i 2010. I løpet 
av karrieren ga de ut ikke mindre en 
seks CD-er og solgte mellom 20.000 

– 25.000 eksemplarer. Men musiker-
livet tar mye energi, og etter 13 år ble 
denne delen av karrieren lagt på hylla. 

Mora var inspirator
Kristen Stavdahl kommer som nav-
net røper fra Stavedalen innover forbi 
Reinli. Oldefaren drev landhandel på 
Bagn og faren kjøpte i sin tid garden 
Øvre Juvkam der den gode Kristen 
Stavdahl hadde oppveksten. I tur 
og orden ble han sjøl bonde på Øvre 
Juvkam, først med mjølkekyr og et-
ter hvert med okseoppdrett. Nå er han 
hobbybonde og aller mest kunstner.

– Men hvordan starta det hele, spør 
vi den fargerike kunstmaleren. Han 
skjenker kruttsterk kaffe slik helt sik-
kert Mikkjel Fønhus ville ha gjort, 
bortsett fra at han nok laget den mest 
over et bål. Ble Kristen født kunstner, 
mon tro?

Musikeren er blitt heltidskunstner
Kunstmaleren Kristen Stavdahl i Bagn har fått ny tenning og er nyetablert i eget atelier i Fossgård

KUNSTNEREN: Kristen Stavdahl bruker mye tid på kunsten. Det nye atelieret i Fossgård i Bagn er blitt hans nye «hule». Slik ønsker han også å bidra til mer liv i gamle Bagn.
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Alder:  19
Bosted: Rogne
Skole:  Går siste året på idrettslinja 

ved Valdres vgs.

– Å vokse opp i Valdres – hva har det  
betydd for deg på godt og vondt?
– Det har vært veldig fint. Jeg bodde på 
Heggenes fram til i fjor da flytta familien til 
Rogne, forklarer øystreslidringen.

– Sett bort ifra at det er litt lite sentralt, er 
det veldig trivelig å bo i Valdres. Man kom-
mer fort innpå folk, fortsetter han.

– Hva opptar mest tid i livet ditt?
– Akkurat nå er det skolearbeid, sier 
19-åringen, som forbereder seg til sine sis-
te, avsluttende eksamener når avisa snak-
ker med ham. Den aktive øystreslidringen 
har ellers lagt bak seg et intensivt halvår. 
Store deler av seinhøsten, vinteren og vå-
ren gikk med til musikal og revy da han 
først var aktuell som hovedrolleinnehaver 
i Ung i Valdres-oppsetninga «Bør Børson 
jr.», og deretter hadde regien på årets rus-
serevy i Valdres som revysjef.

– Jeg følte meg litt tom etter russerevy-
en, for fram til da hadde det gått slag i slag 
fra musikaløvingene begynte i oktober, 
meddeler 19-åringen, som anslår at hele 
250 og 100 timer har gått med til henholds-
vis musikal og revy. Han synes det har vært 
spennende å få prøve seg på begge sider av 
bordet, både som skuespiller og regissør. 
Emil vedgår at det nok ligger i blodet med 
Ung i Valdres-leder Bente Nordli Holden 
som mor.

– Det var hun som hadde regien på mu-
sikalen. Da jeg sjøl skulle regissere russe-
revyen, var det god hjelp å kunne spørre 
henne til råds.

– Hva er dine drømmer for framtida?
– Sjøl om musikal og revy er det artigste jeg 
veit å drive med, er det først og fremst en 
hobby. Det er ikke noe jeg har tenkt å satse 
på, sier 19-åringen, som håper på å ta fatt på 
enten pedagogikk- eller barnehagelærer-
studier i Trondheim til høsten. Humrende 
innrømmer han at han ikke ser bort ifra at 
erfaringene han tar med seg fra oppgava 
med å regissere et helt russekull, kan kom-
me godt med som lærer for en ungeflokk.

– Ser du for deg ei framtid i Valdres?
– Det må man nesten ta litt som det kom-
mer, men jeg ser ikke bort ifra at det kan 
være en mulighet. Jeg trives godt her.

INGRI VALEN EGELAND

Emil Nordli Holden

UNGDOMMEN
NO   TIL  DAGS

– He, he, jeg var veldig nysgjerrig 
på mor som drev med rosemaling 
og malte på keramikk. Stjal pens-
lene hennes og prøvde meg i smug. 
Når far dro til skogs og ville ha meg 
med, strittet jeg imot. Jeg ville være 
heime og male. Det ble stadig mer 
maling, forteller han. 30 år etter har 
han tatt skrittet fullt ut og vil, mener 
skal, leve av kunsten.

Kilde til inspirasjon
– Jeg maler ut fra opplevelsene. Og 
når folk kjenner seg igjen, blir det en 
god historie ut av det. Inspirasjonen 
henter jeg blant anna fra å være mye 
ute, bokstavelig talt. Også på natta, 
jeg kan gå på truger med hodelykt. 
Det gir mange gode opplevelser, 
som sitter spikret. Da er jeg ikke fer-
dig med dem før de er festet til lerre-
tet. Jeg er fascinert av trolske kveld- 

og nattmotiv, forteller han. Han har 
mange favorittsteder som han opp-
søker gang på gang. Vassfaret, na-
turligvis, vender han stadig tilbake 
til. Alle turene gir også opplevelser 
med dyr som seinere kan dukke opp 
i bildene. Som stor beundrer av Mik-
kjel Fønhus oppsøker han også man-
ge av plassene som han vanket i. På 
veggen henger et portrett av Mikkjel 
Fønhus som han er meget stolt av. 

– Mange sier når de ser bildene 
mine, at de føler jeg går i fotsporene 
til den godeste Fønhus. 

Kristen Stavdahl innrømmer at 
han bruker mye tid på kunsten nå. 
Han er gått i dybden og kan oppleve 
at han våkner midt på natta og har et 
bilde i hodet. Det sitter der inntil det 
er malt. 

Innramminga til bildene vil alltid 
være en viktig del av dem. Her har 

også Kristen utviklet sin egen stil, og 
bruker materialer fra eldgamle låver 
og vegger. Dette opplever han å få 
mye hyggelig tilbakemelding på.

Og når kunstneren skal slappe av?
– Da bærer det i veg på tur, gjer-

ne også med den gamle bobilen 
sammen med Toten-kjæresten Vig-
dis. Han går også mye på ski og tru-
ger om vinteren, og racersykler på 
sommeren. Og så ofte som mulig er 
han i lag med Vigdis i «hyttehuset» 
de har kjøpt seg i Etnedal.

TORBJØRN MOEN

Musikeren er blitt heltidskunstner
Kunstmaleren Kristen Stavdahl i Bagn har fått ny tenning og er nyetablert i eget atelier i Fossgård

KUNSTNEREN: Kristen Stavdahl bruker mye tid på kunsten. Det nye atelieret i Fossgård i Bagn er blitt hans nye «hule». Slik ønsker han også å bidra til mer liv i gamle Bagn.

NYTT TILFANG: Fossgård i gamle sentrum av Bagn har huset mye nærings-
virksomhet gjennom åra. Lenge drev også Brustad-familien dagligvarebutikk 
her. Det er fortsatt mye liv i Fossgård og siden påske har Kristen Stavdahl hatt 
atelieret sitt her.

PRODUKTIV: Kristen Stavdahl er en svært produktiv kunstner, og veggene i 
atelieret er fylt opp av alle typer motiver.
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Anders Røine | Hans Hulbækmo | Folketoneautomat | Frank Rolland | Margit Myhr | Ingeleiv Kjerland Kvammen

| Erlend Apneseth | Ottar Kåsa | Langeleikutstilling | Gunnlaug Lien Myhr | Vegard Vårdal | Patrik Andersson |

Jan Beitohaugen Granli | Strunkeveko | Marit Karlberg | Hans Fredrik Jacobsen | Henning Andersen | Æres-

konsert for Berit og Knut Steinsrud | Laura Ellestad | Tone Hulbækmo | Tørstad & Co | og mange, mange fleire

FOTO: INGVILD SKEIE LJONES, FREDRIK PEDERSEN, ATLE RICHTER SCHIE, CATHRINE DOKKEN, JOHANNES SELVAAG

SILJE ONSTAD HÅLIEN | LENDMENN | BRØTAGUTADN
INGEBJØRG BRATLAND | KNUT BUEN | ODDE OG HOLMEN

#jørnhilmewww.hilme.noBILLETTAR OG INFO:

24.–31. JULI 2016

JØRN HILME-STEMNET
DEN STORE OG INTIME FOLKEMUSIKKFESTIVALEN

KURS | KAPPLEIK | GAMALDANS | KONSERT | BYGDEDANS
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Inspirasj Shnspirasjon
CafémedhjemmebakstFerskvaredisk

Interiør Sport

Shoppingglede
Gratis POpplevelser Sentralt

Vi har grillmat, iskrem,
sandaler, solkrem, bøker,

beachvolleyballer, bikinier,

jordbær, sommerblomster,

strandleker og mye merGod sommer!

Fagernes
Kjøpesenter
fagerneskjopesenter.no

10–20 (18)
Eurospar: 8–21 (18)

Vitusapotek: Man–tors 9–17
Fre 9–20 • Lør 9–15

VIC
CUBUS
#LOGIN

B-JEANS
DRESSMANN
BRUSTAD

JULONY
BARE BARN

LEKESENTERET

EUROSKO
G-SPORT
LIBRIS

VITUSAPOTEK
VITA
NILLE

PRINCESS
FLORISS

EUROSPAR
LUNSJBAREN
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Årets Fønhusdager i 
Sør-Aurdal blir de mest 
omfattende hittil med 
flere nye satsinger.

Juni 2014 var første gangen det ble ar-
rangert egne Fønhusdager i Sør-Aur-
dal. Det såkalte Fønhus-prosjektet 
med egen prosjektleder endte opp 
med to ting, at man skulle arrangere 
årlige Fønhusdager og at en egen Føn-
husforening ble etablert. Hovedat-
traksjonene i 2014 var oppsetninga av 
et eget Fønhusspel som ble vist uten-
dørs på Nissebakken (Mikkjel Føn-
hus’ heimplass i Hølera) og på Skruk-
kefyllhaugen i Hedalen. Det var drif-
tige Hedalen ungdomslag med god 
hjelp fra skuespilleren Cato Skimten 
Storengen, som trakk i trådene da. 
I fjor baserte man seg på aktiviteter 
med bakgrunn i temaer fra bøkene til 
Mikkjel Fønhus.

Storsatsing i år
– I år satser vi enda større, og det er 
lagt opp til aktiviteter spredd over en 
hel uke, nærmere bestemt fra lørdag 
25. juni til lørdag 2. juli. Aktivitetene 
vil skje flere steder i kommunen. Men 
vi er naturligvis tro mot Fønhus, alt vi 
foretar oss skjer i hans ånd, forteller 
Amund Fønhus Stensrud, barnebarn 
etter den sagnomsuste naturforfatte-
ren, og Åse Østgård Hagen. Begge er 
medlemmer av Fønhus-foreningen 
som sitter med ansvaret for den bredt 
anlagte aktivitetsuka. 

Stumfilm med live musikk
De er meget stolte over å presentere 
programmet for kommende Fønhus-
dager. Den store nyskapinga og nær-
mest en sensasjon dette året blir fram-
syninga av filmen Trollelgen. Filmen 
vises første gangen på Søre Lokalet i 
Hedalen søndag 26. juni med påføl-
gende foredrag. Filmen vil i løpet av 
Fønhusuka også bli vist ved bibliote-
ket i Bagn og på Piltingsrud Gard. 

Det var i 1926 Troll-elgen ble pro-
dusert av Fürst -Film, ett samarbeid 
mellom Mikkjel Fønhus og Walter 

Fürst, og med Helge Lunde fra Etne-
dal som produksjonsleder. Filmen er 
basert på to romaner av Mikkjel Føn-
hus, og er regnet som ett uovertruf-
fent dokument over den norske stum-
filmperiode.

Aftenposten kalte den for: « ... den 
beste norske film vi har sett».

Da Troll-Elgen hadde premiere 2. 
juledag 1927 på Admiralpalads og Vic-
toria teater ble filmen akkompagnert 
av trekkspillmusikk. 

Under visningene på Fønhusda-
gene er det Kjetil Skaslien – også nor-
gesmester i trekkspill, som svinger 
seg løs.

By og land
Å filmatisere Fønhus var et sikkert 
kort på tjuetallet: Handlinga kunne 
legges til et bondemiljø, noe som ga-
rantert ville trekke publikum til kino-
salene, og den idylliske landsbygda 
settes opp mot storbyen prega av for-
fall og umoral. I filmen møter vi gards-
gutten Hans Rustebakke (Bengt Dju-
rberg) som forelsker seg i gardsjenta 
Ingrid, Tove Tellback. 

Høg aktualitet
De to representantene for Fønhusfo-
reningen som Valdresmagasinet mø-
ter, er overbevist om at Fønhus frem-
deles har en stor leserskare. De har 
opplevd stor interesse for de forskjel-
lige aktivitetene som er stelt i stand, 
og folk kommer gjerne langvegsfra for 
å være med på programmet. 

– Vi opplever faktisk at interes-
sen er sterkt økende, forfatterskapen 
hans og mye av det han sto for har like 
stor aktualitet i dag som før. Han får jo 
stadig rett i mye av det han skrev, sier 
Amund Fønhus Stensrud.  

Fønhusforeningen har også en egen 
Facebook-side, og da programmet for 
årets dager ble lagt ut gikk det ikke 
lang stunda før 5000 mennesker had-
de markert sin interesse. Nytt denne 
gangen er også at det skal være en 
egen utstilling av alle førsteutgavene 
av Fønhusbøkene ved biblioteket i 
Bagn, der Åse også er biblioteksjef.

TORBJØRN MOEN

SJELDEN GODBIT: Fønhusforeningen går nye veger  i år og programmet for Fønhusdagene vil gå over en hel uke. Hovedattraksjonen vil bli visningen av stumfilmen Troll-elgen som klargjøres i disse dager for  nypremieren under 
Fønhusdagene 25. juni til 2. juli.

FILM- 
SENSASJON: 
Mange kjen-
ner boka om 
Troll-elgen 
som Fønhus ga 
ut i 1921 som 
den 1,5 t lange 
stumfilmen bl.a. 
er basert på. 

Nå blir stien inn til Tjuv-
Hanshula rydda og skiltet. 
Offisiell åpning og guiding 
blir torsdag 30. juni.

Enda en ny turstig er klar til åpning un-
der Fønhusdagene sist i juni i år. Stigen 
fører til Tjuv-Hanshula, som ligger inne 
i de djupe skogene i Buvassfaret i Sør-
Aurdal. Stien er godt merka, vel tre kilo-
meter lang og er velegnet som en tur for 
hele familien. 

Stien starter ved Begna Bruk, ved 
Kværna, og går delvis på skogsbilveg 
opp til ei hule der det for mange, mange 

år siden bodde en fredløs mann som het-
te Hans Trefothaugen.

 Mikkjel Fønhus ga ut sin første bok, 
Skoggangsmann, i 1917, og som er basert 
på en hendelse fra virkeligheten. Der får 
vi høre om skjebnen til husmannsgut-
ten Hans Trefothaugen og hvordan han 
endte opp som fredløs og forfulgt av alle. 
Etter en tragisk hendelse ved stavkirka i 
Hedalen der Hans nesten tok livet av en 
mann, rømte han til skogs. Der levde han 
i flere år et fritt, men hardt og ensomt liv, 
og livnærte seg på fangst og fiske, samt at 
han stjal fra setrer og gårder i området. 

Hans budde i ei hule inne ved Gulmø-
sehøgda i Buvassfaret. Den nyåpna sti-
gen fører inn til denne hula.

Sitat fra boka Skoggangsmann: «Så 

Fønhusdager en uke til endes

Åpner ny Fønhus-sti  30. juni

Mikkjel Fønhus forening
Mikkjel Fønhus forening har som 
formål å fremme og bruke Mikkjel 
Fønhus’ forfatterskap og annet 
som står i forbindelse med dette. 
Videre å gjøre kjent det natur- og 
bygdelandskap i Sør-Aurdal der 
han hentet mye av sin inspirasjon.
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JEG ER EN tilhenger, og en veldig stor en som 
sådan. 

Ikke en påhengsinstallasjon for motoriser-
te kjøretøy på, altså, men en tilhenger av ting. 
Ganske mange ting, faktisk: Blues, fargerike 
sokker og whisky, for å nevne noe. 

MEN MEST AV alt er jeg en tilhenger av sivili-
sasjonen. Før Sivilisasjonen lå forventet leve-
alder på tre og et halvt år, og det var umulig 
å få seg litt anstendig brennevin. Buksevann 
var den vanligste formen for konflikthåndte-
ring. Det er anslått at buksevann sto bak tre av 
fire dødsfall hos neandertalere (Det at bukser 
ikke engang var oppfunnet på den tiden viser 
hvor langt de var villige til å gå i barbariet). 
Infrastrukturen for tilhengere var også heller 
dårlig, når vi først er inne på det. Det at Rune 
Rudberg ikke var oppfunnet blir til sammen-
ligning en mager trøst.

DET ER MED andre ord en tid jeg helst vil 
unngå å gå tilbake til. Det er derfor med stor 
indignasjon jeg observerer at vi som folke-
slag – og med det mener jeg selvsagt dere som 
folkeslag – er i ferd med å undergrave en av 
sivilisasjonens grunnpilarer, nemlig respekt 
overfor medmennesker. Jeg snakker ikke om 
dere som står midt i rulletrapper eller legger 
snus i pissoaret – selv om man i slike tilfeller 
burde vurdere å innføre statsautoriserte lyn-
sjemobber som virkemiddel for adferdskor-
rektiv – men dere som henvender dere til 
skranker, kasser eller kelnere med ordene 
«Jeg skal ha…».

Jeg trodde vi lærte dette da vi var barn. Det 
heter ikke «jeg skal ha.»

RIKTIGNOK ER DET mange mennesker om 
har som jobb å imøtekomme kunders ønsker, 
men, så vidt jeg vet, opphører man ikke å væ-
re et menneske som man skal møte med litt 
grunnleggende høflighet av den grunn. (Den 
eneste yrkesgruppen som kan gjennomgå en 
total transformasjon på denne måten er fot-
balldommere, som ifølge engasjerte folk som 
har greie på slikt forvandles til ei ku med en 
gang de blåser i fløyta.)

For øvrig vitner det om en arroganse av kos-
miske proporsjoner dersom en antar at «jeg 
vil» uten videre betyr «jeg skal». Universets 
kausalitetslover innretter seg ikke etter ens 
eget forgodtbefinnende. Makan.

LA OSS GJØRE en innsats for å gjeninnføre litt 
av denne grunnleggende respekten for våre 
medmennesker, som sivilisasjonen vår beror 
på. Det er nok av problemer i verden med mil-
jøet, Syria, Rune Rudberg og alt det der om vi 
ikke skal oppføre oss som ufyselige drittsek-
ker mot hverandre også. 

Vi kan begynne med å gi buksevann til de 
som ikke klarer å be pent om ting.  

Skal-dyrets 
vekst og fall

SIMEN DALEHAVN FAABERG

SJELDEN GODBIT: Fønhusforeningen går nye veger  i år og programmet for Fønhusdagene vil gå over en hel uke. Hovedattraksjonen vil bli visningen av stumfilmen Troll-elgen som klargjøres i disse dager for  nypremieren under 
Fønhusdagene 25. juni til 2. juli.

Fønhusdager en uke til endes

Åpner ny Fønhus-sti  30. juni
skalv dagen igjen. Orren tok til å buldre 
på Drengsprengen, djupt under ham. 
Måneskyggene ble tynne og utviskete. 
Da hadde han funnet det han søkte. 
Oppunder en bergvegg lå to digre kam-
pesteiner på skrå imot hverandre. Det 
ble et lite trekantet rom der inne, stort 
nok for en mann. Bare å legge tak av 
stokker og torv og tømre i hop en vegg 
på utsida, så var det hytte så god en 
trengte»

Det er Sør-Aurdal kommune som 
har bekosta skiltinga. Stigen er rydda 
av lokale Fønhus-entusiaster. 

90 ÅR GAMMEL FILM: Filmen Troll-elgen høstet anerkjennelse for sine spen-
nende kamerakjøringer, filmen var den første i Norge som brukte bevegelig  
kamera – under jakten på Troll-elgen. Filmen høstet også ros for forbruk av 
norsk natur – fra Valdres, Gudbrandsdalen etc.  Det er Walter Fürst som var 
mannen bak Troll-elgen, som også var hans debutfilm. Han var fetteren til fa-
ren til Kalle Fürst som har tilrettelagt filmen nå, og som deltar og holder fore-
drag under den første framsyningen på Søre Lokale. Han representerer film-
selskapet Fürst & Far Film og Fjernsyn som altså har rettighetene til filmen.
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Nærmere 40 bilder kom inn 
til påskefotokonkurransen 
som Valdresmagasinet ar-
rangerte.

VANG: Hovedtyngda av bildene som  
kom inn, kommer fra hyttefolk i Val-
dres. Alle kommuner var faktisk re-
presentert og det er stor bredde og 
variasjon i motivene. Men vel og mer-
ke lite med appelsin- og kvikk lunch-
bilder denne gangen, som gjerne er 
kjente innslag i motivene fra påska.

Valdresmagasinet engasjerte Vang 
fotoklubb som jury for konkurran-
sen. Dette er en relativt fersk, men 
svært aktiv fotoklubb med omkring 15 
medlemmer, som møtes et par ganger 
i måneden. Da utveksler de bilder og 
erfaringer. De er en gruppe som  vir-
kelig jobber seriøst med hobbyen sin. 
Til sommeren vil de også ha sin egen 
fotoutstilling på biblioteket i Vang. 
Man kan trygt si at interessen for og 
kunnskapen om foto er langt over 
snittet i denne gruppa.

Deres dom om årets fotokonkur-
ranse er denne:

–  Ja, vi syns det har vært stor bred-
de og mange morsomme og aktuelle 
motiv i årets påskefotokonkurranse. 
Mange har virkelig lagt seg i selen. 
Dette syns vi var en svært spennende 
oppgave å få være med på, sier gjen-
gen fra Vang fotoklubb, som hadde ju-

rymøte rett etetr påske. Det ble kåret 
ett vinnerbilde, og fire bilder som får 
såkalt «hederlig omtale».

– Vi legger ikke skjul på at det var 
knivskarp konkurranse mellom bildet 
som til slutt stakk av med seieren, bil-
det av barna på akebrett i luftig svev, 
og bildet av «ludosteinen». Vinnerbil-

det er tatt av Vebjørn Johansen, som 
var på besøk på ei  hytte på Skjenan-
gen på Aurdalsåsen. De øvrige vinner-
ne framgår under hvert enkelt bilde.

Om vinnerbildet uttaler juryen:
«Bildet oser av fart, stemning og 

energi, og er godt komponert også 
hensyntatt at det er tatt under en akti-
vitet. Bildet viser mye glede og speiler 
aktivitet som man gjerne forbinder 
påske og barn med. Det har dessuten 
gode farger, og er et herlig motiv fra 
fjellpåske i Valdres», sier juryen.

Vinneren fikk et gavekort på 2000 
kroner. De fire bildene som nådde opp 
til «hederlig omtale»,  ble hver premi-
ert med gavekort på kr. 500.

Både avisa Valdres og Valdresma-
gasinet er opptatt av å vise bilder som 
leserne sender inn. Alle som sender 
inn bilder som kommer på trykk,  får 
tilsendt et Flaxlodd. 

Leserbilder kan du sende til 
redaksjonen@avisa-valdres.no

TORBJØRN MOEN

Vinnermotivene fra fotokonkurransen

VINNERBILDET: Bildet er tatt av Vebjørn Johansen. Han forteller at bildet er tatt påskeaften ved hytta Myrhaug, på Skjenan-
gen på Aurdalsåsen, der de var på besøk.

HEDERLIG OMTALE 1: Bildet er tatt på Høvreslia og fotografen er Petter Tvete,  
fra Moss.

HEDERLIG OMTALE 3: Bildet er tatt 
med en gammel mobiltelefon ved Nor-
dre Gilen 23. mars i år. Nydelig påske-
vær med en spretten turnjente (Åsne). 
Fotograf er Ingunn Hovda, Lomen.

HEDERLIG OMTALE 4: Bildet er tatt på veg til Tenlelhytta på Filefjell og det er An-
ders Jerving på som står på «Terningsteinen» med Suletinden i bakgrunnen.  
Fotografen er Jan Christian Jerving, Lærdal

HEDERLIG OMTALE 2: Bildet er tatt fra Heklefjell, mot Bygdin/Jotunheimen.   
Fotograf er Liss Mette Johnsrud, Svelvik.
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Saltdalshytta
– perfekt for den aktive familien!

Fjellet er det perfekte sted for den aktive familien – sommer som vinter. Det samme er alle modellene til

Saltdalshytta, men det er nok bare én av grunnene til at stadig fler velger oss. Andre grunner kan være

markedets bredeste modellutvalg, gode tekniske løsninger og konstant fokus på kundens ønsker og

behov – fra tidlig planlegging og fram til hytta er ferdig bygd. Med eget kontor på Lillehammer og flotte

visningshytter, har Saltdalshytta en solid forankring i regionen.

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende hytteprat!

Din kontaktperson
Eirik Enge

Tlf 47 24 46 00

Epost: ee@saltdalshytta.no www.saltdalshytta.no

Kontakt oss for visning i en av våre flotte visningshytter!
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111000/1111 kg

Lave priser på sterke merkevarer ti
l hjem og hytte!
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SSSoleeennnergiverk 80 watt
Deeetttte eeer vår økonomipakke som
pppasser for deg som primært ønsker
lys i hytttta. Veil. pris kr. 11.900,-

Komplett solcellepppakke!!!

11990
103180

7490
731000

Sepppaaaretttt Villa
MMMed Seeeparetttt Villa 900010
setteees dddet ennn høyere
standddaaarrrd for miljøtoallletteeer
enn nooooeeeen gannnggg tttiiidddllliiigggeeeere.
Veil. prrris kr. 888.990,-

Miljøtoooaaaletttt!!!

Sunwind Ventus
er flotte gggasskjøleskap
med kriteeeriene kvalitet,
driftsikkeeerhet og design i
høysetettt.
Veil. pris kr. 7.490,-

GGGaaasssskkkjøleskaaap 100 liter!

5990
541910/541911

Vi har autorisert serviceverksted
og fagmontør for hytteprodukter!

Apppppple
iPhoneee 6 fra Apple er utstyrt
mmmeeed ultraaarrrask A8 prosessor,
intuiiitttiiive iOSSS 8 operativsystem
og NFCCC teknolllooogi for betaling.

iPhhhooonnne 666!!!

5990
aPPIP616BK

SSSaaaamsung 50” Smart LED-TV!

Mielllssse
Energggivennlig
vaskkkemmmaskin
mmmeeeddd MMMieles unike
ssskkkååååånnnneeettttrommel
og kaaappppasitet på
opppppptil 7 kg.

8995
W3255Nds

11166600 oooo///mmmiiiin!

FFFeeerssskkkvvvvaaaarrrreeesssooonnneeeeee!!!!
HHHP PPPavilion 15,6!

Isbitmmmatssskkkiiinnnn!!!!

1795
l12IM14e

Sundwinnndddd bålpppppaaannnneee
fungerer bbbådddeee sommm et kkkooossselig oooggg
sssiiikkkkert bååålll, oooggg som eeennn ppprrrakkktttiiisk grrriiill.
Veilll. pppppris kkkr. 1...590,-.

UUUttteeeennnnnnddddøøørrrrrsssss iiilllddddsssstttteeeddd!!!

1290
420280

WWWeber gassgggriiillllll!!!

Duuussssjjjkkkaaabbbiiinnneeetttttt 999000xxx999000 cccmmm!!!

5990
671590

SSSunwinds dusjer
rrrround og square leveres i hele
eeelementer for raskere montering.
VVVeil. pris kr. 7.390,-

3995
441041

Bordkooommmfffyyyrrr gggassssss!

KKoommfyr
PPllasseringsvennlig bord---
komfyr med fire gassblussss og
stekeovn med grillelemennnt.
Veil. pris kr. 2.890,-

2390
340002/340004

TTTTrrrreeeeennnnddd KKKaaannnsssas 4000
TTTrenddd Kaaansssas 44400000000. 4-brenners
ggggaaasssssssgrillllll iiii sssssvvvææærrrttt stilfullt design.
VVVeil. pris kr... 5.44499990,-

4 brrrennnnnnnerrrrs gassgrill!

KKKjøleskap
NNNettovolum:
22230/98 liter.
HHHøyde 185 cm.
NNNNofrost. .

Isbitmaskin
12 kg is i døgnet.
Bollen rommer 2 liter...
Kan lagre 600 gggrrraaaammm is.

HHHPPP
AMMMD AAA8-7410.
Full HD.
WWWindooows 10 Home.
4 GGGBBBB minne og
222555666 GB SSD.

7995
Ue50J6275XXe

Samsung
Se dine favorittfilmer i Full HD 1080p kvalitet.
Med innebygd WiFi kan du enkelt koble til
USB-tastatur, mus og chatte med venner.

WWWebbbeeer
KKKommmmpakt oooggg
ppportttaaabbbeeeelll gassgrill.
Grillflflflaaate:
42.5 x 333222 cmmm...

6995
rB34J3515WW

5995
HP15aB125NO

1795
WeBQ1000
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SSSoleeennnergiverk 80 watt
Deeetttte eeer vår økonomipakke som
pppasser for deg som primært ønsker
lys i hytttta. Veil. pris kr. 11.900,-

Komplett solcellepppakke!!!

11990
103180

7490
731000

Sepppaaaretttt Villa
MMMed Seeeparetttt Villa 900010
setteees dddet ennn høyere
standddaaarrrd for miljøtoallletteeer
enn nooooeeeen gannnggg tttiiidddllliiigggeeeere.
Veil. prrris kr. 888.990,-

Miljøtoooaaaletttt!!!

Sunwind Ventus
er flotte gggasskjøleskap
med kriteeeriene kvalitet,
driftsikkeeerhet og design i
høysetettt.
Veil. pris kr. 7.490,-

GGGaaasssskkkjøleskaaap 100 liter!

5990
541910/541911

Vi har autorisert serviceverksted
og fagmontør for hytteprodukter!

Apppppple
iPhoneee 6 fra Apple er utstyrt
mmmeeed ultraaarrrask A8 prosessor,
intuiiitttiiive iOSSS 8 operativsystem
og NFCCC teknolllooogi for betaling.

iPhhhooonnne 666!!!

5990
aPPIP616BK

SSSaaaamsung 50” Smart LED-TV!

Mielllssse
Energggivennlig
vaskkkemmmaskin
mmmeeeddd MMMieles unike
ssskkkååååånnnneeettttrommel
og kaaappppasitet på
opppppptil 7 kg.

8995
W3255Nds

11166600 oooo///mmmiiiin!

FFFeeerssskkkvvvvaaaarrrreeesssooonnneeeeee!!!!
HHHP PPPavilion 15,6!

Isbitmmmatssskkkiiinnnn!!!!

1795
l12IM14e

Sundwinnndddd bålpppppaaannnneee
fungerer bbbådddeee sommm et kkkooossselig oooggg
sssiiikkkkert bååålll, oooggg som eeennn ppprrrakkktttiiisk grrriiill.
Veilll. pppppris kkkr. 1...590,-.

UUUttteeeennnnnnddddøøørrrrrsssss iiilllddddsssstttteeeddd!!!

1290
420280

WWWeber gassgggriiillllll!!!

Duuussssjjjkkkaaabbbiiinnneeetttttt 999000xxx999000 cccmmm!!!

5990
671590

SSSunwinds dusjer
rrrround og square leveres i hele
eeelementer for raskere montering.
VVVeil. pris kr. 7.390,-

3995
441041

Bordkooommmfffyyyrrr gggassssss!

KKoommfyr
PPllasseringsvennlig bord---
komfyr med fire gassblussss og
stekeovn med grillelemennnt.
Veil. pris kr. 2.890,-

2390
340002/340004

TTTTrrrreeeeennnnddd KKKaaannnsssas 4000
TTTrenddd Kaaansssas 44400000000. 4-brenners
ggggaaasssssssgrillllll iiii sssssvvvææærrrttt stilfullt design.
VVVeil. pris kr... 5.44499990,-

4 brrrennnnnnnerrrrs gassgrill!

KKKjøleskap
NNNettovolum:
22230/98 liter.
HHHøyde 185 cm.
NNNNofrost. .

Isbitmaskin
12 kg is i døgnet.
Bollen rommer 2 liter...
Kan lagre 600 gggrrraaaammm is.

HHHPPP
AMMMD AAA8-7410.
Full HD.
WWWindooows 10 Home.
4 GGGBBBB minne og
222555666 GB SSD.

7995
Ue50J6275XXe

Samsung
Se dine favorittfilmer i Full HD 1080p kvalitet.
Med innebygd WiFi kan du enkelt koble til
USB-tastatur, mus og chatte med venner.

WWWebbbeeer
KKKommmmpakt oooggg
ppportttaaabbbeeeelll gassgrill.
Grillflflflaaate:
42.5 x 333222 cmmm...

6995
rB34J3515WW

5995
HP15aB125NO

1795
WeBQ1000
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Litt mer tålmodig, men 
like leiken, er Ellen 
Persvold igjen den som 
trekker i trådene i et av 
landets største folke-
musikkarrangement.

– Jeg husker jeg sto bak scenen 
sammen med Marit Karlberg og titta 
ut på publikum under fredagskonser-
ten på Jørn Hilme-stemnet da Nils 
Oddvar Hagen fikk Torleiv Bolstads 
minnestipend.

Året var 1994. Ellen Persvold mim-
rer tilbake til sitt første minne fra fes-
tivalen hun ved nyttår tok over ledel-
sen for. 

– Når jeg tenker over det nå, er det 
vel egentlig ganske betegnende for 
min veg videre. Jeg trives bedre med 
å stå i bakgrunnen – å være den som 
trekker i trådene og får ting til å skje – 
enn å stå på scenen sjøl, utdyper hun. 

Ført til Valdres
Festivalsjefen sitter i sofaen heime i 
stua på Fagernes med en bandasjert 
fot og hunden Frida i fanget. 

– Ankelen er nok mest sannsynlig 
bare forstua, men det får bli heime-
kontor i noen dager, sier Ellen og kas-
ter et blikk bort på venstrefoten som 
fikk hard medfart under Fanitullfina-
len under Folkemusikkveka i Ål helga 
før.

– Jeg synes det var litt slapp stem-
ning på dansegolvet, så jeg skulle 
prøve å bidra der, men jeg burde nok 
ha lagt opp som hallingdanser før lør-
dagskvelden, humrer 42-åringen. Det 
hender Ellen kaster seg med i dansen, 
men hun holder seg først og fremst i 
kulissene. Tida som frilansfolkedan-
ser og -musiker er et tilbakelagt sta-
dium.

– Nå har jeg et mikrospellemanns-
lag med seks tiåringer. Jeg har glede 
av å spille sjøl, og det er moro å følge 
dem. Det er nok for meg nå, sier 
42-åringen. Med blant de unge har-
dingfelerekruttene er hennes egen 
datter Målfrid.

Som ungjente heime i Krødsherad, 
starta Ellen sjøl som hardingfelespil-
ler.

– Jeg hadde to venninner som spilte 
hardingfele. Etter hvert begynte jeg 
å gå i lære hos Steinar Strøm i nabo-
bygda Sigdal sjøl. Det ble der jeg fant 
mitt uttrykk mer og mer, forteller El-
len. Videre gikk vegen til Valdres for 
å gå folkemusikklinja ved Fagernes 
videregående skole. I heimbygda 
hadde hun dansa runddans på bygde-
dansfestival. I Valdres lærte hun seg 
valdresspringar og ble del av et aktivt 
folkemusikkmiljø. 

– Det var veldig fint. På 90-tallet 
kunne man gå på dans tre ganger i uka 
i Valdres, så det var en ekstremt aktiv 

periode. Jeg lærte valdresspringar og 
hadde veldig mye glede av det. Og så 
traff jeg kjæresten min i miljøet. Det 
var avgjørende for at jeg etter hvert 
flytta permanent til Valdres, fortel-
ler Ellen og sikter til ektemannen 
Ingar Ranheim (62), som hun har døt-
rene Ingebjørg (17) og Målfrid (10) 
sammen med. Nå deler de også sam-
me arbeidsmiljø med kontorer nesten 
vegg i vegg på Valdres Folkemuseum, 
der Ingar, som er for en nestor å regne 
i folkedansmiljøet, jobber som kon-
servator. 

Første festivalstøtte
Sjøl er Ellen «heime» hos Jørn Hilme-
stemnet som festivalsjef og daglig 
leder i Valdres Folkemusikkarrange-
ment AS. Det etter flere år i skolever-
ket, som henholdsvis norsklærer ved 
Valdres vidaregåande skule, prosjekt-
leder for Karrieresenter Valdres og 
koordinator for det 13-årige skolelø-
pet i Valdres, i tillegg til å ha innehatt 
lederposisjoner innen lokalt kultur-
liv som kulturskolerektor i Etnedal 
og kultursjef og virksomhetsleder i 
Nord-Aurdal. Før festivalsjefsposten 
ble ei fulltidsstilling, satt Ellen – som 

oppigjennom åra har hatt ei rekke 
styreverv innen lokalt, regionalt og 
nasjonalt musikk- og kulturliv – også 
ved roret for festivalen et par år på 
slutten av 90-tallet. I 1999 var hun 
med på å utforme søknaden som sikra 
den første festivalstøtta til Hilme-
stemnet fra Norsk kulturråd. 

– Hilme-stemnet er en nasjonal 
arena for folkemusikk. Festivalstøtta 
er essensiell for å opprettholde profe-
sjonalitet, sier festivalsjefen. Hilme-
stemnet mottok i år 925.000 kroner i 
støtte fra kulturrådet. 

– Det er en helt annen virkelighet 
jeg forholder meg til som festivalsjef 
nå enn da. På 90-tallet var det viktig å 

bygge opp en arena for eksperimente-
ring. I dag er nesten det å trekke det 
helt tilbake til det tradisjonelle det 
som blir å anse som eksperimentelt 
med stadig flere sjangeroverskriden-
de, profesjonelle utøvere på banen, 
fortsetter hun.

Leikenhet og lederskap
Festivalsjefen mener det skal være 
rom for både det tradisjonelle og det 
eksperimentelle. 

– «Vi skal være tradisjonelle, men 
ikke umoderne», sa Knut Nes (leder i 
Valdres Hytteforum, journ.anm.) un-
der en debatt om framtidig kulturliv i 
Valdres jeg leda i fjor. Det tror jeg er 
fruktbart å leve etter, sier den tidli-
gere kultursjefen i Nord-Aurdal. Gro-
bunnen for nye tilvekster til tradisjo-
nen er gode i folkemusikkmiljøet, skal 
vi tro festivalsjefen. 

– Jeg opplever at folkemusikk-
miljøet har stor takhøgde. Hilme-
stemnet var i en bølgedal på 90-tallet. 
Nestorene var da veldig rause med å 
slippe til oss som var unge på den tida 
med nye ideer, utdyper Ellen. 

– Den gang var jeg opptatt av å få 
realisert og se resultater fort. I dag 

SPILLER PÅ FLERE STRENGER: Hilme-sjef Ellen Persvold er først og fremst å finne i kulissene i folkemusikkmiljøet, men spiller og danser også sjøl når sjansen byr seg. Her heime i stua i huset ovenfor Garlikrysset på Fagernes, som hun de-
ler med ektemannen Ingar Ranheim, døtrene Ingebjørg og Målfrid og hunden Frida, som ser ut til å nyte matmors toner fra hardingfela.

Hilme-Ellen
tar opp tråden

«Det er viktig
å leike. Jeg er
veldig tilhenger 
av det.»
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tenker jeg mer langsiktig og ser nok i 
større grad nødvendigheta av å bygge 
opp en struktur mer systematisk, 
medgir 42-åringen. Leikenheten har 
hun imidlertid beholdt. 

– Det er viktig å leike. Jeg er veldig 
tilhenger av det, sier Ellen med et 
gjenkjennelig smil. 

– Og så mener jeg at det må være 
kreative element i administrasjonen, 
i hvert fall innen kulturfeltet. Det føl-
ger meg uansett, fortsetter 42-årin-
gen, som ved nyttår gikk fra å være 
kultursjef til festivalsjef. Hun kan se 
tilbake på drøyt tre intense år som 
kultursjef, der hun blant annet har 
leda Nord-Aurdal til tredjeplassen på 
Norsk kulturindeks sitt landsomfat-
tende kulturbarometer, som kommu-
nen har innehatt de siste tre åra.

– Det var artig, men krevende å væ-
re kultursjef i Nord-Aurdal. Jeg føler 
at jeg fikk gjort mye, men det hadde 
sin pris. Det er ikke alltid like lett å dis-
ponere kreftene, sier Ellen, som synes 
det er befriende å kunne holde fokus 
på ett felt som festivalsjef. Så langt 
har hun hatt et snaut halvår på å for-
berede seg til årets festival, som går av 
stabelen 24. juli til 31. juli.

Ny utendørsarena
Blant det første festivalsjefen fikk på 
sitt bord, var utfordringa med å finne 
ny lokalitet for Strunkeveko. For 18 år 
siden var hun med å grunnlegge som-
merkurset for unge i folkemusikk og 
-dans, som i dag er det største i sitt 
slag. Hjertebarnet hun har fulgt sto-
re deler av vegen, er nå blitt myndig. 
Kurset skal denne sommeren for før-
ste gang avholdes på Merket i Tislei-
dalen, etter å ha holdt hus på Valdres 
Folkehøgskole på Leira fram til i fjor. 

– Når det først ble nødvendig med ei 
forflytning, tror jeg man skal sette pris 
på mulighetene som åpner seg, sier 
festivalsjefen. Hun røper at Strun-
keveko har mottatt 100.000 kroner 
i støtte fra Bergesenstiftelsen for å 
utforske hvilke potensial som ligger i 
naturområdet rundt når det kommer 
til det konsertmessige.

– Det er en spennende arena å ta i 
bruk. Tema under årets «sjokolade-
kappleik» blir naturlig nok «Into the 
wild». Avslutningskonserten i år vil 
bli en innen- og utendørs vandre-
konsert med alle ungdommene med 
kursholder og hallingdanser Martin 
Myhr som produsent, forteller Ellen. 

Hun utelukker ikke at området kan 
bli aktuelt å bruke som utendørs kon-
sertarena under Hilme-stemnet på 
lik linje med Jaslangen, der Ingebjørg 
Bratland skal holde solefallskonsert 
under festivalen i år. 

Rakfisk og langeleik
Festivalsjefen har flere visjoner for 
framtida. 

– Jeg har et håp om at Hilme-stem-
net etter hvert skal få til å lage flere 
egne produksjoner, som kan leve sitt 
eget liv og bli spilt flere ganger etter 
festivalen også – slik som «Kristine 
Valdresdatter», som ble urframført 
under Hilme-stemnet for noen år si-
den, sier Ellen, som sjøl har bred er-
faring som produsent for blant annet 
flere Hilme-konserter oppigjennom 
åra. Også langeleiken ønsker hun å 
løfte fram. 

– Ved siden av rakfisken er lange-
leiken det mest gjenkjennelige vi har 
fra Valdres. Den levende langeleik-
tradisjonen her kan utnyttes bedre, 
mener Ellen. Under årets festival er 
«langeleik drop-in», der folk ufor-
melt kan komme for å spille langeleik 
sammen, blant postene på program-

met. Polkagriser som stemmesedler 
og syngende fotobokser vil også tas i 
bruk under årets festival når den ny-
oppretta Jørn Hilmes polkapris skal 
deles ut til beste dansespellemann, og 
en «folkeviseautomat» skal sørge for 
å fange festivalfolket sine sangskatter 
gjennom opptak av lyd og bilde.  

– Hilme-stemnet skal være en fes-
tival både for de spesielt og de gene-
relt musikkinteresserte, i tillegg til de 
danseglade. Kopler man disse grup-
pene sammen, tror jeg man kan få til 
en skikkelig folkefest lørdagskvelden 
under festivalen, sier Ellen. Festival-
sjefen legger imidlertid ikke skjul på 
at det er tøff konkurranse i Festival-
Valdres med Trollrock som går av sta-
belen samme helg. 

– Vi jobber med å få bytta helg med 
Valdresmarken i starten av juli fra 
neste år av, men det er ei utfordring. 
Uansett når Hilme-stemnet arran-
geres vil vi alltid holde oss til samme 
oppskrift, forsikrer festivalsjefen.  

INGRI VALEN EGELAND

SPILLER PÅ FLERE STRENGER: Hilme-sjef Ellen Persvold er først og fremst å finne i kulissene i folkemusikkmiljøet, men spiller og danser også sjøl når sjansen byr seg. Her heime i stua i huset ovenfor Garlikrysset på Fagernes, som hun de-
ler med ektemannen Ingar Ranheim, døtrene Ingebjørg og Målfrid og hunden Frida, som ser ut til å nyte matmors toner fra hardingfela.

«YRKESSKADE»: Festivalpromoteringsturen til Folkemusikkveka i Ål endte etter 
et krumspring på dansegolvet, med forstua ankel for festivalsjefen, som her har sel-
skap av hunden Frida i sofaen.

Hilme-Ellen
tar opp tråden
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Ved nyttår 2016 vart det innført ei ny
forskriftsom seier att piper i hytter og
fritidsboligarskal feiast på lik line

som piper på hus

Om du som hytte eller hus-eigar får
beskjed om att feiaren kjem på besøk,
må du forhalde deg til fylgjande:

• Kontroll og vedlikehold av fyrings-anlegg.

• Eieren av et byggverk skal melde fra
til kommunen når det er installert nytt
ildsted eller gjort andre vesentlige
endringer av fyringsanlegget.

• Eieren skal sørge for at fyringsanleg-
get virker som forutsatt. Dersom det
blir oppdaget feil på anlegget som
vesent-lig øker risikoen for brann,
skal anlegget stenges for bruk dersom
feilen ikke utbedres umiddelbart.

• Etter å ha mottatt et varsel om feiing
eller tilsyn, skal eieren sørge for at
feieren har tilfredsstillende atkomst til
hele fyringsanlegget.

SOMMERKAMPANJE
Takstige
2-5 meter pr. meter Kr. 590,-
Montering Kr. 3.900,-
Takstige
5-10 meter pr. meter Kr. 590,-
Montering Kr. 4.700,-
Ved fler enn 1 pipe i samme område
gis ytterligere 20% rabatt.

Gjelder papp/shingel/torv.

Vær ute i god tid, bestill montering av takstige no!

Felefrans Da, 3570 Ål
www.takstiger.com
Erlend 901 82 200 Øystein 481 34 948
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Gullsmed

H. Gullhagen AS
Valdres

Frisør & hudpleie

BUTIKKSENTER

Trivsel og handleglede – midT i byen

ÅPn.Tid: 10-17 (15)

Du finner oss
i sentrum – i
nærhet til alt!

Agalaust tlf. 913 89 189 • Safa tlf. 61 36 06 51• Han & Hennes tlf. 61 36 05 30 • Valdres Lys tlf. 61 36 28 09
Chic Parfymeri tlf. 61 36 02 56 • Valdres Optikk tlf. 61 36 09 30 • H. Gullhagen tlf. 61 36 05 54

Velkommen
til en god ha

TIKKSENTER

innom
andel!

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
+47 61 36 59 00 jvb@jvb.no www.jvb.no

M/B Bitihorn
Eidsbugarden - Torfinnsbu - Bygdin

M/B Bitihorn – Bygdins hvite svane
Båten seiler fra Eidsbugarden i vest til Bygdin i øst med
stopp ved Torfinnsbu. To avganger daglig fra 1. juli til
4. september. Bli med på en vakker seiling over Bygdin
1060moh. Se Jotunheimens magiske 2000m tinder, his-
toriske Eidsbugarden og kanskje ser vi også reinsdyr. Se
også våre turforslag til flotte fotturer i Jotunheimen.

Forslag til fotturer
Bygdin-Torfinnsbu (Lett til middels)
Grusvei fra Bygdin til Bygdisheim, DNT merket sti langs
vannet til Torfinnsbu. Ta båten tilbake. Lettgått tur, lite
kupert, passer kjempebra for familier og eldre. Evt. ta
båten til Torfinnsbu og gå tilbake. Turen tar ca. 4 timer.

Torfinnsbu-Gjendebu (Middels)
Båt til Torfinnsbu. Opp til brua for å krysse elva, DNT
merket sti videre til Gjendebu. Turen går gjennom den
utrolig vakre Svartdalen. Noe bratt ned til Gjendebu,
men hverken vanskelig eller luftig. Båt til Gjendesheim.
Valdresekspressen tilbake. Turen tar ca. 5 timer.

Valdresekspressen har opptil 8 daglige avganger
fra Oslo. 5 av disse avgangene går til Beitostølen
og i sommersesongen går 3 av disse til Gjendes-
heim, 2 til Lom og 1 til Leirvassbu. Korrespondan-
se på Lom til og fra Juvasshytta og Spiterstulen.

Valdresekspressen åpner et mangfold av nye tur-
muligheter i Jotunheimen uten å være avhengig
av å ha bil på endepunktet eller bil i hele tatt.

Kjøp billett på www.nor-way.no.

Valdresekspressen
Oslo - Lom - Leirvassbu

Rutetabell M/B Bitihorn 2016
Avg Eidsbugarden 0715b 1240
Avg Torfinnsbu 0815b 1340
Ank Bygdin 0900b 1430
Avg Bygdin 0915 1440c
Avg Torfinnsbu 1000 1520c
Ank Eidsbugarden 1100 1620c
b. Ikke 01.07.16 c. Ikke 04.09.16

AMFIMyeåglede seg til. Alltid.

Altdutrenger
fårduhososs!

LeIrAArA I VALdres Åpent 10-20 (18) spAr og bilteMA 08-20 (9-18)
Apotek 1MAn-tors 10-18, fre 10-20, lør 10-16AMFI.no/VV/VALdres

nille
narvesen
spar
Jernia
Apotek 1
shoeday
notabene
biltema
lindex
ok Hagen
grepa gøtt Cafe
get Classic
sport 1
kid
bohus
europris
posten

t
Slapp av i sommer!

300 gratis
parkeringsplasser
Vi har 4 ladestasjoner

for el-biler
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Vi har hatt kajakk i snart 15 år, det 
har ført til mange fine turar, både i 
og utanfor Valdres, i sjø og ferskvatn. 
«Utforskinga» av Aurdalsfjorden er 
blant høgdepunkta.

I fugleperspektiv
Før omtale av turen hoppar vi attende 
til 1992, då flyplassen ved Leirin berre 
fem år gamal. Eg var lærar ved Nord-
Aurdal ungdomsskule, og skulen fekk 
tilbod om billeg klassetur med flyet til 
Oslo. Rektor sa ja, og vi slo til.

Om morgonen 2. september tok vi 
av frå rullebanen. Utsynet frå lufta var 
nytt og spanande, og ikkje minst vart 
vi overraska over kor utruleg langt 
sørover Aurdalsfjorden strekkjer seg, 
og kor smalt vatnet stadvis er. 

Herleg julidag
Tanken om ei utforsking her på nært 
hald hadde likevel ikkje heilt festa 
seg. Det gjekk difor mange år med ka-

noturar, og seinare med kvar vår ka-
jakk, på diverse andre vatn i Valdres.

Fyrst 11. juli i fjor, ein varm og flott 
sommardag, gjorde vi alvor av å leg-
gje turen til Aurdalsfjorden. Det skal 
med ein gong seiast at vi ikkje fekk 
forska ut den sørre delen, ned mot 
Aurdalsdammen, som er rett ned for 
Bagnskleive. Likevel var det ein tur 
som kan tilrådast på det varmaste.

«Innaskjærs»
Vi la ut frå den trivelege rasteplassen 
rett ved Sundvoll bru, og starta nord-
over, langs austre (nordre) landet. Til 
å begynne med på blikk stille vatn, 
etter kvart med litt krusningar, men 
ingen vind. 

Ruta blir lagt på innsida av fleire 
små øyar, ein stad så grunt at vi må 
ut av kajakkane og skyve dei over. Vi 
kjem også forbi gardsbruk og eit par 
feriestader liggjande fint til heilt nede 
ved vatnet.

Aurdals-
fjorden, 
ei perle
Variert tur i triveleg område

SOMMARIDYLL: På Aurdalsfjorden, med Hestøye bakanfor.

STRANDHOGG: Denne odden med sandstrand, langt nord i vatnet, var ideell for ein 
stopp og litt beinstrekk.

MOT SØR: Kursen er sett mot den sørlege, smale delen av Aurdalsfjorden. Bak ser 
vi Sundvoll bru og Aurdal Fjordcamping.
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Høge «furustubbar»
På kartet «Fagernes» i den nye Norge-
serien blir hovuddelen av vatnet kalla 
Dokkafjorden. Dette er eit namn vi 
aldri har høyrt før, så det droppar vi.

Turen held fram opp til nordenden, 
kalla Øvstevatnet. Her kjem Skamåni 
brusande ned frå Fløafjorden. Kraf-
tig straum inn frå sida gjer at vi snøgt 
svingar sørover att langs Vestrings-
bygd-sida, med utsyn mot fine gardar.

Behovet for å strekkje litt på føtene 
melder seg, og om litt gjer vi strand-
hogg på ein odde med fin sandtange. 
Inne på land ser vi at om lag ti grove 
furustammer er kappa fleire meter 
over bakken, snakk om høg stubbing! 
Undrast kva dette er?

Golfbane
Litt seinare padlar vi rundt Hestøye, 
som no er ei lang halvøy, etter opp-
fylling for å lette tilkomsten til dei to  
hola på golfbanen som er her ute. Vi 

ser folk rusle rundt på banen, men dei 
er heldigvis så treffsikre at ingen golf-
ballar susar i lufta i vårt farvatn!

Litt før vi kjem til Sundvoll bru att 
møter vi ei gruppe på fire, fordelt på 
tre kajakkar. Utruleg nok dei einaste 
vi ser eller møter denne flotte dagen, 
i heile nørre delen av vatnet. 

Ved rasteplassen nord for brua gjer 
vi nytt strandhogg, og tek lunsjen her.

Begna naturreservat
Neste etappe går sørover, under brua 
og forbi Aurdal Fjordcamping, der 
rekkjer med vogner med spikartelt 
ligg idyllisk til ned mot vatnet. 

Vatnet er no 100 - 250 meter breitt, 
og sjølv om skogen står heilt nedtil er 
landskapet ganske ope. 

Rett sør for odden ved Pollevike 
padlar vi tett forbi ei lita, graskledd øy 
med høge bjørker. Idyllisk, og sikkert 
høveleg både som rasteplass og for 
eventuell teltovernatting. 

Av kartet ser vi at vi rett etterpå 
kjem inn i Begna naturreservat, som 
vart oppretta i 2005. Vidare sørover 
smalnar vatnet endå meir av, det er 
stupbratte berg og tett skog heilt ned 
til vasskanten. På ein plass er det nep-
pe meir enn 50 meter breitt. To karar 
ligg og fiskar frå ein liten motorbåt, vi 
vinkar og helsar til kvarandre. 

Sterk straum
Sørover blir vatnet litt vidare att eit 
kort stykke, her ligg ei raudmåla hytte 
på ein frodig plett nede ved nordbrad-
den. Men rett sør for hytta smalnar 
vatnet heilt av, og blir nærast til ei 10-
15 meter brei og stilleflytande elv. 

Vi hadde på førehand lese i turboka 
«På tur i Valdres», som har eit eige ka-
pittel om padling. Det blir åtvara om 
at Aurdalsfjorden her har eit par parti 
med så sterk vassføring at det kan vera 
utfordrande å kome opp att. Grundig 
vurdering må til før ein padlar forbi.

Vi glir heilt roleg nedover, og brått 
kjenner vi at straumen tek tak, sjølv 
om det er heilt stille i overflata. Hit 
men ikkje lenger i dag! Det blir litt 
hektisk før vi får snudd kajakkane opp 
mot straumen, og kort etterpå går vi i 
land ved hytta, der det ikkje er folk.

Fire timar i paradis
Det er sol og sikkert over 20 varme-
grader, så også turen nordover fjorden 
att blir også reine kosen, sjølv om vi 
kjenner i armane at det har vore lite 
padling hittil denne sommaren. 

Etter kvart opnar landskapet seg 
meir opp att, og siste stykket får vi ut-
syn mot dei øvre gardane i Aurdal.

Vi var ute i godt og vel fire timar, 
pausar medrekna. Runden på nørre 
delen av Aurdalsfjorden tok vel to 
timar i roleg turtempo, «ekspedisjo-
nen» på sørsida av brua var på om lag 
1,5 time. Så får vi sjå om vi seinare vå-
gar oss på utfordringa lenger sør!

IDYLL: Før turen nordover fjorden att mot Sunnvoll bru hadde vi triveleg pause ved 
denne perla av ein plass.

SOMMARIDYLL: På Aurdalsfjorden, med Hestøye bakanfor.

SMALT: Fjorden smalnar av til vel ti meters breidde. Her var det kraftig straum-
drag, og vi visste at retur kunne bli vanskeleg, så vi snudde - denne gongen.

PÅ 
TUR
TOR HARALD 
SKOGHEIM
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Ta kontakt med din lokale 
leverandør og finn ut hva de 

kan hjelpe deg med 
Hytteguiden
hjelper deg til raskt å komme i kontakt med tilbydere 
av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering
Stavedalsvegen 338,  
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no 
vidastav@online.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester  
Haldor Ødegård
Hus, hytter, restaurering, 
og prosjektering. Sentral 
godkjenning. Fagkunnskap 
gir trygghet
2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise i Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.  
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no   
post@el-servicevaldres.no 

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
Bygg-og tømmermester.  
Alt innen prosjektering, 
tegning og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no
Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen
Tlf. 976 30 311

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang
Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Byggmester 
Harald Thomas Jevne
Bygg og tømrartjenester
2975 Vang. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse 

Utleie av minigraver
2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no
Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Sælid Bygg
2960 Røn  • Tlf. 911 81 534
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

TK Totalbygg AS
Alt innen Tre og Betong
2973 Ryfoss
Tlf. 990 09 484
www.tktotalbygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira.  Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as
Golsvegen 1561, 
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no 
www.valdreshytter.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassvegen 14, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

Vassfarbygg as
3528 Hedalen/2910 Aurdal
Tlf. 907 62 578/916 33 515
postmaster@vassfarbygg.no

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no
Bagn Byggsenter AS
Rikt utvalg av det du 
trenger i en byggeprosess 
eller til rehabilitering 
av hus og hytte; trelast, 
byggevarer, jernvarer, 
maling og interiør. 
Velkommen innom for ideer 
og inspirasjon
Vestbygdvegen 15
2930 Bagn - Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no   
info@bagnbyggsenter.no

Byggmakker Skattum 
avd. Leira
Alt innen trelast og bygge-
varer. Vinduer og dører. 
Maling og interiør.  
Bad og garderober.  
Jernvarer og verktøy
Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,  
spesialprofiler
2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.no  
fredlundsag@gmail.com

Byggtorget Fosheim Sag  
Trelast, byggevarer,  
jernvarer og maling
Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Linjordet Sag - Laft og 
Høvleri
v/Magne Gardshaug 
Linjordet
2960 Røn
Tlf. 917 23 537

Solheim Trevare AS
Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885
olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no
Storefoss Sag DA
Spesialist på trelast
Åpent man.- fre, 7.30–16. 
Lør. 9–13
2940 Heggenes - Tlf. 61 34 00 48
post@storefoss.no
www.storefoss.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

CATERING
Valdres Catering  
& Mathus
Dårlig tid? – Kjøp deg fri!
Gullsmedvegen 5,  
2900 Fagernes
Tlf. 908 39 400
bestilling@valdrescatering.no 
www.valdrescatering.no

EIENDOM
Aktiv 
Valdres Eiendomskontor 
Jernbanevegen 14, 
2900 Fagernes 
Tlf. 61 36 66 33 
Mob. 952 29 303
valdres@aktiv.no 
www. aktiv.no

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes      
Tlf. 47 48 29 60 00
fagernes@dnbeiendom.no  
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

Privatmegleren Valdres
Valdresvegen 5,  
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 414 36 255
kw@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no/valdres

EIENDOMS-
UTVIKLING

Stavadalen Holding
Stavedalsvegen 338
2933 Reinli – Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no
Vaset  
Utbyggingsselskap as
2966 Slidre - Tlf. 959 45 153
post@vaset.com

Ølnesseter Hyttegrend
Nøkkelen til det gode liv. 
Tomter opp mot 1000 m.o.h.
Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no
Grønolslie AS
Nye og unike tomter  
i Grønolslie
2952 Beito
Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no 
www.gronolslie.no

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Data & Tv-Service AS
Hvitevarer/Mobil/Lyd & 
Bilde/Data/pc verksted – 
når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Mobildata Fagernes
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS  
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

ENERGI-
FORSYNING

Elkjøp Valdres AS  
– Varmepumper  
– Stor varmeavdeling 
– Propan
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Valdres Utleiesenter AS
Lavpris propan
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira i Valdres
Tlf. 907 04 633

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00
post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/ 
ValdresEnergi.no

Vang Energi KF
2975 Vang
Tlf. 61 36 75 50
epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

HYTTESERVICE
Beitostølen Vakt og 
Hytteservice AS 
2940 Heggenes
Vi tar vare på DINE verdier!
Tlf. 913 00 961 
bsvakthytteservice@gmail.com
Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen
Din lokale servicemann  
og fagforhandler av alt 
hytteutstyr på Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com 

Grønvold Snekker- 
veksted AS
Trapper, kjøkken, bad, 
senger og garderobe
Bygdinvegen 1574,2943 Rogne 
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
post@gronvold.no

KJøPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).  
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors., 
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres

KUNST
OG HÅNDVERK

Marit Anny’s Vevstogo
– 25-årsjubileum i 2014 – 
Vevnader til pryd og nytte. 
Servering av Valdreskost i 
sommerhalvåret.
2967 Lomen - Tlf. 924 53 675
maritanny@maritannysvevstogo.no
www.maritannysvevstogo.no

MEDIA
Avisa Valdres
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Valdres
Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook!

MøBLER
OG INTERIøR

Alle Gode Ting er Tre
Vi leverer det meste til hjem 
og hytte 
2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com 
arnestende@gmail.com

Bohus Møbelhuset  
Amfi Valdres
2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250
unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

Fargerike Fagernes/ 
Varmefag
Vi er spesialforretning 
innen maling, tapet, gulv, 
flis, gardiner , tepper, ovner 
og hytteustyr. 
Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

Lev Vel 
Interiørkonsulent
Forhandler kjøkken,  
bad, garderober,  
hvitevarer, tepper, 
gardiner og tilbehør. 
tegner, planlegger og 
veileder. 
Befaring hos kunde
2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947
aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

Møbelringen,  
Bakken & Bakken
Skrautvålsvegen 33 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
Vi tar i mot selskap, bryllup 
og jubileum
2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no 
post@gomobu.no

RøRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Røn VVS AS
Røn Butikksenter
2960 Røn
Alt i vann, varme og 
sanitær 
Vi er også behjelpelige med 
utslippstillatelse
Tlf. 61 34 44 15/958 16 899
ronvvs@online.no

Valdres Varme og 
Sanitær AS
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

Vasetstølen
Severing og hytter
Vaset, 2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

TAKST
Valdres takst og 
Eiendom AS
Taksttjenester, uavhengig 
kontroll, tetthetskon-
troll og thermografi
2528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret  
i Valdres  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS 
Vi vasker og ruller det 
meste – duker, sengetøy, 
arbeidstøy osv. Ikke ren-
seri. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/ 
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.  
– også etter farger og mål. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.  
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no
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Ta kontakt med din lokale 
leverandør og finn ut hva de 

kan hjelpe deg med 
Hytteguiden
hjelper deg til raskt å komme i kontakt med tilbydere 
av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres

a
n

n
o

n
se

r
e 

h
er

? 
K

on
ta

kt
 a

nn
on

se
av

de
lin

ge
n 

i  
   

   
   

   
   

   
• 

  T
lf.

 6
1 

36
 4

2 
0

0
 e

lle
r 

på
 m

ai
l: 

an
no

ns
e@

av
is

a-
va

ld
re

s.
noALPINT

Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering
Stavedalsvegen 338,  
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no 
vidastav@online.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester  
Haldor Ødegård
Hus, hytter, restaurering, 
og prosjektering. Sentral 
godkjenning. Fagkunnskap 
gir trygghet
2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise i Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.  
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no   
post@el-servicevaldres.no 

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
Bygg-og tømmermester.  
Alt innen prosjektering, 
tegning og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no
Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen
Tlf. 976 30 311

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang
Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Byggmester 
Harald Thomas Jevne
Bygg og tømrartjenester
2975 Vang. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse 

Utleie av minigraver
2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no
Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Sælid Bygg
2960 Røn  • Tlf. 911 81 534
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

TK Totalbygg AS
Alt innen Tre og Betong
2973 Ryfoss
Tlf. 990 09 484
www.tktotalbygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira.  Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as
Golsvegen 1561, 
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no 
www.valdreshytter.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassvegen 14, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

Vassfarbygg as
3528 Hedalen/2910 Aurdal
Tlf. 907 62 578/916 33 515
postmaster@vassfarbygg.no

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no
Bagn Byggsenter AS
Rikt utvalg av det du 
trenger i en byggeprosess 
eller til rehabilitering 
av hus og hytte; trelast, 
byggevarer, jernvarer, 
maling og interiør. 
Velkommen innom for ideer 
og inspirasjon
Vestbygdvegen 15
2930 Bagn - Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no   
info@bagnbyggsenter.no

Byggmakker Skattum 
avd. Leira
Alt innen trelast og bygge-
varer. Vinduer og dører. 
Maling og interiør.  
Bad og garderober.  
Jernvarer og verktøy
Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,  
spesialprofiler
2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.no  
fredlundsag@gmail.com

Byggtorget Fosheim Sag  
Trelast, byggevarer,  
jernvarer og maling
Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Linjordet Sag - Laft og 
Høvleri
v/Magne Gardshaug 
Linjordet
2960 Røn
Tlf. 917 23 537

Solheim Trevare AS
Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885
olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no
Storefoss Sag DA
Spesialist på trelast
Åpent man.- fre, 7.30–16. 
Lør. 9–13
2940 Heggenes - Tlf. 61 34 00 48
post@storefoss.no
www.storefoss.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

CATERING
Valdres Catering  
& Mathus
Dårlig tid? – Kjøp deg fri!
Gullsmedvegen 5,  
2900 Fagernes
Tlf. 908 39 400
bestilling@valdrescatering.no 
www.valdrescatering.no

EIENDOM
Aktiv 
Valdres Eiendomskontor 
Jernbanevegen 14, 
2900 Fagernes 
Tlf. 61 36 66 33 
Mob. 952 29 303
valdres@aktiv.no 
www. aktiv.no

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes      
Tlf. 47 48 29 60 00
fagernes@dnbeiendom.no  
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

Privatmegleren Valdres
Valdresvegen 5,  
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 414 36 255
kw@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no/valdres

EIENDOMS-
UTVIKLING

Stavadalen Holding
Stavedalsvegen 338
2933 Reinli – Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no
Vaset  
Utbyggingsselskap as
2966 Slidre - Tlf. 959 45 153
post@vaset.com

Ølnesseter Hyttegrend
Nøkkelen til det gode liv. 
Tomter opp mot 1000 m.o.h.
Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no
Grønolslie AS
Nye og unike tomter  
i Grønolslie
2952 Beito
Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no 
www.gronolslie.no

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Data & Tv-Service AS
Hvitevarer/Mobil/Lyd & 
Bilde/Data/pc verksted – 
når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Mobildata Fagernes
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS  
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

ENERGI-
FORSYNING

Elkjøp Valdres AS  
– Varmepumper  
– Stor varmeavdeling 
– Propan
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Valdres Utleiesenter AS
Lavpris propan
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira i Valdres
Tlf. 907 04 633

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00
post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/ 
ValdresEnergi.no

Vang Energi KF
2975 Vang
Tlf. 61 36 75 50
epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

HYTTESERVICE
Beitostølen Vakt og 
Hytteservice AS 
2940 Heggenes
Vi tar vare på DINE verdier!
Tlf. 913 00 961 
bsvakthytteservice@gmail.com
Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen
Din lokale servicemann  
og fagforhandler av alt 
hytteutstyr på Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com 

Grønvold Snekker- 
veksted AS
Trapper, kjøkken, bad, 
senger og garderobe
Bygdinvegen 1574,2943 Rogne 
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
post@gronvold.no

KJøPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).  
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors., 
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres

KUNST
OG HÅNDVERK

Marit Anny’s Vevstogo
– 25-årsjubileum i 2014 – 
Vevnader til pryd og nytte. 
Servering av Valdreskost i 
sommerhalvåret.
2967 Lomen - Tlf. 924 53 675
maritanny@maritannysvevstogo.no
www.maritannysvevstogo.no

MEDIA
Avisa Valdres
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Valdres
Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook!

MøBLER
OG INTERIøR

Alle Gode Ting er Tre
Vi leverer det meste til hjem 
og hytte 
2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com 
arnestende@gmail.com

Bohus Møbelhuset  
Amfi Valdres
2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250
unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

Fargerike Fagernes/ 
Varmefag
Vi er spesialforretning 
innen maling, tapet, gulv, 
flis, gardiner , tepper, ovner 
og hytteustyr. 
Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

Lev Vel 
Interiørkonsulent
Forhandler kjøkken,  
bad, garderober,  
hvitevarer, tepper, 
gardiner og tilbehør. 
tegner, planlegger og 
veileder. 
Befaring hos kunde
2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947
aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

Møbelringen,  
Bakken & Bakken
Skrautvålsvegen 33 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
Vi tar i mot selskap, bryllup 
og jubileum
2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no 
post@gomobu.no

RøRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Røn VVS AS
Røn Butikksenter
2960 Røn
Alt i vann, varme og 
sanitær 
Vi er også behjelpelige med 
utslippstillatelse
Tlf. 61 34 44 15/958 16 899
ronvvs@online.no

Valdres Varme og 
Sanitær AS
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

Vasetstølen
Severing og hytter
Vaset, 2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

TAKST
Valdres takst og 
Eiendom AS
Taksttjenester, uavhengig 
kontroll, tetthetskon-
troll og thermografi
2528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret  
i Valdres  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS 
Vi vasker og ruller det 
meste – duker, sengetøy, 
arbeidstøy osv. Ikke ren-
seri. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/ 
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.  
– også etter farger og mål. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.  
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no
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Eierne av Aurdal Fjord-
camping & Hytter, Knut 
Sundet (59) og Jan Op-
heim (46), har mer enn 
overbevist seg sjøl. 18 
år med blodslit har gitt 
suksess. 

Campinggjestene har kåret campin-
gen i Aurdal til sin favorittplass to år 
på rad. Nå står de overfor nye kvan-
tesprang. Solan og Ludvik som cam-
pinggjestene kaller dem, vil på sikt 
ha Aurdal Fjordcamping opp et hakk 
opp, fra i dag fire – til et femstjerners 
anlegg. Fem stjerner betyr nye inves-
teringer og det er en rekke krav som 
skal oppfylles, blant anna må de ha til-
bud om egne familierom.

18 år er gått
18 år har gått siden de åpnet dørene 
og kunne tilby faste plasser til 30 cam-
pingvogner. Det var i 1998. Men ideen 
om å lage campingplass av jordvegen 
på Sundet som ligger idyllisk til ned til 
Begna elv ned for Sundvollbrua, ble 
unnfanget lenge før. 

– Ja, det er faktisk konene våre som 
har skyld i at vi ble kjent, forteller de. 
Og Jan fikk jobben med å bygge på 
huset til Knut. Det hadde nok vært 
pratet om at området egnet seg godt 
for campingplass, men planene skjøt 
først fart da Knut og Jan la hodene i 
bløt. Kjemien var god dem imellom 
og de startet arbeidet med å utforme 
søknader i 1994. Et AS ble etablert året 
etter, og det ble igangsatt arbeid med 
en privat reguleringsplan, forteller 
Knut ivrig. Fra gammelt av hadde det 
vært en liten teltplass ved elvekanten 
rett over sundet. 

– Men vi møtte på hindringer. Ban-
ken trodde ikke på prosjektet vårt og 
nektet å gi lån. Vi ble begge sendt på 
etablererkurs og måtte møysomme-
lig lage forretningsplan og det hele. 
Roar Aamodt, næringskonsulent i 
kommunen da, hjalp oss mye, og etter 
hvert løsnet det, forteller kompanjon-
gene Knut Sundet og Jan Opheim. De 

åpent som sagt med 30 vognplasser. 
Og en liten kiosk med toaletter på ene 
siden var det hele. Og for å helgardere 
behold begge to jobbene noen år, Knut 
på Felleskjøpet og Jan snekkerjobben. 

Venteliste i starten
Siden den spede start i 1998 har de 
bygget ut gradvis, med beina godt 
planta på jorda.

– Ja, vi har bygd ut etter behov og 
etterspørsel og brukt pengene vi har 
tjent til å investere for. Slik har det 
egentlig fortsatt. Men vi har vært litt 
heldige og har fått god drahjelp av 
markedet med stadig økende interes-
se for camping. Vi hadde faktisk ven-
teliste en tid for å få plass, og fortsatt 
hender det at vi får forhåndsbestillin-
ger fra folk som vil plassere bobilen el-
ler campingvogna ned til elvekanten.

I dag teller Aurdal Fjordcamping 
185 faste plasser for campingvog-
ner, mange, ja, kanskje de fleste, har 
også bygget ut med eget spikertelt og 
mange steder plattinger. Eierne har 
også bygget ut med egen kro, pub og 
selskapslokaler, nytt toalettanlegg og 
det som fordres av komfort for et mo-
derne anlegg som dette er blitt.

Enorme forventninger
– Kravene i denne bransjen har blitt 
enorme. Vi må fornye oss og følge opp 
hele tida. Konkurransen er også stor.

De erkjenner at det har gått bra, 
kanskje har det tatt av noe mer enn 
de kunne forestille seg en gang på 
1990-tallet. Men det har merkes på 
helsa også – sjøl om de er blitt flinkere 
med åra til å finne den gode balansen 
mellom jobb og avkopling.

I førstninga hadde de ikke hytter, 
men i dag teller anlegget åtte hytter 
med dusj og toalett samt ytterligere 
åtte hytter med litt enklere standard. 
Faktisk kjøpte de seks hytter på rot 
som sto på Vikodden camping på Gjø-
vik som ble avvikla. De har også et par 
vogner med platting som leies ut.

I løpet av disse årene mener de at de 
har lagt ned mellom 20 – 30 millioner 
i anlegget. 

Bygger bryggeanlegg
Denne sommeren er de i gang med 
ytterligere en storsatsing, og det er å 

bygge et ordentlig bryggeanlegg. 80 
meter betongbrygge bygges ut nå, og 
det skal også gi muligheter for å tilby 
båtbrygge for flere. Her vil det i løpet 
av sommeren være duket for skikkelig 
bryggedans.

I noen år har de jobbet mot kom-
munen for å kunne kjøpe til mer areal 
for videre utbygging, ikke minst for å 
rigge seg mot bobilmarkedet som er 
på full fart opp. De fikk kjøpe 14 mål 
av kommunen. Dette vil etter hvert 
bli klargjort for bobilplasser. Dette er 
i sør av området ved Aurdal rensean-
legg. Her vil det også komme et nytt 
sanitæranlegg.

– Vi må si at kommunen nok har 
vært svært greie mot oss når det først 
løsnet, sier de.

Verre har det nok vært i forholdet til 
vegmyndighetene som i mange år har 
nektet dem tilfredsstillende skilting 
fra E16 og ikke minst fv. 51 gjennom 
Tisleidalen. – Ved E16 i Aurdal har 
det løst seg nå, men fortsatt er vi ikke 
i mål, forteller Jan Opheim indignert.

Utlendingene finner fram
Utlendingene har til de grader funnet 
fram til den gjeve og idyllisk beliggen-
de campingplassen. Nok også fordi 
det er sjeldent rike fiskemuligheter i 
området, for den del rett utfor døra. 
Gjestene som ligger fast, er fortrinns-
vis norske og fra hele Østlandet, så 
kommer de øvrige i stort mon fra Ned-
erland, de reiser mye i lavsesongen, 
men også massevis med tyskere og 
franskmenn er innom, ja russere, og 
de ønsker å leie hytte. Telt er også blitt 
in igjen, men til en helt annen stan-
dard enn den gang det var en stang i 
midten. En viktig del av arbeidet med 
å bygge tilhørighet og miljø er spek-
teret av tilbud. I sommersesongen 
arranger de blant annet flere større 
dansearrangement og det holdes fis-
keturneringer og vi vet ikke hva. Et 
supert bilvaskeanlegg er det også blitt 
plass til, og minigolf for dem som vil 
og ønsker. Men for en fjordcamping 
som dette spiller også vatnet en stor 
betydning for aktiviteten.

TORBJØRN MOEN

KONTINUERLIG UTBYGGING: 18 år har gått siden de tok imot den første gjesten ved Aurdal Fjordcamping. I løpet av disse årene har de investert mellom 25 og 30 millioner kroner ved stedet, som to år på rad er kåret til den mest popu-
lære campingen av campingfolket sjøl. I år er enda en større utvidelse på gang.

BRYGGEANLEGG: Nytt bryggeanlegg av høg 
kvalitet bygges i år. Jan Opheim viser stolt fram 
årets store satsing.

Innretter seg 
for framtidas 
trender
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KONTINUERLIG UTBYGGING: 18 år har gått siden de tok imot den første gjesten ved Aurdal Fjordcamping. I løpet av disse årene har de investert mellom 25 og 30 millioner kroner ved stedet, som to år på rad er kåret til den mest popu-
lære campingen av campingfolket sjøl. I år er enda en større utvidelse på gang.

UNGDOMMEN: Aurdal Fjordcamping gir også arbeid for mange. Her er ungdommen i 
sving med å bygge flytebrygger som skal monteres på det nye bryggeanlegget. Fra f. v. 
Trygve Røn, Sondre Opheim, sønn av Jan Opheim, og Patryk Laskowski.

TRIVSEL: På Aurdal Fjordcamping har de fleste lang botid. Her er hyttenaboene Geir 
Bjeglerud fra Dokka (t.v.) og Grete Øiset fra Bærum. De forteller at de trives veldig 
godt på campingen, som har idyllisk beliggenhet.

BEDRIFTS-BESØKET 
Aurdal Fjordcamping & Hytter ved Sundvoll
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Jubileumsboka i stort 
format vart presentert 
ved kyrkja pinsedagen.

Timberet som vart brukt i stavkyrkja 
er hogge vinteren 1215/1216, det er 
vitskapeleg dokumentert ved prøver.

Soknerådet markerer 800-årsjubile-
et på mange måtar gjennom året. Høgt 
oppe på ynskelista stod ei bok, sidan 
det ikkje er skrive bok om kyrkja før.

Boknemnda med Solveig Sandberg, 
Knut Anders Dæhli, Inger Robøle 
Kristiansen og Olav Robøle har lagt 
ned eit stort arbeid, og fekk varm takk.

Utskorne portalar og runer
Boka er på vel 240 sider i stort format, 
med vel 200 illustrasjonar.

Fyrste kapittel er om kyrkja som 
åndeleg midtpunkt i bygda. Her blir 
vi også kjende med dei utskorne por-
talane, med den 800 år gamle jern-
ringen på kyrkjedøra, med maskene 
på søylehovuda på loftet og runeinn-
skrifta på ein av stolpane, oppdaga 
ved restaureringa i 1924.

Gjæv altartavle
Det er også kapittel om sjølve kyrkje-
bygget, om inventar og utstyr, om kyr-
kjegarden og om kyrkjelivet i Hegge.

Den gjæve altartavla er spesiell. 
Tavla var ei takkegåve frå fire karar 

som nær sette livet til i uvêr austa 
Skagstinden på 1780-talet.

Spesiell er også døypefonten i kle-
berstein, datert til siste halvdel av 
1100-talet, med andre ord endå eldre 
enn kyrkja.

Nær riving fleire gonger
Fleire gonger har kyrkja vore nær ri-
ving, også så seint som rett før 1920. 
Då var det planar om i staden å reise 
ei ny kyrkje litt lenger nord, oppe ved 
vegen ved garden Nordtorp.

I siste kapittelet i boka blir det 
nemnt og etter kvart omtale av 
samtlege prestar i Hegge frå fyrst på 
1500-talet. Dessutan klokkarar, orga-
nistar, kyrkjetenarar og andre. Blant 
desse trekkjer vi fram Johan Håvi som 
var organist i heile 43 år, frå 1932.

Fagleg bistand
Boknemnda har fått fagleg bistad frå 
fleire, blant andre Ola Storsletten, 
som i 30 år hadde stavkyrkjene som 
arbeidsfelt. Også Tom Schmidt, pro-
fessor i namnegransking og oppvak-
sen i Øystre Slidre, har ein interessant, 
historisk artikkel. Fleire andre har 
bidrege, det vanka også takk for øko-
nomisk støtte  frå fleire hald.

Boka er til sals i bokhandlane på 
Beitostølen, Fagernes og Leira samt i 
forretningar i Heggenes-området.

TOR HARALD SKOGHEIM

Hegge stavkyrkje er 800 år – feirar med bok

JUBILEUMSBOK: Mange møtte fram til boksleppet pinsedagen, og fekk høyre og 
sjå smakebitar frå den 800 år lange historia om Hegge stavkyrkje.

Bjørn forteller om sin egen inter-
esse for krigshistoria, spesielt som 
følge av at faren hans hadde vært med 
i Tysklandsbrigaden. Dessuten er det 
også en kjensgjerning at den andre 
verdenskrigen også rammet Leira og 

virksomheten til Stendebakkenfami-
lien hardt. Blant anna ble slakteriet til 
bestefaren bombet under krigen, som 
også medførte at et liv gikk tapt. 

Bjørn Stendebakken gjorde også 
et fire timers opptak med faren om 
krigsopplevelsene før han døde.

– Mitt bidrag til denne boka er det 
minste jeg kan gjøre for dem som har 
kjempet for vår frihet og oppbygging 
av velferdsstaten etter krigen, sier 
Bjørn. 

Boka består av 150 bilder og de sit-
ter på et betydelig større bildemate-
riale enn som så.

Kåre Kompelien som kom inn i pro-
sjektet for vel ett år siden, forteller at 
det har vært krevende å prioritere, 
men at bildene og teksta, de mange 
intervjuene er med på å utfylle hver-
andre.

– Vi har etter hvert som vi jobbet 
med boka blitt kontaktet av mennes-
ker fra Trondheim til Kristiansand. 
Valdrisene og i mange sammenhen-
ger etterkommerne, er spredt over det 
ganske land. Dette har vært en utrolig 
spennende reise. Jeg kunne sjøl fint li-
te om Tysklandsbrigaden før jeg star-
ta opp med boka. Etter hvert som vi 
ble enige om inndelinga gikk det greit 

å skrive, forteller Kåre Kompelien. 
Siste seks månedene har han jobbet 
nokså intens med boka, som er blitt på 
hele 225 sider. Omslaget prydes av en 
Austin K5, 43-modell som ble brukt 
av de norske troppene i Tysklandsbri-
gaden. Det er Hans Hansebråten som 
har restaurert bilen og som fortsatt 
eier den.

Bjørn Stendebakken sier at de har 
mange å takke for at boka har blitt til. 
Kristian Bergsund har vært utrolig 
viktig etter hvert som boksprosjek-
tet har gått framover. Han framhever 
også spesielt veteranene Torstein 
Heggom og Jørgen Røe. 

Boka er laget i 1.500 eksemplarer, 
og i tida framover skal de drive aktivt 
salg. De skal også inn i skoleverket i 
Valdres der det er mulig. Boknemnda 
har også med Kåre Willoch på laget, 
som har skrevet forordet til boka. Han 
hyller initiativet og verdien av å sikre 
denne historia. Så langt de har klart 
å finne ut av var 363 valdriser med i 
Tysklandsbrigaden, alle navnene er 
med i boka. Totalt 40.000 nordmenn 
gjorde tjeneste i Tyskland etter at den 
andre verdenskrigen var slutt.

TORBJØRN MOEN

– Dette er en veldig 
viktig dokumentasjon 
som vi er glade for har 
kommet på plass nå, 
sier forsvarskjenneren 
og veteranen Kristian 
Bergsund.

Vi møter boknemnda som står bak 
det siste tilskuddet til historia om 
tysklandsbrigadens veteranforening 
avdeling Valdres. De beskuer resul-
tatet av minst to års arbeid. Den lenge 
etterlengta boka om valdrisene som 
deltok i Tysklandsbrigaden etter kri-
gen ligger rykende fersk på bordet. Til 
stede er ildsjelene i prosjektet; Bjørn 
Stendebakken, Ivar Aars, Erna Jordet, 
Kristian Bergsund og den innhyra for-
fatteren etnedølen Kåre Kompelien. 
Det er ikke mulig å skjule at de er litt 
imponert. Etter mange års prat kom 
det fart i arbeidet etter at Veteran-
monumentet kom på plass på Leira i 
2014. Leiringen Bjørn Stendebakken 
tok en viktig rolle i dette arbeidet.

Krigshistoria er sikret
Ny bok om valdrisene som deltok i Tysklandsbrigaden

FORFATTEREN: Den opprinnelige et-
nedølen Kåre Kompelien har etter hvert 
mange lokalbøker på samvittigheten. 
Siste halvåret og mer til har han jobbet 
nokså intenst med bokprosjektet som 
omhandler valdrisene som deltok i Tysk-
landsbrigaden.
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KRYSSORD 2:
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Tove Luth, Lier
Kjell Raubrøtt, Heggenes
Kjellaug Galtestad, Aurdal

De tre vinnerne får tilsendt boka 
«Gapskratt 3 – Historier fra Valdres – 
over disk» av Arne Hestekind.

Vi trekker tre bokpremier blant de med riktig løsning.  
Send inn til VALDRESMAGASINET,  Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen  15. august 2016. 
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».

Navn:  .........................................................................................................................................................................

Adresse:  .........................................................................................................................................................................

Postnr.:   ..........................     Sted:  .................................................................................................................................

KRYSSORD 3
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SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Fa rao, 2) 2005, 3) Paul T. Dreyers Forlag, 4) Vald res Ve te ran vog ners Venner 
5) Tryg ve Bjør go, 6) Trønderbilene AS, 7) Strabag AG, 8) Kari Ru stad, 9) Vald res Fol ke drakt saum, 10) Dre
sin, 11) Kåre Kompelien. 

AMFIMyeåglede seg til. Alltid.

Altdutrenger
fårduhososs!

LeIrAArA I VALdres Åpent 10-20 (18) spAr og bilteMA 08-20 (9-18)
Apotek 1MAn-tors 10-18, fre 10-20, lør 10-16AMFI.no/VV/VALdres

nille
narvesen
spar
Jernia
Apotek 1
shoeday
notabene
biltema
lindex
ok Hagen
grepa gøtt Cafe
get Classic
sport 1
kid
bohus
europris
posten

t
Slapp av i sommer!

300 gratis
parkeringsplasser
Vi har 4 ladestasjoner

for el-biler

VINN 
EN MÅNEDS ABONNEMENT 

PÅ «VALDRES»

Susen av Garlistuten
er boka om den vidgjetne fela til Jørn Hilme.
Olav Norheim følgjer musikkspora etter
Garlistuten fråValdres til Amerika og attende,
og gir oss samtidig eit stykke kulturhistorie frå
Valdres. Praktbok i stort format. 128 s., 90 foto
og illustrasjonar i fargar og svartkvitt.

Du får boka i Fagernes Libris eller frå Kvitvella Forlag via e-post: namallag@gmail.com

B C

D E F

Vi har klipt ut bilder fra  
forskjellige sider i avisa, det 
kan like gjerne være fra en 
annonse som fra en reportasje. 
Finn bildet, og skriv sidetallet 
hvor det er fra, for eksempel 
A side 11, B side 2 osv.  
Send svaret på e-post til  
redaksjonen@avisa-valdres.no 
eller i vanlig post innen 
15. august til «Finn bildet»  
Valdresmagasinet, Skrautvåls-
vegen 15, 2900 Fagernes.

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Gudrun Tjorteland, Lindesnes

Svar på FINN BILDET: A side: B side: C side: D side: E side: F side:

Navn: 

Adresse: 

E-post:       Tlf. 

Hva skjer når trærne 
får grønne blader?

 1)  Kva er ar tist nam net til 
Kari Kamrud Jahn sen frå 
Ul nes? 

 2)  I kva for eit år vart val
dresdialekta kåra til den 
mest po pu læ re i Norge? 

 3)  Kva var nam net på for
la get som dis po nen ten i 
av i sa Vald res, Hal vor Pe
dersen, dreiv i Vald res på 
1980ta let? 

 4)  Kven står som ar ran gør av 
Valdresløpet? 

 5)  Ein valdresdiktar vil le i år 
ha fylt 100 år. Kven? 

 6)  Kva er nam net på buss
sel ska pet som frå juni 
2016 har fått an bod på 
busskøyring i Vald res? 

 7)  Kva er nam net på det aus

ter riks ke selskapet som 
har fått an bod på byg
ging av E16 ØyeEids bru? 

 8)  Kva hei ter rek to ren på 
Vald res vi da re gå an de 
sku le? 

 9)  Kva er nam net på valdres
bedrifta som si dan 1989 
har le vert skred dar syd de 
bu na der frå Vald res? 

10)  Kva er nam net på køyre
tøyet som blir brukt av 
tu ris tar på Vald res ba nen 
et ter at tog tra fik ken vart 
inn stilt? 

11)  Kven har skri ve den ny leg 
ut kom ne boka «Valdres
gutter i Tysklandsbriga
den»?

A

Kommunesammenslåing (alvorlig tilfelle)

WILLIAM SCHUMACHER (7), AURDAL:   
Det er alt for kaldt for bladene å leve om vinte-
ren. Om sommeren blir de varmet opp av sola og 
spretter ut av greinene. De må ha litt regn også 
da. Det er fint med så mye grønt da.

EIVIND LØVOLD STRAND (6),  
FAGERNES: Sola tiner opp treet sånn 
at det blir levende. Da kommer det ut en 
liten stilk som blir til blader etter hvert. 
Jeg liker godt alt det grønne. Det blir så 
lett og gøy.

ASTRID ROSENDAL (7),  FAGERNES:  Sola 
er en kur for trærne, akkurat som en lege er 
det for menneskene. Trær er høye og gamle. 
Sola er noe som gjør at de får det litt bedre. 
Da vokser det ut blader som en takk. De 
ligger krølla inni greinene. Det er tøft at en 
tynn grein kan ha så store blader inni seg.

NATALIE SLETTUM (7), AURDAL:  
Når treet får regn og sol på seg, så 
ramler det ut masse blader. De grønne 
bladene lever bare en kort sommer. Det 
er litt synd på dem. Men de kommer ut 
igjen neste år da.
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BORTEBRA...
LINN MARIE ULVESTAD

MYE KAN SIES om det franske språket, og 
ideen om fransk som romantisk og skapt for 
svermerier ser jo ut til å ha noe for seg når 
man kaster et blikk på fransk litteraturhisto-
rie. Vi kan takke dem for svulstige formule-
ringer av typen «livet er en blomst hvis kjær-
lighet er honning» (La vie est une fleur dont 
l’amour est le miel – Victor Hugo), for å ikke 
snakke om en rekke kreative uttrykk knyttet 
til forelskelse, utroskap og alt imellom. Det 
finnes mange saftige, og iblant direkte mer-
kelige, metaforer som tilsynelatende gir lite 
mening når det oversettes direkte til norsk, 
og jeg vil derfor gi en liten innføring som for-
håpentligvis vil bli nyttig. 

NÅR MAN BESKRIVER kjærlighet ved første 
blikk, sier man at det er «un coup de foudre», 
et lynnedslag. Dette simple eksemplet be-
krefter ideen om at franskmenn er litt mer 
varmblodige enn oss nordboere, og jeg tror 
nok det er sant at de er mer tilbøyelige til å 
bruke større ord enn nordmenn. Selv er jeg 
nok over gjennomsnittlig opptatt av ling-
vistikk, og jeg synes det er kjempegøy å se 
på hvordan et språk sier noe om kulturen og 
verdiene der det brukes. Når jeg prøver å for-
klare franske venner om det norske språket 
og moral knyttet til romantiske forhold liker 
jeg å fortelle at ordet «kjærlighet» i hoved-
sak består av ordet «ærlighet». For mens jeg 
har inntrykk av at nordmenn er litt mer opp-
tatt av verdier som trofasthet og redelighet, 
kan det virke som at det er noe i klisjeen om 
at franskmenn er mer tilbøyelige til å «dyp-
pe kjeksen sin» (tremper son biscuit), altså 
ligge rundt, selv om de er i et monogamt for-
hold. For øvrig sier man at noen har latt seg 
rulle i melet (se faire rouler dans la farine) 
dersom de har blitt bedratt. 

DERSOM NOEN IKKE møter opp til en date,  
sier franskmennene at de har «puttet en ka-
nin på noen» (poser un lapin à quelqu’un), 
mens det å bli avvist blir forklart som å «å 
ta seg en rake» (Se prendre un râteau). Det 
finnes også en rekke metaforer som benytter 
seg av seksuelle allusjoner i større og min-
dre grad, og de går som regel alltid hardest 
utover kvinnene. For å si at en kvinne er kjip,  
vil franskmennene kunne si at hun er «dårlig 
pult» (mal baisée). Man skulle tro at denne 
typen kvinnefiendtlige uttrykk var på vei ut 
av språket, men enn så lenge er det vanlig, 
om enn vulgært. Det er på tide å få fransk-
mennene «til å gå med hatten» (Faire porter 
le chapeau), hvilket betyr å få dem til å ta an-
svar for handlingene (og ordene) sine. 

Tove Skjelstad og Odd Sagbråten 
følger opp suksessen fra i fjor 
med tre nye stølsvandringer på 
Aurdalsåsen i sommer. De gleder 
seg til å ta med hytte- og bygde-
folk til støls. 
For seks år siden ga de ut boka «Til støls på Aur-
dalsåsen – en historisk vandring». Da de ble pensjo-
nister for to år siden bestemte de seg for at de ville 
gjøre noe mer ut av bokprosjektet. 

– Det er boka som er bakgrunn for stølsvandringa 
vi har startet. Vi har mye kunnskap og historie som 
vi gjerne vil dele, etter å ha gått på kryss og tvers på 
Aurdalåsen i mange år, forteller de to. 

– Idyllisk på Gamlestølen
Vi treffer dem på Nørre Gamlestølen. En rødmalt 
støl ligger fritt i det frodige landskapet, og utsikten 
er praktfull. Hit går den første stølsvandringa 2. juli. 

– Vi har etter hvert fått noen favorittstøler og 
Gamlestølen er en av dem. Det er så fredelig og godt 
her inne, sier Skjelstad, som legger til at de også går 
innom stølene på Skjenangen på julituren. 

Det er mye historie i området, etter aktiv støling 
i flere hundre år. På myrene nedenfor Gamlestølen 
har det også vært forsøkt korndyrking, og ved Skje-
nangselva ble det drevet sagdrift en periode. Det er 
gamle ferdselsårer og stier på kryss og tvers mellom 
stølene og fjelltoppene i området. 

Gjenskape livet i gamle dager
– Disse områdene er lite kjent for den store hopen. 
Her inne treffer vi nesten aldri folk, men det er her 
man møter mye av den uberørte kulturhistoria. Vi 
skal forsøke å skape et bilde av det livet som var her 
den gang så godt vi kan, sier, Sagbråten. 

20. august er det ny tur, til de fire stølene på Ro-
bøle, med en avstikker opp på Kyrkjeknatten.

Lette turer, uten påmelding
Den siste turen for sesongen blir 10. september.

– Da går vi inn til Kvannestølene med en stopp på 
Ragnhildstølen og Halli. Det er lette turer, men vi 
tar oss god tid og tilbringer 4–5 timer ute, så ta med 
mat og drikke. Det er ingen påmelding og ingen 
kostnad, bare møt opp å bli med, oppfordrer de to. 

De har opprettet en egen gruppe på Facebook, 
«Stølsvandring på Aurdalsåsen», hvor all informa-
sjon blir lagt ut fortløpende. 

MARIT BEATE KASIN 

Nye stølsvandringer i sommer
TUR: Tove Skjelstad og Odd Sagbråten har tre stølsvandringer i sommer. Første vandring blir lørdag 2. juli. – Da 
har vi tenkt at deltakerne skal bli bedre kjent med Skålin, Gamlestølene og stølene på Skjenangen, sier de to.

POPULÆRE VANDRINGER: Det var godt oppmøte, og en godt blanding av bygdefolk og hyttefolk, på fjorårets 
stølsvandringer. 
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Selge hytte?

Vår erfaring er at det er lurt å planlegge et salg i god tid.
Små ting som lett kan utbedres er ofte utslagsgivende for å få en god pris,
og vi vet hva kjøperne ser etter.

Vi tenker på hele prosessen når du skal selge eiendommen din, og det er
kanskje derfor Aktiv har bransjens mest fornøyde kunder for sjette år på rad.

Are Marit Ingunn M Ingunn H Synnøve Oddny Lisbeth

Aktiv er igjen bransjevinner av eiendomsmeglerkjedene i Norsk Kundebarometers kåring. www.aktiv.no

Tlf. 61 36 66 33
valdres@aktiv.no



OSLO: T 900 25 599 | BERGEN: T 951 00 341 | STAVANGER/SULDAL: T 52 79 63 00 | HEDALEN: T 61 34 97 80

HEDDA HYTTER

VI SKREDDERSYR DIN
DRØMMEHYTTE

Enten duuu skal bygge ny hytttte på
fjellet ellller ved sjøen er vårrrt mål å
realisere din hyttedrøm. Nååår du
velger ennn hytte fra Hedda HHHytter
blir den ssskreddersydd til diiin tomt
og dine øøønsker. Med vår kompe-
tanse og lange erfaring vil vvvi også
bidra meeed å tilføre det lille ekstra.

La ossss sammen planlllegge
din nye hytte!

I Skurveknnnatten har vi nå for salg fllflotte
vestvendteee selveiertomter med hhhelårsvei,
strøm, vannnn, avløp og bredbånd... Tomtene
ligger idyllllisk plassert i vestlig helling,
ca 850–90000 moh mellom Hedaleeen og
sagnomsussste Vassfaret.

Tomtene skkkal bebygges med hytteeer levert av
Hedda Hytttter AS.

Høyfjellet vvventer på deg med merrrkede stier
og 120 km maskinpreparerte skiløøøyper.

Tomtene i SSSkurveknatten ligger bare 2,5
timers kjørrring fra Oslo og ca én tiiime fra
Hønefoss. KKKontakt oss for mer inffformasjon
og prospekkkt.

Hedda Hytter leverer hytter ovvver hele
landet fffra en av fabrikkene i HHHedalen i

Valdddres eller Suldal i Rogalaaand.

Skurveknatten
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