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HØST - det betyr gjerne fargeprakt, løvfall, regn, vind, 
men også stillhet, vakker solnedgang og gode stunder 
ute i naturen. For mange er høst en tid for turer i skog og 
mark, topper er spesielt populært i Valdres. Atter andre 
sverger til jaktopplevelse og fiske. Valdres har mulighe-
ter for det meste. Det er egentlig mulig å nyte ubegrensa. 
Det er også vårt inntrykk at stadig flere er her for å ta del 
i våre fellesgoder. Snart tar en ny årstid over og det hvite 
gullet har allerede vist sitt nærvær. Faktisk er det mulig 
å legge ut på ski i natursnø på eksempelvis Valdresflye. 
Alle årstidene har sine særtrekk. Vit å nyte dem.

VED OVERGANGEN høst til vinter, alltid første helga i 
november, i år 31. okt - 2. nov., arrangeres Norsk Rakfis-
kfestival på Fagernes. Mange, mange tusen mennesker 
kommer til Valdres denne helga. Svært mange av dem 
er hytteeiere som inviterer med familie og venner. For 
mange mennesker har dette arrangementet blitt en god 
og sosial tradisjon. Selve arrangementet tilfører lokalt 
næringsliv kjærkommen omsetning, men like viktig blir 
Rakfiskfestivalen som merkevarebygger og PR-magnet. 
Lokalt næringsliv innenfor matsegmentet benytter fes-
tivalen til å tilby sine produkter. Lokalprodusert mat er 
i gledelig sterk vekst i Valdres, og Rakfiskfestivalen har 
opplagt betydd mye for dette.

DET ER ALL GRUNN til å glede seg også til årets utgave av 
Rakfiskfestivalen. Den har ivaretatt noe av tradisjonene, 
men samtidig fornyet seg passe. Ikke 
minst vil vi henstille til publikum 
om å ta del i temakursene som 
denne gangen arrangeres på 
fredagen. De gir innblikk i og 
kunnskap om gamle hånd-
verkstradisjoner innen-
for matlaging.
Og vi sees helt sikkert!

TORBJØRN MOEN
torbjørn@avisa-valdres.no
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Kunstneren bak årets rakfisk-
akevittetikett med uredd ut-
trykksform.

Miljøengasjement fikk kunstner Katrine Lyhus 
(26) fra Leira til å hoppe til sjøs med en død, 
sjuk aure i handa for åpne kameraer. Slikt blir 
det etikettkunst av. 
Oljemaleriet «Who am I to break the water sur-
face» som ble til i etterkant av Lyhus sin kunst-
performance i Kragerø i fjor høst, pryder nem-
lig Norsk Rakfiskfestivals egen rakfiskakevitt 
dette året.

Flere uttrykksformer
– Jeg ble overraska over å få forespørselen for 
med ei naken dame og en død aure som motiv, 
er jo maleriet litt på kanten, men jeg synes det 
er et spenstig og tøft valg av festivalledelsen, 
sier kunstneren sjøl.

Den malte kvinnen er en abstrahert versjon 
av henne sjøl – direkte inspirert av stillbildene 
som ble tatt under vann av Norges Naturvern-
forbund da de dokumenterte kunstperforman-
cen hennes.

– Bakgrunnen for det hele var ei lokal miljø-

sak knytta til forurensing av havbunn, som fikk 
mye oppmerksomhet i Kragerø mens jeg gikk 
på kunstskolen der. Jeg ønska å sette fokus på 
et miljøproblem som gjerne blir forsøkt dyssa 
ned, forteller Lyhus. 

Rakfiskfri festival
Nå gleder kunstneren seg til å stille ut original-
maleriet bak rakfiskakevittetiketten og andre 
egne verk i Palmas gamle lokaler på Fagernes 
Kjøpesenter under rakfiskfestivalen. Til ut-
stillinga har hun trykt opp femti nummererte, 
digitale trykk av «Who am I to break the water 
surface», som hun legger ut for salg.

Sjøl om 26-åringen elsker rakfisk, blir det 
imidlertid verken rakfiskspising eller en klunk 
av rakfiskakevitten under årets festival.

– Jeg er gravid, så nå må jeg ta pause fra olje-
maling ei stund også, forteller Lyhus. I tillegg til 
kunstnerisk inspirasjon, fant 26-åringen også 
kjærligheten i Kragerø. Nå har hun tatt med 
seg både mannen og atelieret og flytta tilbake til 
Valdres, til Førsøddin på Leira.

INGRI VALEN EGELAND

Kjerringa mot strømmen

Det er klart for ny Hemsing-festival i Aurdal 19. 
til 21. februar 2015. Ragnhid Hemsing forteller 
til Valdresmagasinet at programmet i hoved-
trekk er spikret nå. Hun kan love nye og spen-
nende musikalske  høgdepunkt. I løpet av tre 
dager skal det holdes seks konserter, alle med 
artister på et høgt internasjonalt nivå.  

Åpningskonserten holdes i Aurdal kyrkje 
torsdag 19. februar. Artister her er sopranen Eli 
Kristin Hanssveen, den tsjekkiske strykekvar-
tetten Zemlinsky Quartet, pianisten Tor Es-
pen Aspaas, fiolinistane Eldbjørg og Ragnhild 
Hemsing. 

Lørdag 21. februar blir det tre forestillinger. 
På dagstid en egen barneforestilling, Eventyret 

om Mozart, med Minken Fosheim og Helene 
Byhring. Medverkande: Valdresstrykerne, Ak-
sel Kolstad, Zemlinsky-kvartetten, Eldbjørg og 
Ragnhild Hemsing. Dette blir i SMIA i Aurdal 
(lokala til FrikarAkademiet).

Seinere på kvelden: To Damer, To Herrer 
med Einar Olav & Gjermund Larsen, Eldbjørg 
& Ragnhild Hemsing. Klassisk og folkemusikk 
i skjemt og alvor. 

Avslutningsvis på lørdagskvelden blir det 
konsertQuiz, sjølvutvikla konsept med artis-
ter frå festivalen ved Bente Hemsing. Sosial og 
uformell festivalavslutning. Dette også i lokala 
til FrikarAkademiet.

Ny Hemsing-festival

ÅRETS ETIKETTKUNST: Inspirert av stillbilder 
fra egen kunstperformance malte Katrine Lyhus 
«Who am I to break the water surface», som pry-
der etiketten på årets rakfiskakevitt.

I AKSJON: Leira-kunstneren Katrine Lyhus på 
veg ned under vannoverflata med en død aure i 
handa under gjennomføringa av sitt kunstneriske 
stunt.  FOTO: ERIK HOFSTEN
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Han er vokst opp på 
gard og visste tidlig at 
han ville heim igjen. Jan 
Tore Vik tar sitt livs ut-
fordring som «rakfisk-
general» på strak arm.

I skrivende stund er det fortsatt en 
drøy måned igjen til Rakfiskfestiva-
len. Men Jan Tore Vik kjenner at det 
begynner å boble. Han stoler på at ru-
tinene er så godt innarbeidet at 2014 
skal gå like bra som forrige, som ble 
«All time high».

Vi møter ham hjemme i sitt rike, på 
vestsiden ved Johmsborg. 

En mektig bjørkeallé opp til en stor, 
hvit trebygning forteller om en gard av 
en viss størrelse i valdressammenheng.

 Det bugner av blomster utenfor 
inngangsdøren, og der kommer gene-
ralen kjørende. Han har vært på møte 
med «gjengen» nede i Fagernes.

God oppvekst
– Min mor bor nede, og vi bor i andre 
etasjen. Der oppe ser du at vi er i ferd 
med å gjøre klart for bygging av ny 
kårbolig. 

Han viser veg opp i andre etasje og 
spoler tilbake til en god oppvekst, der 
han godt kan huske da siste melkekua 
måtte bøte med livet på 80-tallet. 

Garden med sine nær 150 mål inn-
mark og 3000 mål skog har huset både 
griser, kviger, ungdyr, høns og sau.

God kommunikator
Jan Tore Vik har to eldre søstre, og de 
var godt voksne før det blei klart at 
eldste søster ikke ville overta.

– Jeg har alltid vært med i arbeid på 
garden og har fått inn med morsmelka 
at jeg må være med og bidra. Du vet, 
det er alltid noe å gjøre på en gard, 
men det gir òg en egen frihet. Du har 
plass rundt deg og får masse frisk luft. 
Det gjør noe med den mentale helsa. 
Far var flink til å gi meg tillit og ansvar. 
Men det er mye jeg skulle likt å snakke 
med ham om når det gjelder kunnska-

per knyttet til det å drive en gard. Han 
døde i 2008 av kreft.

Jan Tore Vik løfter fram faren, Sver-
re Vik, og hans evne til å kommunisere 
godt med andre mennesker.  Nevnes 
kan også at Sverre var ordfører i Ves-
tre Slidre i 20 år, 1980–1999.

Han hadde en egen evne til å finne 
fram til gode kompromiss.

Denne evnen og egenskapen ønsker 
sønnen å videreføre.

Toppfotball
Etter militæret, fag på Blindern og 
fysioterapiutdanning, fikk Jan Tore 

Vik jobb ved Mensendieck-klinikken 
i Oslo.

Han fikk etter hvert gode kontakter 
i idrettsmiljøet med topphåndball, før 
det blei jobb i Lyn fotball og eliteserien. 

Han likte å være der det skjedde, 
men fikk så det holdt da klubben gikk 
konkurs, og han sto der uten jobb. 

Men for en med et godt rykte og 
gode kontakter, tok det ikke lang tid 
før han fikk jobb igjen, ved klinikken 
der det hele startet. Han rakk også å 
utdanne seg til personlig trener, før 
Valdres kallet for alvor.

Rakfiskgeneral
Vik var innom på et møte med val-
dresfotballen, vips, så satt han med 
daglig lederjobben i handa. 

Det blei en bratt læringskurve, og 
mye sugende energi – før tilbudet om 
fast jobb som rakfiskgeneral og daglig 
leder i handelsstanden dukket opp.

– Jeg er som en potet. Jeg liker å en-
dre kurs og ta nye utfordringer. Det 
var ikke vanskelig å si ja til general-
oppdraget.

«Rakfiskgeneral» 
som elsker 
sine røtter

HJEMMEKONTOR: Jan Tore Vik må ta en del av jobbinga hjemmefra, før Rakfiskfestivalen. GAMMELT OG ÆRVERDIG: Jan Tore Vik har overtatt familiegården på vestsida i Slidre nær Johmsborg.

«Du vet, det er alltid 
noe å gjøre på en gard, 
men det gir òg en egen 
frihet.»
JAN TORE VIK
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Internasjonal politikk
Kjæresten til Jan Tore Vik har dok-
torgrad i internasjonal politikk. Like-
vel valgte hun å bli med kjæresten til 
Valdres. Hun er i dag engasjert i Helse 
Valdres, kombinert med at hun jobber 
på Høgskolen i Gjøvik.

Under forrige Rakfiskfestivalen  
fikk Jan Tore Vik like godt i oppdrag 
å ha hele økonomiansvaret, det vil si 
holde å orden på pengestrømmen. 
Det gikk veldig bra med et betydelig 
overskudd.

Heldigvis har han god støtte i den 
forrige generalen, Håvard Halvorsen, 
som stiller opp også i år.

Nye verdier
– Vi skal ta med oss det beste fra den 
forrige festivalen. Og så skal vi bli 
enda flinkere på å løfte fram de lokale 
råvarene. I den sammenhengen er 
Espen Blåfjelldal engasjert til å ut-
vikle et konsept som selges i stortel-
tet, lavvoen og rundt omkring under 
festivalen. Videre er det nytt i år at vi 
arrangerer kurs i smaksprøveteltet 

fredagen. Her blir det lefsebakekurs, 
kurs i å legge ned rakfisk, samt drikke 
til rakfisk. Dette er kurs som folk kan 
melde seg på.

En god magefølelse
Sjøl om Rakfisken er en matfestival og 
en fest, så ønsker Vik å få folk mer i ak-
tivitet. I den anledning har de inngått 
et nært samarbeid med Rakt Up. Nytt 
av året er også at det gis et høykultu-
relt tilbud med intimkonsert med Gu-
ro Kleven Hagen i Gjensidigegården.

– Jeg er anspent, men rolig. Jeg har 
en god magefølelse, og jeg gleder meg 
masse til det hele braker løs ...

ANNE KJØNNIKSEN

HJEMMEKONTOR: Jan Tore Vik må ta en del av jobbinga hjemmefra, før Rakfiskfestivalen. 

I FARTA: Jan Tore Vik er i farta med mye jobbing hjemme på garden, leder i Fager-
nes Handelsstands Forening og rakfiskgeneral.
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For andre år sit rakfisk-
forskar Rasmus Massey 
Heuch (26) i fagjuryen 
under Norsk Rakfiskfes-
tival. I masteroppgåva 
si samanlikna han rak-
fisk av røye og aure.

Unge Heuch er son til far sin; destilla-
tør og rakfiskkjennar Halvor Heuch. 
Familien har hytte på Aurdalsåsen, så 
Rasmus Heuch har eit nært forhold til 
distriktet vårt. Det var ein av årsakene 
til at han i fjor hamna i fagjuryen.

Samanlikna røye og aure
Rasmus Heuch fullførte ved siste års-
skiftet sitt masterstudum i biotekno-
logi ved NTNU i Trondheim. Mellom 
anna på grunn av sin valdresbak-
grunn, valde han – som ein av få til no 
– å skrive ei masteroppgåve knytt til 
rakfisk. Ho ber tittelen «Rakefisk: Stu-
die av rakeprosessen for røye og ørret, 
med og uten tilsatt starterkultur.»

– Målet har vore å samanlikne røye 
frå Vesterålen med regnbogeaure frå 
Valdres (Noraker Gård). Rasmus la 
ned seks buttar med 12 fiskar i kvar. 
I tre av dei var det røye og i tre av dei 
aure. Alle dei seks buttane vart tilsette 
same mengde salt (og litt sukker). 
Ein butt av kvar fisketype var utan 

startkultur, medan dei fire andre but-
tane parvis vart tilførde to forskjellige 
startkulturar med mjølkesyrebakte-
riar. Alle buttane vart lagra ved same 
temperatur, og Rasmus Heuch tok 
prøver av utviklinga.

5–6 grader i tre månader 
– Kva fann du ut, Rasmus?
– For det fyrste var fisken frå Noraker 
raudare i kjøtet enn oppdrettsrøya frå 
Vesterålen. Dette kan vera påverka av 
fôret. Også i ferdig raka fisk, var auren 
raudare enn røya.

Vidare kunne eg slå fast at auren 
vart snøggare raka enn røya. Det vil 
føre til at rakaure snøggare vil få sterk 
smak, enn røya. Med same tidsinter-
vall vil raka røye dermed bli mildare 

i smaken, og raka røye blir ofte seld i 
mildare form enn rakaure.

Overraskande pH-fall
Rasmus Heuch fortel at pH (surheita) 
fall ein del i starten av rakeprosessen, 
og at det var større pH-fall i røyebut-
tane enn i dei med aure, noko som for-
undra han veldig.

Rasmus seier pH auka ein del mot 
slutten av rakinga: – Avfallsstoffa frå 
fermenteringa er mellom anna ba-
siske nitrogenbindingar. Dei er med å 
auke pH til lengre tida går.

– Kva praktisk nytte meiner du rak-
fisknæringa kan trekkje av det du kom 
fram til i oppgåve di, Rasmus?

– Det mest spesielle er at eg har sam-
anlikna rakfisk laga av røye og aure, og 

Har master i rakfisk og sit i fagjuryen 
FAGJURYMEDLEM: Det er sju medlemmer i fagjuryen under rakfiskfestivalen, og her er Rasmus Massey Heuch, Oslo, i aksjon på scenen i smaksteltet under fjorårets festival. Frå venstre er han flankert av Sigrun Bjørge Løken frå Nofima, som i år har teke vervet som 
leiar av fagjuryen, etter at Berit Ildjarnstad har hatt den jobben i mange år. Til høgre tidlegare jurymedlem Anne Marie Mørstad frå Øystre Slidre.  FOTO: SVEIN ERIK SKI
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eg trur dei som lagar rakfisk på røye, 
har ein annan filosofi for produktet, 
enn dei som lagar rakfisk av aure. 

Startkultur
Rasmus Heuch såg at startkultur had-
de mindre å seia for sluttproduktet 
til lengre ut i rakinga ein kom. Det vil 
seia at fisk tilsett startkultur har stør-
re bakterieaktivitet i starten, men at 
dette jamnar seg ut ettersom tida går.

– Funna mine var difor ein god in-
dikasjon på at ein kan styre bakterie-
utviklinga i fisken betre dersom ein 
tilfører fisken startkultur.

– Kva trur du vil prege rakfiskpro-
duksjonen om 10–20 år, Rasmus?

– Det er konkurranse mellom rak-
fiskprodusentane, men eg oppfattar 

i dag fisken frå dei forskjellige pro-
dusentane i Valdres som ganske lik. 
Difor trur eg det kan vera ein tanke å 
dyrke fram større forskjellar mellom 
produsentane.

Meir forsking på startkultur
– Samtidig må den enkelte produsent 
ha eit stabilt produkt å tilby. Difor trur 
eg meir forsking på startkulturar kan 
vera med og styre prosessane, slik at 
produksjonen blir meir stabil frå år 
til år. Eg trur det er eit poeng å få fram 
trygge og gode produkt, men med 
større variasjon mellom produsen-
tane.

Rasmus Heuch seier arbeidet med 
masteroppgåva motiverte han til å 
arbeide meir med rakfisk i framtida: 

– Eg vurderer om eg skal gå vidare og 
ta ein doktorgrad i rakfiskforsking. 
Dommarjobben under rakfiskfesti-
valen gav også meirsmak. Eg er vorten 
veldig interessert i mat, og med mi 
tilknyting til Valdres vil det berre vera 
moro å kunne arbeide vidare med det-
te, seier Rasmus.

Som far, så son
Men inntil det eventuelt skjer, går 
han i fotspora til faren. På nyåret vart 
Rasmus Heuch nemleg tilsett som de-
stillatør og produksjonsleiar på Egge 
Gård i Lier. Og han seier han førebels 
er godt nøgd med å trylle fram cider, 
eplebrennevin, akevitt og denslags. 
Så når «Valdres» ringer Rasmus, blir 
samtalen akkompagnert av putringa 

frå eit eplebrennevinsapparat ...
– Målet er i fyrste omgang å få litt 

erfaring både med produksjon og det 
å leie andre menneske.

Karen er også lidenskapleg oppte-
ken av øl; det starta med at han og no-
kre kompisar eksperimenterte med 
ferdigkjøpte pakker for heimebryg-
ging. Men i løpet av det siste halvåret 
har det utvikla seg til at Rasmus He-
uch har vorte bryggjerisjef for eit nytt 
mikrobryggjeri i tilknyting til Svense-
fjøset AS i Lier.

– Det er eit selskapslokale i eit om-
bygd fjøs, og tanken er å kunne by 
fram eige øl til gjestene, fortel Rasmus 
Massey Heuch.

HELGE GUDHEIM

Har master i rakfisk og sit i fagjuryen 
FAGJURYMEDLEM: Det er sju medlemmer i fagjuryen under rakfiskfestivalen, og her er Rasmus Massey Heuch, Oslo, i aksjon på scenen i smaksteltet under fjorårets festival. Frå venstre er han flankert av Sigrun Bjørge Løken frå Nofima, som i år har teke vervet som 
leiar av fagjuryen, etter at Berit Ildjarnstad har hatt den jobben i mange år. Til høgre tidlegare jurymedlem Anne Marie Mørstad frå Øystre Slidre.  FOTO: SVEIN ERIK SKI

RAKFISKOPPGÅVE: I masteroppgåva si frå NTNU i Trondheim samanlikna Rasmus Massey Heuch 
rakeprosessen ved bruk av røye frå Vesterålen og aure frå Valdres. FOTO: TRUDE JOHANSEN

DESTILLATØR: Rasmus Heuch er tilsett som destillatør på Egge Gård i Lier. FOTO: HALVOR HEUCH
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– Intenst og lidenska-
pelig. Slik beskriver 
Valdres-virtuos Guro 
Kleven Hagen (20) sitt 
forhold til fiolinen.

Guro Kleven Hagen setter fiolinkassa 
forsiktig på bakken, før hun slår seg 
ned i solveggen på en kafé på Bislett 
denne varme høstdagen i hovedsta-
den. Skrinet er skuddsikkert og skal 
tåle både å bli overkjørt og sluppet fra 
ti meters høgde, men med en uerstat-
telig Bergonzi-fiolin fra 1700-tallet 
inni, behandles det likevel med an-
dakt.

Tilbake i Oslo
Etter to år ved Hanns Eisler Hoch-
schule für Musik i Berlin, flytta val-
drisen i august tilbake til Oslo. Litt 
pendling mellom de to hovedstedene 
vil det imidlertid bli de neste åra, men 
20-åringen er glad for å være tilbake i 
Oslo til avveksling fra det intense stor-
bylivet i millionbyen Berlin.

– Jeg var heldig og fant meg ei lei-
lighet i Thereses gate rett oppi her, 
forteller Guro. Derfra har hun kort 
veg til Barratt Due musikkinstitutt, 
hvor hun nå fungerer som assistent 
for prorektor Alf Richard Kraggerud, 
samt underviser en elev. 

Den unge, dog drevne, fiolinisten 
skal snart ha undervisning og setter 
kursen mot Barratt Due, som hun har 
gjort så mange ganger før – da riktig-
nok som elev sjøl. Helt siden hun var 
sju år gammel har 20-åringen vært til-
knytta det ærverdige musikkinstitut-
tet; fra 2001 til 2008 med Alf Richard 
Kraggerud som instruktør, deretter 
som elev hos Stephan Barratt-Due 
fram til hun i 2012 flytta til Berlin. 
Hun har med andre ord et nært for-
hold til huset, miljøet og menneskene 
der.

– Ledende i sin generasjon
Framme ved musikkinstituttet tar 
Guro oss med opp vindeltrappa til 
andreetasje. Hun banker forsiktig på 
døra til rektors kontor. Idet døra slås 
opp, blir hun møtt med et smil og en 
god klem av Stephan Barratt-Due. Sjøl 
på en travel dag, tar han seg gjerne tid 
til sin tidligere stjerneelev når hun tar 
turen innom.

– Guro har vært en drøm å under-
vise. Hun har åpenbart en begavelse. 
Men talentet i seg sjøl utgjør kanskje 
ikke mer enn ti prosent – resten er 
hardt arbeid, så jeg må si jeg er im-
ponert over hva hun har fått til, sier 
Barratt-Due og ser bort på Guro, som 
blir lett brydd. 

– Hun er virkelig en ledende fioli-
nist i sin generasjon – med en ærlig, 
genuin stemme. I dag er det fryktelig 
mange fiolinister og musikere på mar-

FREMADSTORMENDE: Guro Kleven Hagen er ung, men erfaren. I en alder av 20 år har hun fullført to bachelorgrader og en 
mastergrad innen klassisk musikk, gitt ut debutplate med Oslo Filharmoniske Orkester, og sist nylig tatt på seg rolla som kunst-
nerisk leder for Valdres Sommersymfoni.

Fornuft og følelser  Valdres-virtuos på nye veger
Valdres-kunstner:
Guro  Kleven  Hagen
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kedet. Musikk er formidling; at man 
evner å være personlig og komme 
med et tydelig budskap, utgjør for-
skjellen. Disse egenskapene er Guro 
en fantastisk eksponent for.

– Det er oppsiktsvekkende at hun 
som 19-åring spilte inn debutplate 
med Oslo-Filharmonien og attpå-
til har fått utrolig bra omtale, også i 
tunge, internasjonale tidsskrifter. Det 
er det ingen som har gjort før henne. 
Hun har uten tvil en lysende karriere 
foran seg, fortsetter rektoren og fio-
linpedagogen, før han haster videre.

Skryt i internasjonalt tidsskrift
Det var i mai den unge fiolinisten fra 
Fagernes ga ut si første plate som so-
list med et av Europas ledende sym-
foniorkestre i ryggen. Den stolte læ-
remesteren er ikke den eneste som er 
full av lovord om debuten, som fikk en 
varm mottakelse blant musikkritikere 
både i inn- og utland. Her til lands be-
tegna blant annet Dagsavisens anmel-
der plata som en «kanonbra debut», 
og i det internasjonale tidsskriftet 
Gramophone fikk utgivelsen og den 
unge soloutøveren svært så hederlig 
omtale.

– Det er sjølsagt hyggelig. For kar-
rieren betyr det kanskje mer at det 
står skrevet i et tidsskrift, men for meg 
personlig gjør det vel så stort inntrykk 
når noen kommer bort og forteller at 
de har hatt en fantastisk opplevelse 
etter en konsert, sier Guro. For henne 
er det å formidle musikken eneste fo-
kus.

– Jeg tror faktisk det at jeg vokste 
opp i Valdres og var den eneste i klas-
sen som spilte fiolin, har gjort meg 
bevisst på at uansett hvor mye ros jeg 
skulle få for det jeg gjør som fiolinist, 
så forandrer det egentlig fint lite, kon-
stater 20-åringen. Det er viktig å ikke 
la berømmelsen ta for stor plass, me-
ner hun.

– Som kunstner, vil folk til enhver 
tid ha meninger om det du gjør. Jeg 
kan uansett bare være meg sjøl. Det 
viktigste for meg er at det jeg spiller, 
uttrykker hvem jeg er akkurat der og 
da, forklarer 20-åringen.

Følelsesfylt førsteplate
Da Guro gikk i studio med Oslo Fil-
harmoniske Orkester under ledelse 
av dirigent Bjarte Engeset, var hun 19 
år, men hadde likevel rukket å samar-
beide med det velkjente orkesteret to 
ganger tidligere.

De utvalgte fiolinkonsertene, Ser-
gej Prokofjevs nr. 2 op. 63 og Max 
Bruchs nr. 1 op. 26 – begge i g-moll, 
var hun også godt kjent med fra før. I 
forkant av innspillinga studerte Guro 
partiturene inngående.

– Det var viktig for meg å gjøre 
dette til mitt eget, men samtidig ha 
en grunnleggende forståelse for hva 
komponistene ønska å få fram da de 
skrev stykkene, sier Guro.

– Jeg er veldig fornøyd med at plata 
ble som den ble. Det er sikkert mange 
ting jeg ville gjort annerledes, men 
ikke nødvendigvis bedre, om ti år, for-
di man som fiolinist preges av det man 
opplever som menneske, fortsetter 
20-åringen på spørsmål om hvordan 
hun tror hun vil se på si egen debut-
plate om ti år.

– Jeg vil helt sikkert spille Bruch litt 
annerledes enn på plata når jeg skal 
spille stykket igjen sammen med Fil-
harmonien under nyttårskonsertene 
i Oslo Konserthus og kulturhuset på 
Lillehammer. Man oppdager noe nytt 
eller forandrer mening om noe og gjør 
ting på nye måter. Det finnes ikke noe 
fasitsvar, det er det som er så fantas-
tisk.

Tro mot komponisten
Om det ikke finnes noe fasitsvar, har 
Guro likevel noen grunnprinsipper 
hun holder fast ved som fiolinist.

– I Norge står man som klassisk mu-
sikkutøver veldig fritt til å uttrykke 
seg akkurat slik man sjøl vil, og det er 
flott. Jeg tror imidlertid at tida i Tysk-
land har gjort at jeg har fått dypere 
respekt og forståelse for tradisjonene 
som ligger til grunn.

– Jeg har veldig tro på at man ikke 
skal kimse av det komponisten har 
skrevet, og det er visse rammer man 
bør holde seg innafor. Sjøl om man 
følger notene til punkt og prikke, er 
det likevel rom for å gjøre utrolig mye. 
– Man vil alltid sette sitt eget preg på 
musikken uansett, mener 20-åringen. 
Mens noen tyr til det ekstreme for å 
skille seg ut i et hardt marked, nek-
ter den stilsikre solisten å gjøre det 
samme.

– Jeg vil ikke være noe mer ekstrem 
enn det jeg er – ikke noe mindre hel-
ler. Et ærlig uttrykk er det eneste jeg 
kan bidra med.

Så opp til Hemsing-søstrene
Sin unge alder til tross, har Guro Kle-
ven Hagen lenge vært et kjent navn i 
det klassiske musikkmiljøet her til 
lands, og etter hvert også ute i Europa. 
Den virtuose valdrisen starta tidlig å 
utmerke seg.

Som ungt, gryende talent, fulgte 
Fagernes-jenta spent med på sukses-
sen til Ragnhild og Eldbjørg Hemsing 
og lot seg inspirere av hva det litt eldre 

søstreparet fra nabobygda fikk til som 
fiolinister. Sine første fiolintimer fikk 
hun dessuten hos Hemsing-søstrenes 
mor, Bente Hemsing.

Det tok ikke lang tid før Guro sjøl 
fulgte etter – snart hadde Valdres tre 
toppfiolinister.

2010 ble et begivenhetsrikt år for 
den gang 16 år gamle Guro. I mars tok 
hun seg til topps i den NRK-sendte ta-
lentkonkurransen «Virtuos». Måne-
den etter deltok hun i prestisjetunge 
Menhuin Competition som tidenes 
første norske finalist. I konkurranse 
med verdens dyktigste, unge klas-
siske talenter ble hun beste europeer i 
konkurransen, der hun også ble tildelt 
EMCY-prisen. På toppen av det hele 
spilte hun seg i midten av mai samme 
år til en andreplass i Eurovisjonens 
TV-kringkastede konkurranse for un-
ge klassiske musikere, foran 40.000 
tilskuere på rådhusplassen i Wien.

– E-strengen røyk faktisk rett før 
jeg skulle på scenen, men jeg rakk ak-
kurat å få skifta den til det var min tur. 
Det ble så mye stress at jeg ikke rakk å 
bli nervøs, så jeg bare løp ut på scenen 
og spilte, forteller Guro. Etter hjem-
komsten fra Wien, ble hun møtt med 
norske flagg, kake og jubel av ordfører 
og naboer hjemme på Marsteinhøgda.

– Det var veldig stas, men dagen et-
ter var alt som før igjen, og jeg og ven-
ninnene mine snakka om de samme 
guttene som vi pleide å gjøre, smiler 
Guro.

– Ikke et offer
Litt har Guro imidlertid måttet ofre 
på vegen. Mens venninnene kunne bli 
værende hos hverandre i timevis også 
etter at leksene var gjort, gikk hun 
hjem for å øve.

– Jeg ville øve. Det var et valg jeg 
tok. Musikken har gitt meg så mye 
som jeg aldri ville ha bytta bort, så jeg 
tenker ikke på det som et offer, bedy-
rer 20-åringen. Hun har aldri følt seg 
pressa til å øve; drivkraften har kom-
met innenfra.

– Foreldrene mine har vært opptatt 
av at dette er noe jeg måtte ha lyst til 
sjøl. Jeg tror imidlertid de tidlig så 
hvor gøy jeg synes dette var og ikke 
ønska å stå i vegen på noen måte; de 
prøvde heller å gjøre ramma rundt så 
normal som mulig, fortsetter Guro. 
Mor Mona Kleven og far Tor Arthur 
Hagen har begge musikkbakgrunn 
med althorn som hovedinstrument. 
20-åringen legger ikke skjul på at for-
eldrenes støtte har betydd mye.

– Jeg vet ikke hvor mange timer de 
har brukt på å kjøre meg fram og til-
bake mellom Fagernes og Oslo, smi-
ler Guro. Stadige Oslo-turer har bare 
vært en av mange utgiftsposter ved å 
spille fiolin. Stipender og prispenger 
hun har blitt tildelt oppigjennom, har 
derfor kommet godt med.

«Jeg vil ikke være noe 
mer ekstrem enn det 
jeg er – ikke noe mindre 
heller. Et ærlig uttrykk 
er det eneste jeg kan 
bidra med.»
GURO KLEVEN HAGEN

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

LIDENSKAPELIG: Den virtuose valdrisen beskriver forholdet mellom henne og fioli-
nen som intenst og lidenskapelig.
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Tidlig voksen
20-åringen trekker dessuten fram 
velvilje fra skolen hjemme på Fager-
nes som viktig for å kunne få til å satse 
for fullt på musikken allerede i ung 
alder.

– De la det til rette slik at jeg fra jeg 
var tolv-tretten år kunne dra inn til 
Barratt Due en gang i uka. Det at jeg 
fikk den friheten, var veldig viktig for 
meg og gjorde faktisk at jeg kunne 
være enda mer konsentrert de dagene 
jeg var på skolen, fordi jeg fikk utløp 
for fiolinisten i meg den dagen jeg var 
i Oslo, forteller Guro.

– Jeg fikk nok noen spørsmål fra 
klassekamerater om hvorfor jeg fikk 
lov til å ha fri hver fredag, men jeg tror 
de fort innså at jeg gjorde akkurat det 
samme skolearbeidet som dem – og 
at dagen i Oslo var langt fra noen fri-
dag. Jeg dro inn til byen klokka seks 
om morgenen og var hjemme igjen 
først ved midnatt. Etter en tettpakka 
dag på Barratt Due, gjerne med mye 
teori, brukte jeg lørdagen til å ta igjen 
lekser, så jeg tror nok egentlig heller 
de var glade for at de kunne være på 
skolen, forklarer Guro. Mens hun på 
skolen var blant jevnaldrende, trådte 
hun som fremadstormende fiolinist-
talent raskt inn i de voksnes rekker 
musikalsk sett.

– På skolen var jeg fortsatt niende-

klassing, mens jeg i musikkmiljøet var 
halvvegs voksen og spilte kammer-
musikk med folk på 40 år – det var litt 
rart å forholde seg til, forteller Guro. 
De siste åra har 20-åringen imidlertid 
følt at ting har falt på plass.

– Jeg har funnet en trygghet i meg 
sjøl og vet at det ikke trenger være 
noen motsetning mellom å være en 
seriøs fiolinist i det ene øyeblikket og 
å fnise, være barnslig og se på dårlige 
TV-serier med venninner i det neste.

Russisk disiplin
Den raske framgangen fortsatte for 
Guro også etter ungdomsskolen; vide-
regående valgte hun å ta som privatist 
for å kunne ta fatt på musikkstudier 
allerede som 16-åring. 20 år gammel 
kan Guro skilte med to bachelorgra-
der og en mastergrad innen klassisk 
musikk.

– Med den teoriundervisninga jeg 
hadde på Barratt Due gjennom opp-
veksten, begynte jeg så smått å lære 
høgskolepensum som elleveåring, så 
det ble ei naturlig utvikling, mener 
hun. Foruten undervisninga på Bar-
ratt Due, tok Guro tidlig i tenårene 
også timer ved Razumovsky Academy 
i London. 

– I Norge er det lite russisk disiplin. 
Men der fikk jeg tydelig beskjed om 
jeg hadde sagt meg ferdig med noe 
for tidlig. Hadde jeg ikke gått der, 
hadde jeg nok kanskje blitt fortere 
fornøyd med ting enn det jeg blir i dag, 

sier hun. Intens øving på samme frase 
med en russisk professor var det som 
utløste det Guro sjøl beskriver som 
sin største musikalske opplevelse som 
fiolinist, etter egen målestokk.

– Når det plutselig løsna, og jeg fikk 
det til, skapte det en helt spesiell at-
mosfære i rommet, som jeg den gang 
aldri hadde opplevd tidligere. I slike 
øyeblikk føler du at det bare er musik-
ken som betyr noe.

20 år og kunstnerisk leder
Små og store går inn og ut av dørene 
på Barratt Due. Toner siver ut fra 
samtlige øvingsrom. Inne på et av dem 
observerer Guro sin tre år yngre elev, 
Elise Pettersen Watten, med kyndig 
blikk mens hun spiller seg igjennom 
hjemmeleksa fra forrige time.

– Kjempebra! roser instruktøren 
med et vennlig smil.

– Du har ikke noe kammerorkester 
i ryggen – ta den helt ut og overdriv 
enda mer, oppfordrer hun videre. De 
to går over notene sammen.

– Hva vil du fortelle her? Guro ges-
tikulerer og tar sjøl fiolinen fatt for å 
demonstrere.

Erfaringa til den fiolinspillende 
valdrisen er større enn alderen skulle 
tilsi. At hun nylig trådte inn i stillinga 
som kunstnerisk leder for Valdres 
Sommersymfoni, levner liten tvil om 
det.

– Det er et stort skritt, men jeg had-
de ikke tatt på meg dette om jeg ikke 

følte jeg hadde noe å bidra med, sier 
20-åringen om å være del av ledelsen 
for festivalen som mentor Alf Richard 
Kraggerud og mor Mona Kleven er 
henholdsvis direktør og daglig leder 
for.

– Jeg husker godt første gangen jeg 
deltok sjøl, da jeg var seks år gammel 
og fikk møte flere av de største forbil-
dene mine. Det gjorde inntrykk, for-
teller Guro.

– Klassisk musikk til folket
At de aller yngste musikkutøverne får 
muligheten til å utfolde seg sammen 
med eldre utøvere og musikalske for-
bilder gjennom det som er vokst til 
å bli Nord-Europas største kurs for 
klassiske musikktalenter – i kombi-
nasjon med enkeltstående konserter 
med utøvere av internasjonalt kaliber 
– gjør festivalen unik, mener den unge 
kunstneriske lederen.

– Det er ikke fordi det er rått betalt 
artistene velger å komme til Valdres 
under sommersymfonien – det er på 
grunn av stemninga på festivalen. Det 
er viktig at vi både har konserter der 
de yngste får slippe til, samtidig som 
vi legger oss på et internasjonalt høgt 
nivå, forteller hun. Som aktiv, utøven-
de konsertfiolinist er den kunstneris-
ke lederen opptatt av å sette sammen 
et program artistene sjøl synes det er 
gøy å gjennomføre – noe som forhå-
pentligvis vil gjenspeiles i publikum.

– Jeg må si at jeg har all respekt for 

FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

KJENT VEG: Helt siden hun var sju år har Guro Kleven Hagen tatt turen til Barratt 
Due musikkinstitutt for å få undervisningstimer.

PÅ REKTORS KONTOR: Stephan Barratt-Due, rektor og fiolinprofessor ved Barratt 
Due musikkinstitutt, er full av lovord om tidligere stjerneelev Guro Kleven Hagen.

KYNDIG: Guro Kleven Hagen observerer elev Elise Pettersen Watten med kyndig 
blikk.

FØLELSESFYLT: – Det aller viktigste for meg er at det jeg spiller, uttrykker hvem 
jeg er akkurat der og da, sier 20-åringen fra Fagernes.
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To om Guro

Nestoren:
Stjernefiolinist og nestor innen norsk klassisk musikkliv, Arve Tellefsen, er 
full av beundring for Guro Kleven Hagen, som tidligere i år ble tildelt musi-
kerprisen som bærer hans navn. Første gang han hørte henne spille var da 
hun sammen med resten av kulturskolen var blitt invitert til hans festival i 
Oslo, Oslo Kammermusikkfestival, da hun var 12-13 år gammel.

– Hun spilte polonese av Wieniawski på en betagende måte som bergtok 
både meg og resten av salen. Når hun spiller, hører man at det ligger mer bak 
talentet. Det er mange flinke fiolinister, men noen utmerker seg spesielt. 
Guro er blant disse med den personlige måten hun får musikken ut av instru-
mentet på. Hun har tolkninger som er modige å komme med når du er 20 år. 
Det er en fest å følge utviklinga hennes. Det er alltid en like stor opplevelse å 
høre henne spille, så jeg gleder meg til neste gang, sier Tellefsen, som roser 
det klassiske miljøet i Valdres for å ha fostra flere fiolinister i toppklasse.

Mentoren:
Alf Richard Kraggerud, prorektor og fiolinpedagog ved Barratt Due musikk-
institutt samt direktør for Valdres Sommersymfoni, har fulgt Guros utvik-
ling tett.  

– Jeg så med en gang talentet i Guro. Hun hadde en spesiell iver og glød, 
og det var tydelig at dette var noe som lå lett for henne. Det finnes imidlertid 
ingen snarveger til den suksessen hun har hatt, påpeker instruktøren hen-
nes gjennom sju år. I dag setter han pris på den tidligere eleven som venn og 
kollega. Nylig ble hun annonsert som kunstnerisk leder for festivalen han er 
direktør for. 

– Å få et slikt ansvar i såpass ung alder er uvanlig. Er det noen som takler 
det, må det imidlertid være Guro med den ballasten hun har.

dem som fra før ikke har særlig kjenn-
skap til musikken, men likevel er åpne 
nok til å komme på konserter. Valdri-
sene har vært veldig flinke til å støtte 
opp under Valdres Sommersymfoni 
hele vegen, sier hun. 20-åringen hå-
per imidlertid også å få dem som ikke 
sjøl oppsøker konsertarenaene til å 
oppdage den klassiske musikkens 
kvaliteter.

– Vi har lyst til å ta nye arenaer i bruk 
for å eksponere folk for god klassisk 
musikk. Målet er å få folk til å forstå 
at det ikke er noe skummelt å trekke 
inn i sjølve konsertlokalet heller, for-
klarer hun. Guro ønsker at musikken i 
si reine form skal få tale for seg og har 
ingen tro på at det er nødvendig å dra 
inn elementer fra nyere musikkultur 
for å gjøre gamle klassiske komposi-
sjoner aktuelle.

– Musikken uttrykker følelser som 
opptar oss like mye nå som da stykke-
ne ble skrevet for tre hundre år siden.

Fordommer mot klassisk
Guro er overbevist om at den klassis-
ke musikken kan berøre de fleste om 
man virkelig tar seg tid til å lytte.

Hun mener det er viktig å gi unge 
et forhold til klassisk musikk tidlig i 
livet.

– Da har de i alle fall fått ei slags før-
ste erfaring. For en som ikke har noe 
forhold til musikken i det hele tatt, 
har jeg full forståelse for at det kan 
være litt skummelt å oppsøke en klas-
sisk konsert på egen hånd, fortsetter 
Guro og vedkjenner at det er mange 
fordommer knytta til det klassiske 
musikkmiljøet. Hun tror imidlertid 
det snarere er staffasjen rundt enn 
sjølve musikken folk er skeptiske til. 
20-åringen ber folk se forbi gallakjo-
ler og snippkjkoler for faktisk å lytte 
til musikken.

Sjøl som dedikert og dreven kon-
sertfiolinist, kopler Guro gjerne av 
med å gå på en klassisk konsert – da 
blir all kritisk sans lagt til side, og det å 
nyte musikken er eneste fokus.

Øving bruker 20-åringen helst ikke 
mer enn et par-tre timer på om dagen 
– både for å være mest mulig fokusert, 
og for å holde kroppen skadefri.

Toppfiolinisten har som voksen 
stort sett styrt unna skader, men brakk 
begge armene som barn – den ene i 
forkant av sin første konkurranse.

Kjærlighet ved første blikk
Guro kan vanskelig se for seg en hver-
dag uten fiolinen. Hun beskriver for-
holdet mellom seg sjøl og instrumen-
tet som intenst og lidenskapelig.

– Det høres kanskje litt flåsete ut, 
men jeg må nok si at det var kjærlig-
het ved første blikk, ler 20-åringen. I 
tre fjerdedeler av sitt liv har hun hatt 
fiolinen ved si side. Allerede som fem-

åring begynte hun å spille – på en fio-
lin som farfar og håndverker Torger 
Hagen hadde laga.

– Jeg husker jeg syntes det var vel-
dig stas å skulle begynne å spille – jeg 
gikk rundt og spilte luftfiolin i tida før 
den første timen, forteller Guro med 
et smil. Siden den gang har hun lagt 
ned utallige øvingstimer.

– Selvfølgelig har det nok vært da-
ger da det ikke har vært så fristende å 
ta opp fiolinen for å øve, men jeg tror 
faktisk at jeg med hånden på hjertet 
kan si at jeg aldri noen gang har tenkt 
på å slutte å spille fiolin. Da vi fylte ut 
skjemaer på skolen om hva vi ville bli 
når vi ble store, var det alltid fiolinist 
jeg skrev – jeg kunne ikke se for meg å 
bli noe annet. Det kan jeg egentlig ikke 
i dag heller, konstaterer Guro.

Neste punkt på konsertkalenderen 
er på hjemmebane i Valdres under 
Norsk Rakfiskfestival. I sterk kontrast 
til ståket fra de trange, folksomme Fa-
gernes-gatene i sentrum like utenfor, 
holder Guro intimkonsert i Gjensi-
digegården årets rakfisklørdag, i regi 
av Norsk Rakfiskfestival i samarbeid 
med Valdres Sommersymfoni.

– Det er fint å kunne gi litt tilbake 
for støtten man har fått oppigjen-
nom, sier Guro. 20-åringen forsøker 
å få holdt konserter i Valdres så ofte 
det lar seg gjøre. I konsertkalende-
ren er imidlertid datoer helt fram til 
august neste år allerede huka av for 
øvrige konserter rundt om i inn- og 
utland. I fjor ble det intet mindre enn 
54 flyturer i forbindelse med jobben. 
Statoils millionstipend for unge ut- 
øvere innen klassisk musikk, som Gu-
ro takka ja til å motta i 2013, har uten 
tvil kommet godt med for toppfioli-
nisten.

Henter inspirasjon i naturen
Først og fremst er imidlertid det å dra 
hjem til Valdres innimellom en god 
kilde til rekreasjonen for Guro. Store 
deler av sommeren tilbrakte hun på 
familiehytta i Bagn Vestås.  

– I Berlin var det nesten så jeg ble 
glad om jeg så en gressflekk. Storby-
livet der har fått meg til å innse hvor 
heldige man er i Valdres der man kan 
gå rett utafor stuedøra for å nyte na-
turen. 

For den travle fiolinisten er lite mer 
terapeutisk enn en gåtur i Valdres-
fjella. 

– Å være fiolinist er et formid-
lingsyrke der man gir mye av seg sjøl. 
For å kunne prestere er man nødt til å 
sette av tid til å slappe av. 

Slik kommer også ny inspirasjon. 
Naturen vekker følelser i et virtuost 
Valdres-hjerte som den følsomme fio-
linisten overfører videre til musikken. 

INGRI VALEN EGELAND

Guro Kleven Hagen
■■  Født 11. mai 1994. Fra Fagernes. Bosatt i Oslo.
■■  Begynte å spille fiolin som femåring.
■■  Ga ut sin første plate som solist med Oslo Filharmoniske Orkester til strå-
lende kritikker tidligere i år.

■■  Har fullført to bachelorgrader og en mastergrad innen klassisk musikk.
■■  Vant «Virtuos», deltok som finalist i Menhuin Competition og spilte seg til 
andreplass i Eurovisjonens konkurranse for unge musikere i 2010.

■■   Mottok i 2013 Statoils millionstipend og i 2014 Arve Tellefsens musikerpris.
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NAF og VIKING redningstjeneste 24 t – 61 35 99 66

Kjøp sommerhjul nå,  
og få gode priser på  
dekk og felg. 
KOM INNOM FOR ET BRA TILBUD!

��������������������������������������������������

VELKOMMEN   
TIL VÅRT NYE LOKALE PÅ KALPLASSEN
Vi forhandler alle typer dekk og felg i 

alle størrelser og fasonger fra  
trillebårhjul til hjul for  

anleggsmaskiner.  
Alle typer dekk og felg i alle  

størrelser og fasonger. 
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GRÜNDERE › NÆRINGSLIV › INNOVASJON › SAMARBEID › TENKETANK

ÅPNER
NOV.
2014

GNIST blir navnet på vår nye møteplass
-en utviklingsarena for bedrifter og gründere i Valdres

Foto:CathrineD
okken

-Form
:ValdresN

atur-og
KulturparkSTARTPAKKE - tilbud til etablerere

•Gratis kontorplass første seks mnd.
•Inntil en time gratis etablererveiledn. per uke
•Alle fasiliteter, som møterom, av-utstyr etc.
•Nettverk
•Tilbud om mentor

KONTORMILJØ
•Cellekontor eller åpne løsninger
•Kort- og langtidsleie
•Tverrfaglig miljø
•Tilgang til alle fasiliteter
•Sekretærfunksjon
•Kantine

MØTEROM
•Moderne møterom med plass for 2-40 pers.
•Videokonferanse
•Smartboard
•Kantine

GNIST
•Kurs- og fagseminarer
•Strategiprosesser
•Idè- og tenketank
= utviklingsarena

Kontaktinfo: 61 35 64 00 - post@valdres-nhage.no - www.valdres-nhage.no
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Kai Sveum og Øystein 
Bratthole går nye veger 
for å imøtekomme sta-
dig mer bevisste kun-
der.

– Det viktigste for oss da vi valgte å 
gå i gang på tidligere Jotnetunet her 
på Beitostølen, var at vi ville skape et 
sted der gjestene våre skulle vise oss 
vegen – matmessig og når det gjel-
der konsept. Det er jo til sjuende og 
sist gjestene som bestemmer i denne 
bransjen. Ordene kommer fra Kai 
Sveum (52) og Øystein Bratthole (27), 
førstnevnte med svært lang fartstid 
innen serveringsbransjen både på 
Fagernes og Beitostølen. Hit ble han 
hentet av Mr. Beitostølen, nå avdøde 
Steinar Hovi i 1993. I dag driver Sve-
um barene på Radisson Blue Resort 
på Beitostølen. Sammen med Øystein 
kastet han sine øyne på tidligere Jot-
netunet på området til Beitostølen 
camping, et uformelt sted som i sin 
tid, 1999, ble bygget opp av blant an-
dre Nils Dahle på campingen, nåvæ-
rende ordfører i Øystre Slidre, Kjell 
Berge Melbybråten, og fjellkokken 
Bjørn Ekerbakke.

Gikk i kompaniskap
Øystein kom til Fagernes Hotell som 
lærling i 2005 og den unge og loven-
de vossingen flyttet etter læretida til 
Gjøvik, og det ble kokkejobb på den 
kjente restauranten Lasse Liten. I 
2011 var han tilbake i Valdres og Bei-
tostølen for å jobbe sammen med Kai 
på Steakland Bones, tidligere Ridder-
stua og Skiutleien. 
I 2012 var Øystein klar for nye utfor-
dringer, og i stedet for retur til Gjøvik 
gikk Kai og han i kompaniskap. De 
etablerte Hytta Mat og Vinhus og 
Hytta Catering. Du kan ikke ha unn-
gått å legge merke til bilene som gjen-
nom profileringen klart tilkjennegir 
at dette er bedrifter som satser i Val-
dres’ fremste hytteområde. 

Hytte betyr kos
– Jo, da vi tok fatt i juni 2012 var vi 
ganske klare på at vi måtte ha et nytt 
navn for å kunne kommunisere at vi 
også sto for noe nytt i området. Det 
er jo mye hytter i vårt område, og vi 
var opptatt av gjennom navnet og 
konseptet å få fram de gode verdi-
ene knyttet til hyttekosen. Hytteliv 
forbindes gjerne med det heimekose-
lige, der det er lunt og trivelig å være. 
Derfor falt vi for navnet Hytta... , og 
det har vi faktisk fått mange hygge-
lige tilbakemeldinger på, forteller 
«gutta».

I tillegg til å være en à la carte-re-
staurant med fokus på matopplevelse 
i spesielle og uformelle omgivelser, 
er vi opptatt av stadig å prøve ut nye 
ting. Dette kombinert med god ser-
vice, har vi tro på er den riktige vegen 
å gå for oss, sier Sveum og legger til at 
de siden oppstarten i 2012 ikke har 
hatt røde tall, og at 2014 tegner skik-
kelig bra. 

Lokale råvarer
Kai Sveum vil også avlive myten om 
at valdrisene ikke er et folk som går ut 
og spiser. 

– Hos oss er kundene nokså likt 
fordelt mellom lokale og hyttefolk, og 
det kommer folk hit fra alle kanter av 
distriktet. 

– Vi har mye stamgjester her, det er 
vi fornøyde med. I denne bransjen er 
jo gjenkjøpet det triveligste vi opple-
ver. Det forteller jo at de liker stedet 
og det vi lager.

Når det gjelder mat, tilbyr Hytta ... 
et bredt spekter, og de bruker også i 
en viss utstrekning lokale råvarer.

– Ambisjonen er helt klar, vi skal 
benytte mer lokale råvarer, sier Øy-
stein. Mulighetene på dette området 
blir stadig større, og er en gullgruve 
for dem som driver i restaurantbran-
sjen.

Satser på stedet
Jotnetunet ble ved oppstarten basert 
på at all mat skulle tilberedes over 
åpen varme fra ei grue midt i lokalet. 
Dette har man for lengst gått bort fra. 
Maten tilberedes nå på et moderne 
og opprustet kjøkken, og grua er er-
stattet av koselig bålvarme. Etter 
at Sveum og Bratthole overtok det 
særpregede serveringsstedet, har 
de investert mye i å gjøre stedet mer 

Gjestene viser 
veg for Hytta ...  
Kai Sveum og Øystein Bratthole  
gjør suksess der jotnene før drev

GÅR NYE VEGER: Hytta Mat og Vinhus og Hytta Catering har gått nye veger; i tillegg til å drive restaurant på tidligere Jotnetunet på Beitostølen, tar de oppdrag ute hos kundene, på hytter og i privatheimer, eller de leverer maten ferdig på 
døra. Det har slått an i området. Du kan ikke ha unngått å legge merke til bilene deres med prangende Hytta-dekor .

KREATIV: Øystein Bratthole (t.v.) og Kai Sveum har satset stort på «Hytta-prosjek-
tet» sitt og de føler det går rette vegen.

funksjonelt og moderne, som en re-
staurant av vår tid trenger. 

– Vi har lagt ned noen kroner her, 
mens også eieren av bygningen, Nils 
Dahle, har tatt sitt. Blant anna har de 
har laget en stilig pub i andreetasjen 
der gjestene kan vente til bord blir le-
dig. Dette lokalet er også en liten piz-
zarestaurant for dem som ønsker det. 

Leverer på døra
Når det står på som best, er minst seks 
ansatte i sving. 

– Sommeren og høsten er faktisk de 
beste årstidene for dette spisestedet, 
og det er bare i mai at vi holder helt 
stengt. Mye av trafikken er knytta til 
helgene og når det er spesielle aktivi-
teter her oppe, og vi jobber nå med å 
øke i resten av uka. Det er fullt mulig 
med de rette grepene, sier den erfarne 
bransjemannen, Kai Sveum.

Radarparet Sveum Bratthole har 
for lengst innsett at det gjelder å være 

MINBEDRIFT
Hytta Mat og Vinhus/
Hytta Catering

Kai Sveum,
Øystein Bratthole
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GÅR NYE VEGER: Hytta Mat og Vinhus og Hytta Catering har gått nye veger; i tillegg til å drive restaurant på tidligere Jotnetunet på Beitostølen, tar de oppdrag ute hos kundene, på hytter og i privatheimer, eller de leverer maten ferdig på 
døra. Det har slått an i området. Du kan ikke ha unngått å legge merke til bilene deres med prangende Hytta-dekor .

MATSTED: Hyttekoselig-atmosfære har slått an og gjestene finner seg til rette på 
Hytta. 

kreative, prøve ut nye nisjer. Hyttekos 
betyr også at mange vil ha det lett-
vint og unner seg litt ekstra «luksus» 
ved passelige anledninger. Da stiller 
Sveum og Bratthole opp som kokk 
og tilbereder og serverer mat ute hos 
kundene. 

– Det er en variant, ellers er det gan-
ske vanlig at vi leverer maten på døra, 
derav foretaket Hytta Catering, for-
teller Øystein.

De har hatt stor suksess med kon-
septet der kundene kan steke sin 
egen mat ved bordet på oppvarma 
kleberstein. Steinen blir forvarma til 
450 grader og satt på bordet i et stativ 
som Nils Anmarkrud på Vemi i Røn 
har laget. Treplata i bunnen kommer 
fra Falken Trevare samme sted, mens 
steinen er levert fra Valdres Natur-
stein i Rogne. 

– Et konsept som vi faktisk har opp-
levd stor suksess med, og det er en 
veldig sosial måte å nyte et måltid på, 

sier Øystein, som den kvelden vi var 
innom, hadde sin fulle hyre med å fyl-
le opp boller med kjøtt av mange slag, 
sauser, oljer, og smaker for alle ganer.

På veg ut blir vi vinket bort til et 
bord der gjesten vil viske oss noen 
ord. Vi lytter mer enn gjerne. Hun 
sier at det er jo standarden på toalet-
tene som forteller om kvaliteten ved 
stedet du oppsøker. – Sjekk, vær så 
snill, sier hun. Vi gjør som bedt, og det 
er all grunn til å berømme Hytta for et 
staselig, godtluktende og reint toalett. 
Standarden er satt.

TORBJØRN MOEN
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– Vi kunne jo lagt oss til 
å dø, men i stedet valgte 
vi å brette opp ermene. 
Det som er kult, er at vi 
er litt innovative, sier 
Erik Østli. 

Østli er daglig leder i Øystre Slidre 
Idrettsarrangement AS – et under-
bruk i driftige Øystre Slidre idrettslag. 
ValdresMagasinet møter Østli og Ru-
ne Strand Ødegård. Sistnevnte leder 
et nokså banebrytende forsknings-
prosjekt med bakgrunn i Beitostølen. 
Runes oppdrag, som er finansiert av 
Regionalt forskningsfond, går ut på å 
forske på hvordan man kan sommer-
lagre snø for å gjøre Beitostølen minst 
mulig avhengig av værforholdene. 

Rune Strand Ødegård er snøforsker 
og førsteamanuensis på Høgskolen i 
Gjøvik, og han har doktorgrad på per-
mafrost fra studier på Svalbard.

Gammel teknologi
Det er på tredje året Beitostølen har 
lagret snø sommeren igjennom, og 
resultatene har vært overbevisende. 
Eldgammel teknologi har fortsatt vist 
seg å gjøre nytten. Bioforsk på Løken 
er også sterkt inne i prosjektet og står 
for de fortløpende meteorologiske 
målingene. Forskningen og erfaringa 
så langt har gitt Beitostølen et viktig 
pusterom, destinasjonen kan faktisk 
garantere hvitt gull fra midten av ok-
tober. I skrivende stund kan altså Bei-
tostølen tilby skispor.

Fireårig prosjekt
Det som startet det hele, går tilbake 
til høsten 2011. Da mistet Beitostølen 

world cup på grunn av mangel på snø, 
og hele greia ble i hui og hast flyttet til 
Sjusjøen. Det skapte bølger, og man 
var vitne til en betydelig omsetnings-
svikt, i mange millionerklassa. Og der-
for aldri mer, gode krefter la hodene i 
bløt og kom altså ut med å starte et fi-
reårig forsøksprosjekt ved å sommer-
lagre snø under flis. I mellomtida har 
man overvåket alle tenkelige faktorer 
som kan påvirke smelteprosessen. 

Nå opplever man derimot at Beito-
stølen blir sett opp til. Nylig ble Strand 
Ødegård kontakta av en japansk for-
sker som drev med det samme. 

Plussprosjekt
– For Beitostølen som destinasjon 
er dette et plussprosjekt. Dette er jo 
det nærmeste man kommer anvendt 
forskning, sier en engasjert Strand 
Ødegård. Haugen med snø som i disse 
dager legges ut, begynte man allerede 
å lage i stand i januar, og ved påske-
tider ble den dekket til. I år var hau-
gen større enn de to forutgående åra. 
At det brukes kunstsnø, er nemlig en 
del av hemmeligheten. Den er blant 
anna mye mer kompakt enn natur-
snø. Forskeren anslår snøhaugen til å 
romme mellom 19.000 og 20.000 ku-
bikk kunstsnø. Den ruver i terrenget i 
utkanten av stadionområdet på Beito-
stølen. Her ligger den lunt til, samti-
dig så nær løypenettet som mulig. 

Koster flesk
– Det som koster mest penger ved 
denne satsinga, er tildekkinga av hau-
gen og ikke minst utlegginga av snøen. 
Det er snakk om store volum, og når 
løypa lages går det i ett i tre til fire da-
ger, og inntil åtte maskiner er i sving, 
gravemaskiner, traktorer og lastebi-
ler. En måte å få ned disse kostnadene 
på er å anlegge flere hauger i terrenget 

hvor løypetraseen går, men det er ikke 
lett, ettersom traseen svinger seg mel-
lom hyttene i området her, sier Strand 
Ødegård. 

Før man gikk i gang, hadde man re-
feranser fra noe tilsvarende i Finland. 
De har vært flinke, bekrefter Strand 
Ødegård. Men bekymringen fra første 
stund har vært at vi har et helt annet 
klima her på Beitostølen. Typen flis 
som var mest egna, var en annen fak-
tor man manglet erfaring med. I til-
legg var man usikker på hvordan flisa 
egentlig ville takle regnet. Det kan jo 
bøtte ned her til tider. 

Forskjellig flis
– Vi var langt fra sikre på hvordan 
dette ville ende, da vi satte i gang ved 
påsketider i 2012. Men man har gjort 
overbevisende og helt klart overras-
kende funn. Det morsomste er jo at 
årets knallsommer har gjort godt med 
snøhaugen. Smeltinga eller tapet har 
vært mindre enn tidligere. Med var-
me somre smelter det mindre, forstå 
det den som vil. Tapet eller smeltinga 
tilsvarer omkring 15 prosent, og det er 
vesentlig mindre enn det man har er-
fart andre steder. 

Tørr flis isolerer opplagt veldig 
bra. Og vi har erfart at dersom den 
blir vedvarende våt, smelter det mer. 
Veksler det mellom finvær og regn, 
smelter det heller ikke så mye. Når 

flisa er våt, fordamper mye av fuktig-
heten, den trekker ikke ned i snøhau-
gen. Det var dette vi var så spente på 
hvordan ville fungere i praksis. Det er 
igjen ett år til av prosjektet, så vi bør 
ha et godt grunnlag for å gå videre, 
sier Rune Strand Ødegård.

Overraskende resultat
Det er også gjort forsøk med forskjel-
lige typer flis. Tradisjonell sagflis iso-
lerer opplagt best. Grov resirkulert 
flis som vi har landet på, er også helt 
ok, ikke minst er den betydelig rime-
ligere. De kjøper den fra Valdres kom-
munale renovasjon (VKR) i Rebne, og 
det er flis av oppmalt trematerialer fra 
«dynga».

Dette gir oss også en betydelig mil-
jøgevinst, stikker Erik Østli inn. Han 
er veldig opptatt av miljøperspektivet 
og helheten i prosjektet. Kan vi også i 
framtida bidra til å redusere transpor-
ten, så har vi en enda større gevinst, 
ivrer han.

– Er forskeren overraska over resul-
tatene?

– Jo, det er jeg, men dette er langt 
fra ny teknologi, den er brukt i mange 
tusen år og det er kjent at metoden 
fungerer godt. Men det er fint lite med 
vitenskapelig litteratur omkring em-
net, har Strand Ødegård erfart.
Samme teknikken er brukt på et kjø-
leanlegg på et sjukehus i Sundsvall i 
Sverige. Smeltevannet fra et snødepo-
ni brukes til å betjene kjøleanlegget på 
sommeren. På det nye terminalbygget 
på Gardermoen planlegger man noe 
av det samme. 

Det er Bioforsk på Løken som drif-
ter værstasjonen og følger opp de 
værmessige dataene. Nytt i år er at 
man også måler strålinga på haugen 
både inn og ut.

– I flisa følger vi temperaturen i for-
skjellige lag. Flisa som dekker snøber-
get, er mellom 30–50 cm tjukt. På bak-
ken som snøhaugen er bygget på,  lig-
ger det en såle av is. Den var på rundt 
halvmeteren da haugen ble avdekket 
sist.

Bark har også vært vurdert som me-
tode.

– Ikke umulig, men barken er mør-
kere og trekker til seg mer varme og 
den avgir lettere farge på snøen, sier 
forskeren.

Gir forutsigbarhet
Erik Østli og Rune Strand Ødegård 
vil tilbake til start … Dårlige vintre 
går neppe over på Østlandet samti-
dig som stadig flere investerer i hytte 
som ligger litt høgt på fjellet med ak-
septabel avstand til Oslo. Det er en 
utvikling som Valdres og Beitostølen 
profitterer på. Løypenett lengst mulig 
gir ekstra omsetning for næringslivet 
i tillegg til at det er mulig å trekke til 
seg grupper som etterspør for eksem-

Verdens mest målte snøhaug er på Beitostølen
Sommerlagring av snø har gitt Beitostølen forutsigbarhet

HVITT GULL: Snøproduksjonen er i gang, bildet er tatt i november 2013.  FOTO: NICOLAY FLAATEN

«Dette er langt fra ny  
teknologi, den er brukt  
i mange tusen år.»
RUNE STRAND ØDEGÅRD
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ANVENDT FORSKNING: Haugen i år utgjør nærmere 20.000 kubikk. Arrangementsansvarlig Erik Østli (t.?) og forsker fra Høgskolen på Gjøvik, Rune Strand Ødegård, kan 
vise til imponerende forskningsresultat. Det er fullt mulig å lagre snø sommeren igjennom. I år har snøhaugen «tapt seg» med bare  ca. 15 prosent - tross tidenes Valdres-
sommer.  FOTO: TORBJØRN MOEN

Verdens mest målte snøhaug er på Beitostølen
Sommerlagring av snø har gitt Beitostølen forutsigbarhet

TEMPERATUREN: Rune Strand Ødegård får bekreftet at temperaturen er så vidt under null mellom issålen og bakken.  
 FOTO: KNUT ERIK JETLUND

pel tidlig snøforhold og kanskje også 
lange sesonger. Allerede til midten av 
oktober er det booket over 300 ski-
løpere som vil trene på Beitostølen. 
Gjennom forskningen har man gjort 
seg mer uavhengig av klimaet.

– Og det koster flesk?
– Mange spør seg om hvorfor man 

bruker så mye penger på snø. For et 
område som Beitostølen er sikkerhet 
for tidlig snø veldig avgjørende. Det 
gir forutsigbarhet og næringsutvik-
ling. Det brukes rundt 1,2 millioner 
kroner hvert år på snøprosjektet. En 
del av dette tar vi inn igjen på overnat-
ting, en del ved å innkreve løypeavgift, 
og vi bruker egne midler og sponsor-
penger, sier Østli.

Og kanskje kan også kunnskapen 
herfra komme andre til gode. Når vi 
nå går i gang med å forlenge og utvide 
prosjektet vil dette bli en viktig faktor, 
ikke minst for hvordan skal man plan-
legge og utvikle framtidas skistadion, 
sier Strand Ødegård.

TORBJØRN MOEN
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  Gate-
butikkene

–  på gateplan, 
i hjertet av Fagernes

i Skrautvålsvegen
Hiet er en spennende
butikk i et gammelt
trehus i sentrum av
Fagernes.

Hos oss kan du finne
det lille ekstra til huset, deg
selv, eller noen du er glad i.

Velkommen til en
hyggelig handel!

Skrautvålsvegen 13, Fagernes • www.hiet.no

Gavebutikken
Nå har det
NYe huset
kommet

rakfisktilbud
ta 3 - betal for 2
tilbudet gjelder alle bager
og toalettmapper fra
reisenthel.
deN rimeligste får du!

Mye fint i vesker,
armbånd og deksler m.m

FØLG MED PÅ KONKURRANSEN VÅR PÅ FACEBOOK!

varme, tøffe sko
til hele familien!

På avd. Leira
har vi et lite
utvalg tøffe klær

Du finner oss
både på fagernes
og leira

freDag langåpent
1900 Fagernes • 2000 leira

Annekset Fagernes

AMFI Leira

Tlf. 61 36 08 05

SKOSENTERET
FAGERNES • LEIRA

nå også nettbutikk
Vi er med på
– se info på facbooksida vår!

Fagernes
Tlf 61 36 00 51

Vi har
logebekledning

Velkommen innom til
en hyggelig handel!

Mye
lekkert

til
julebord-
sesongen

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

Vi har også en liten
avdeling STOR MOTE

Besøk vår koselige stue,
hvor du kan få en kopp
kaffe og slappe av.

Butikken bugner av nyheter
i høstens lekre farger

Skrautvålsvn. 11
FagerneS
Tlf. 61 36 09 70

høstens nyheter

FRANITA
Fredager LANGÅPENT til kl. 19

Anita’s Drøm
Rammeverksted

& Handleri
FRANITA-HUSET

i underetg.
Tlf. 908 71116

Ramme inn
bilde eller maleri?
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Fagernes
Åpent 9–17
Fredag 9–19
Lørdag 9–15

Hus eller hytte i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp – vi hjelper deg

Under samme tak i aV fagernes

Tlf. 61 36 06 11 • fargerike.no

fagernes
Tlf. 61 36 06 66 • varmefag.no

alt til hytta
Vi har egen hytteavdeling og der finner
du alt du trenger til hytta. Vi har lang
erfaring og gode kunnskaper om sol-
celleanlegg, hyttetoaletter, gass og
vannsystemer.

fliser og BaderomsmøBler
Vi har alt du trenger innen flis og bade-
romsmøbler fra Bergersen Flis og Villeroy
& Boch. Vi hjelper deg å finne flotte
alternativ og gode løsninger.
Vi samarbeider og med dyktige flisleggere
som kan gjøre jobben for deg.

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 fyringsteknikk og trekkproblemer, får du
svar på dette og mye mer.

maling, tapet, gulV,
gaVer og interiør
Besøk vår Fargerikeavdeling
hvor du finner alt du trenger
innen maling, tapet, gulv,
gaver og interiør. Vi har et
stort utvalg i tekstiler og
solskjerming. Hjelper deg
gjerne med oppmåling, søm
og montering.

fargerike fagernes
er spesialforretning
innen:

• maling
• tapet
• Flis
• parkett
• Laminat
• Vinylgulv
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser
• Tepper
• Gardiner
• gave og interiør

Hjemmebesøk og
formidling av hånd-
verkertjenester

  Gatebutikkene
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Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

Mye fint og nytt i

555,-
239,-

THERMODYNER

PUTER

sENgEsETT

50x70

140x200 (finnes også i 220) 1110,-

398,-

50%

1904–2014 H. Gullhagen AS fagernes
Tlf. 61 36 05 54

Designet og håndlaget hos oss!

GjensidiGeGården n trivsel og handleglede midt i byen!

nål

Mansjettknapper

Mange nYHeTeR Innen KLOKKeR!

www.panoramagruppen.no

Alt i reparasjoner • Gravering • Taksering • Egenproduksjon av gull-/sølvsmykker
Tar spesialoppdrag som smelting av gull • Knivmaker (stas- og brukskniver)

Valdressmykker

Valdres-
ringen
i sølv

– håndlaget
hos oss!

Belte med
sølvspenne

Lady
alliansering
3x0,05 carat
TW.SI
6 599,-

4 649,-

30%
rabatt

Lady
alliansering
1x0,05 carat
TW.SI
4 599,-

3 249,-

Ring og ørepynt ring

Anheng, hvitt
gull m/diamant
0,25 carat WP
inkl. sølvkjede
7 999,-

5 299,-

Ring, hvitt gull
m/safir og diamant
0,13 carat W.SI
8 999,-4 999,-
Ring, hvitt gull
m/diamant
11 999,-
7 499,-

Ring, hvitt gull
m/diamant
0,05 carat W.SI

2 999,-

2 299,-

SKInn SOM en DIaManT
I HØSTMØRKeT

Anheng, hvitt
gull
m/diamant
0,08 carat WP
inkl. sølvkjede
2 999,-
1 999,-

fagernes sportsforretning
tlf. 61 36 29 40
fredag kl. 9-19 lørdag kl. 9-16

999,-

RAK
PRIS

1299,-

Salomon XA Pro 3D Ultra
OFFROADSKO til turer
på grus og sti. Gore-Tex
Vanntett
Veil. 1.599.-

LaCrosse varm, filtforet
VINTERSTØVLETT

Brun herre.
Sort dame.
Veil 1399,-

LaCrosse Hamton STØVEL
varm, vanntett, lav støvel
til spreke ,
coole damer
Veil 799,-

Microlite JAKKE Hoody dame/herre

2799,-

899,-

699,-

OG MYE MER!

RAK-tilbud

Skogstad
DUNKÅPE
marine/rød
Veil 1899,-

1499,-

1399,-
599,-

BERGANS Ulriken
ULLGENSER
DAme
HeRRe
Veil. 899.-

Butikken bugner av masse nytt fra

599,-

Dale Sotsji
ULLGENSER
DAme
HeRRe
Veil. 1999.

ULVANG
mod 50/fifty
Dobbel ULL-
UNDERTØYSETT
RAKFiSKTilBUD
Sett
998,-

SPARE-
KROKEN

bugner av tilbud

50–70%
Dette vil du ikke

gå glipp av

TORS. 30/10 •FRE. 31/10 • LØR. 1/11
mASSe TilBUD
Lacrosse • Sorel
Timberland
ViNTeRSKO/
STØVleTTeR

30–50%

mange
farger

Arcteryx Atom
Lt JAKKE

Dame/herre
Foret
m/Coreloft.
Myk og
supergod.
Veil m/hette
1899,-
Rakpris

Veil u/hette
1799,-
Rakpris

ALLE DUNJAKKER
Fredag 31.10.
Lørdag 1.11.10%

RAKPRIS

699,-

VARME, GODE RAKFISKTILBUD
49,-
29,-

199,-

199,-
99,-

Stort utvalg i
Undertøy

Norheim
ULLSOKKER

FLEECEVANTER
ULLUNDERTØY
50% ull, 50% polyes.
VOKSeN pr. del

ULVANG 2 pk
ULLSOKKER
Aretti ULLUNDERTØY
BARN 50% polyes.
50% ull, POSeSeTT

Si det med blomster
• Mange sorter potteplanter
• Avskårne, friske blomster
• Potter, lys og tilbehør

BLOMSTER TIL ALLE ANLEDNINGER
Bryllup – Hverdag – Fest – Gravferd

Jernbanevegen 4, Fagernes tlf. 61 36 68 10

Medlem av
INTERFLORA

Nå bugner butikken av

  Gatebutikkene
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Kvitvellavegen 7 • 2900 Fagernes • Tlf 61 36 14 30 • Lik oss på Facebook

ønsker alle to- og firbente
en riktig god høst!
Vi har det du trenger til turer i skog og fjell.

Under rakfiskfestivalen står vi på stand
utenfor butikken med litt smaksprøver
og gode tilbud. Velkommen!

COMFORT FAGERNES

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

• 650 Airwatt sugeeffekt.• Intelligent «Smart skjerm» som overvåker
systemets ytelse og kommuniserer dette 2-veis med slange håndtaket.

• Høyeffektiv «flow-thru» motor.• Enkel å tømme «Trykk & Løsne» bøtte,
15L kapasitet.• Selvrensende GORE-TEX™ filter.

• Stillegående maskin på 68 dBa.

Perfekt til rengjøring av små og store jobber.
BEAM Alliance Spesial Edition inkluderer en 650SB
sentralstøvsuger enhet, 9m støtsikker slange med
ergonomisk håndtak, kombinasjonsmunnstykket,
3-1 munnstykke og slangeholder.

Festivalpris

6500,-

Kr.1000,- i ekstra rabatt

torsdag-fredag-lørdag

OKTOBERTilBud

-25%
på alle element
stil dusjer og

møbler

baderoms-
tilbehør

-20%

ved innbytte av gammel støvsuger
(trenger ikke være sentralstøvsuger)

Geir berg fra østberg kommer for å snakke om og
demonstrere beam sentralstøvsuger FredaG 31.10

BEAM Alliance 650 SB
Special Edition

veil.
11.100,-

Gullsmed

H. Gullhagen AS

Valdres

ullbutikken
for hele familien

frisør & hudpleie

BUTIKKSENTER

Trivsel og handleglede – midT i byen

ÅPn.Tid: 10-17 (15)

Velkommen
innom oss til
en god handel!

RAKFISK-
FESTIVALEN
30. okt.–1. nov.:

Besøk os
s i

Rakahuk
en

i Rakfisk
løypa

GuRo Kle
ven haGen

spiller! (Se
rakfisk .n

o for

påmeldin
g og info)

RaKT uPP
Motbakk

eløp med

start i b
akgårde

n

GoDe TIlB
uD

Bakken & Bakken a.S
Skrautvålsvegen 33, 2900 Fagernes • TlF. 61 35 77 00
skaper trivsel

Åpningstider: Mandag – fredag 10–19 • lørdag 10–16

Villsauskinn

KUN999

Zero salong
i stoff Stone
143x285x205 cm.

KUN

5.995

Brimi
familiekøye
120/90x200 cm.

KUN

5.990

Vi har godt utvalg i lyslykter

Til
bu

de
ne

gj
eld

er
fra

25
/1

0
t.o

.m
8/

11

Vi har
flyttet til

Skrautvåls-
vegen 33

Gode raKfiSKtilBUd
hos Møbelringen
Bakken & Bakken

God
parkerings-
mulighet!Før 9.495

for hele familien
fagernes tlf. 61 36 06 51

Kvalitet til superpris

NETTBUTIKK
www.ulliver.no

desiGn-wOOl
ekstra god komfort.

Fineste kløfri
merinoull.

Flere
forskjellige
modeller.

NyhET!

ullbutikken

GjENsIdIGEGårdEN

BH m/100%
merinoull
på innsida.

GOdt
UtVAlG i
strøMPe-
BUKser
til BArn

BOxere i
design-
wool

dame/
herre

  Gatebutikkene
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• Hvitevarer alle modeller
• Småelektrisk tilbehør
• Støvsugerposer
• Alle typer lyskilder
• Støvsugerposer
• Batterier
• Parabolanlegg med mer

ELEKTRO-BUTIKKEN AS
– du finner oss i EL-FAG’s lokaler ved brua

Velkommen til en god handel

Valdresvegen 1 • 2900 Fagernes • Tlf/faks 61 36 6680/81 • Parkering langs elva

• Svakstrøm- og
sterkstrømsanlegg

• Lys- og varmestyring
(trådløst)

• Alarm- og sikkerhets-
anlegg

• Varmepumper

• Teleanlegg

• Dataanlegg

Din lokale el. installatør

Tlf. 61 36 66 20 • 2900 Fagernes
Faks 61 36 66 21 • Vakt 952 88 999

Kåre Solberg reg. installatør

www.el-fag-as.no

– Det du trenger til
hus og hytte!

Se for deg at du kan åpne og låse døra til hytta di selv om du

befinner deg på andre siden av jordkloden. Eller at du kan stoppe

en innbruddstyv ved et enkelt klikk. Forestill deg luksusen av

å alltid komme til en ferdig oppvarmet hytte og aldri måtte

bekymre deg for frosne vannrør. Det kan være fristende å kalle

dette magi, men vi kaller det xComfort.

Hytta rett i lomma med
xComfort

www.xcomfort.no

xComfort - Hjem, smarte hjem

Valdresvegen 1
2900 Fagernes
Telefon: 61 36 66 20
E-post: kaare@elfag.as
www.el-fag-as.no

Ta kontakt for et godt tilbud:

  Gatebutikkene
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Nå kan du få med deg grunnleg-
gende kunnskaper om lokalmat i 
Valdres. Det skjer i smaksprøve-
teltet fredag.

I år har Norsk Rakfiskfestival et sterkere og tydeli-
gere fokus på kortreist mat og lokale mattradisjo-
ner i Valdres.

 I den sammenheng tilbyr festivalen for første 
gang tre kurs, som går parallelt fredagen på dagen. 

De går i smaksprøveteltet, og det er bare å melde 
seg på til rakfiskgeneralen.

Lefsekurs
Et kurs tar for seg hvordan man baker sine egne lef-
ser. 

Valdres har lange tradisjoner på å servere potet-
lefse med rakfisk. Den skal være fløyelsmyk, tynt 
kjevlet og småblemmete stekt. Å bake lefse er en 
kunst, og øvelse gjør mester. 

Derfor er det drevne lefsebakere som står bak 
kurset. De lærer fra seg teknikken og de gode kne-
pene. 

På kurset får deltakerne med seg hele prosessen 
fra råvare til ferdig produkt. Du får se, prøve, smake 
og sjølsagt stille en masse spørsmål.

– Det er gøy å lære bakstetradisjonene videre. Jeg 
har bakt lefser i femti år. Mye av hemmeligheten 
ligger i å ha god potet, god varme, koke potetene da-
gen før, skrelle dem mens de er varme og male dem 
med det samme. Jeg var med mor da jeg var liten. 
Men jeg fikk bare lov til å steike. Hun bakte dem ut, 
forteller Marit Tvenge (84), som er en av kurshol-
derne på lefsekurset.

Legge ned rakfisk
Kurs nummer to tar for seg kunsten å legge ned rak-
fisk. 

Her får deltakerne et innblikk i metoder, tider og 
temperaturer. De får demonstrert prosessen fra rå-
vare til ferdig fisk, og de får lukte, smake og spørre. 

Kursleder Ingrid Grøv er en tradisjonsbærer, 
som viderefører kunsten etter sine forfedre. Hun 
har lagt ned rakfisk i en årrekke. Deltakerne får på 
dette kurset en spennende og engasjerende innfø-
ring i rakfiskens verden.

Drikke til rakfisken
Tradisjonen har vært at mørke øltyper og akevitt er 
rakfiskens beste venner. Er dette riktig, og i så fall 
hvorfor? Finnes det i tillegg andre drikker som kan 
passe. 

På dette kurset får du innblikk i hvilke typer drik-
ke som kan gjøre rakfiskmåltidet til en enda større 
nytelse. 

Her blir det smaksteori og ikke minst spennende 
praksis. Cato Hilton ved Vinmonopolet Fagernes er 
kursholder her.

Førstemann til mølla
– Vi har tenkt 15–20 deltakere på hvert kurs, og det 
blir førstemann til mølla. Hvert kurs varer halvan-
nen time. Folk kan melde seg på ved å sende en mail 
til meg, sier rak-fiskgeneral Jan Tore Vik.

Berit Ildjarnstad organiserer kursrekka. 
Dersom det blir vellykket i år, er tanken å utvide 

med heldagskurs neste år der man lærer mer detal-
jert hvordan man skal bake lefser, legge ned rakfisk 
og finne fram til god og passene drikke.

ANNE KJØNNIKSEN

Kurspakke på Rakfisken
50 ÅR: Marit Tvenge (84) fra Slidre har bakt lefser i over femti år. Hun er kursholder i smaksprøveteltet fredag. 

K
JA

PP
E12

Stilling:  Daglig leder Valdres 
friluftsråd og folkehelse-
koordinator for Valdres

Alder: 29 år
Bosted:  Hippesbygda

Tilknytning til Valdres: Født og 
oppvokst på Leira. Flytta ut for å få 
utdanning, og kjente etter hvert at det 
var i Valdres jeg hadde lyst til å bosette 
meg. Det var her røttene mine hørte 
til.
 
Mat: Jeg tror på god, hjemmelaga mat 
laga fra bunnen av. Særlig med friske 
norske råvarer som setter det lille ek-
stra på hverdagsmaten. Selvfølgelig 
er det lov til å kose seg med noe ekstra 
godt i helger, og jeg er glad i å lage ka-
ker med både norske fristelser og ikke 
minst med mørk sjokolade. 
 
Drikke: Ingenting slår vann! Helt av-
hengig av det. 
 
Drømmeferien: Der jeg først og 
fremst finner roen, er på hytta, enten 
det er på Syndin eller på gården ute i 
Luster. Det viktigste er at familien er 
rundt.
 
Framkomstmiddel:  Skulle helst ha 
brukt sykkel, men dessverre er av-
standene noe for lange til det i en hek-
tisk hverdag.  
 
TV-program: Lite!

Lesestoff: Begrenset, nå om dagen 
går det for det meste i barnebøker.
 
Nettsted: Må erkjenne at jeg titter 
innom Facebook. 
 
Musikk: Radio.

Hvem fortjener en blomst? Det er 
mange, og jeg blir mer og mer impo-
nert over hvor mange frivillige som 
gjør en kjempeinnsats i Valdres! Men 
jeg vil trekke fram min gode venninne 
Anniken, som alltid er der for meg og 
for andre rundt henne. En solstråle i 
min hverdag.

Ina Syversen
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MØbelhuset leIRA
Amfi vAldres - tlf. 61 36 22 55
Åpent 10-20 (18)

42

lekkert
11

44
45

SIGNATURE COLLECTION spisestol 1095 m/armlen i stoff
Velur, ben i svart ask 59x66, H 97 cm 4.900,- Spisebord 830
i moccabrun eik Ø 135, H 75 cm 12.500,- Tilleggsplate 835,
135x50 cm 1.800,- Stol 1094 i stoff Mood rutet m/nagler,
ben i grå ask 45x58, H 97 cm 3.799,-
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ken, 
esorter 
ling.

Vi leverer trapper, kjøkken, bad 
og senger i ulike tresorter, og ulik 
overflatebehandling.

Adr:2943 Rogne
Telefon: 900 42 165
 61 35 22 40
E-post:hgroenvo@online.noE-post: gsverksted@online.no

Gode løsninger for torvtak 
ser du på hallingtorv.no

Rørosstugu

Hemsefjord Holmsbu

Hytteliten Terne

32 84 93 00 I kontakt@dhh.no I www.dhh.no

HYTTEUTSTILLING

Utstillingen er åpen hver dag fra 0800 til 2000.
På lørdager er representant fra DHH tilstede
fra 1200 til 1500. Gamle Drammensvei 85.
Send SMS med DHH til 2077 for veibeskrivelse.

Velkommen til
Valdres hagesenter

Valdres hagesenter as
markavn. 7 • 2920 leira
tlf. 980 86 000 www.hageland.no

Vi har åpnet nytt
hagesenter på leira.
mange spennende
varer og gode tilbud

ta en tur innom
oss og se!

Bli medlem i kundekluBBen
send hageland til 2012

Mandag–fredag 10–19 • Lørdag 10–16 • Søndag 12–16
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RINGVIRKNINGER: For haukugla, som har tilhold i skogen, kan lemen være et vik-
tig kosttilskudd. Det nærbeslektede skoglemenet spiller også en viktig rolle.

FILETERINGSPLASS: Store deler av lemenet lukter og smaker ille, men rovfuglene 
veit å plukke ut lever, hjerne og fileter. Resten lar de ligge, til glede for mindre ned-
brytere.

I SITT RETTE ELEMENT: Under snøen er det nok vintermat til å bli rund og trive-
lig, og kanskje ha ungekull både i magen og i bolet.

LAGERVARE: Ferske lemen smaker vondt, men røyskatten veit råd. Skrotten får 
ligge og godgjøre seg i et depot i steinura.

Den gåtefulle lomhunden
I gamle dager fortalte lærebøkene 
at i lemenårene regnet dyrene ned 
fra himmelen. Det ble også fortalt at 
store lemenflokker hadde det med å 
begå selvmord ved å kaste seg i sjøen. 
Bare for få år siden mente en forsker-
gruppe at lemensvingningene skyl-
des at bestandene ble holdt i sjakk av 
antibeitestoffer, giftige forbindelser 
som dannes i fjellplantene når det er 
mange beitedyr. 

Mytene om lemen er mange. Ikke så 
rart, når man tenker på hvor mange de 
kan bli og hvor underlig de oppfører 
seg.  I lemenår kan plutselig den sky 
og forsiktige skyggen du så i øyenkro-
ken bli skremmende modig. En stres-
set lomhund, som vi sier i Valdres,  kan 
stoppe opp foran tårnhøye mennes-
ker, og skjellende og bjeffende gjøre 
aggressive utfall med potene og de 
små kvasse fortennene. 

Smågnagerår er bra for nesten alle 
andre dyr. Fjellreven, rødreven, snø-

musa, røyskatten og rovfuglene har 
gode tider. Snøugle, fjellvåk og fjelljo 
yngler utelukkende i toppår. Bytte-
dyrene får en tryggere tilværelse. 
Rypeegg og -unger får være i fred. Le-
menbestandene våre kan trolig forkla-
re hvorfor mange vadefugler reiser så 
utrolig langt sørfra for å hekke i Nord-
Skandinavia. Når alle eggrøvere er 
opptatt på annet hold, er fjellet og tun-
draen trygge steder for ungekullene.  

I nakken har de bjeffende hissig-
proppene kjertler som utskiller vond 
lukt og smak. Forslukne jakthunder 
som ikke har lært seg fjellets lover, har 
da lett for å få magesjau. Andre kan 
kunsten å gjøre opp skrotten, slik at 
de bare får i seg de gode bitene. Lemen 
er ofte smittebærere for harepest, en 
bakteriesjukdom som kan være pro-
blematisk for både folk og bikkjer, 
men som smågnagerne og rovdyrene 
i fjellet lever godt med. 

I lemenår må vi passe oss for å drik-

ke vann som er forurenset av lemen-
lik. En rekke åtselspisere har over-
lappende bestandssykluser. Utallige 
arter av marker, fluer, sopp og bakte-
rier bryter ned likene. Minst fem arter 
av såkalt lemenmose og flere kada-
vermoser slår seg til på restene. Ved 
hjelp av spesielle farger og luktstoffer 
tiltrekker de åtsel- og spyfluene, som 
sprer sporene videre til nye festbord.  

Lemenets innvirkning på vegeta-
sjonen er synlig på satellittbilder fra 
verdensrommet. Blåbær og krekling 
blir gnagd ned i store områder rundt 
snøleiene. I opprotet strø og jord opp-
står nisjer hvor nye frø kan spire. Slik 
holdes landskapet åpent. Artsrikdom-
men i planteverdenen øker, fordi også 
de aller minste får lys og plass. Flust 
med «lemenperler» skaffer gjødsel. 

Den egentlige lemensesongen be-
gynner når snøen legger seg. Under 
det hvite dekket tusler og tasler det 
mellom små bol og revirer, forbun-

det av lemenstier i tuneller på kryss 
og tvers. Her er god tilgang på føde; 
starrstengler, musøre, gras, mose og 
lyng. I sikkerhet for rovfugl og rev kan 
et utall ungekull bli til. Hunnene blir 
ofte drektige allerede i en alder av to 
uker. De kan få seks til åtte-ni unger 
etter en drektighetstid på omkring 
tjue dager. Allerede samme dagen 
hun har født, kan lemenhunnen bli 
drektig igjen.

  Mellom bakken og snølaget er det 
ofte rundt null grader. Smågnagerne 
klarer seg godt selv om temperaturen 
synker til ti minusgrader over en peri-
ode. Men uten snø klarer de seg dårlig. 
Der mildværet har omdanna snøen 
til is, eller gjort den våt og kompakt, 
kollapser bestandene. Hvis klimaet 
endrer seg slik forskerne har varslet, 
blir det sannsynligvis langt mellom 
lemenårene. Da blir lomhunden sjel-
den, noe som kan ha uante og store 
følger for fjellnaturen. 

Årets siste barmarkstur i fjellet. Hvitt melis-
dryss på bakken. I utkanten av synsfeltet 
aner du små, raske skygger som smetter bort 

mellom lyng og lav. Det er ikke ordentlig  
lemenår, men antallet stiger. Vinterværet  
avgjør hvordan det blir til våren.
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BESTEMT TYPE: Mange har undret seg over at så små, sky skapninger plutselig kan stoppe opp, snu seg og konfrontere mennesker og dyr som er mange hundre ganger 
større enn dem.

FARLIGE TIDER: En vårdag tiner tunellen bort og lemenstien blir liggende åpen. Da 
er det om å gjøre at man ikke blir barnemat for de skarpøyde rovfuglene.  

LEMENSTIER: På kryss og tvers går stiene. Her er det grunn til å tro at minst en 
storfamilie har bolig, arbeidsplass og sankemarker. Snart legger snøen et beskyt-
tende tak over.

MANGFOLDIGE 
VALDRES
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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For første gang på lenge 
er det blitt T-merket en 
2000-metertopp i Jo-
tunheimen. Rasletinden 
blir med det lettere til-
gjengelig for flere. 

– Vardedugnaden startet 26. august. 
Den første dagen ble det satt opp 41 
varder, forteller styreleder i DNT Val-
dres, Trond Vatn. Det ble fem lange 
dugnadsdager totalt, med mye gåing 
og bæring av stein, før ruta var ferdig 
merket 10. september. 

– Vi rakk akkurat å bli ferdige før 
snøen la seg. Til sammen har vi brukt 
210 arbeidstimer på merkinga, inklu-
dert den stadig økte gangtida etter 
hvert som vi nærmet oss toppen. 

Pilotprosjekt
Det er første gang DNT Valdres er 
med på et slikt merkeprosjekt: 

– DNT Valdres, som er den siste lo-
kalforeningen som er tatt opp i DNT, 
syns det å merke sommerrute til Ras-
letinden var et fint pilotprosjekt. Øys-
tre Slidre kommune fikk ruta med i 
«stig- og løypeplan 2012-2015», og 
den ble vedtatt av kommunestyret i 
juni 2012. Kommunen sørget videre 
for en GPS-merking av ruta og gjorde 
nødvendige avtaler med grunneiere.

Utsikten fra fjelltoppen er en av de 
beste i landet. På en klar dag er det 
mulig å se nesten til Oslo. Rondane 
er synlige i øst-nordøstlig retning, og 
Dovrefjell mot nord. Sørover ser man 
ut over Øystre Slidre, Bitihorn, og inn-
sjøene Vinstervatn og Bygdin.

– Lange dager og mye stein
Morten og Julia Helgesen er begge ak-
tive i DNT, og har deltatt på vardingen. 

– Vi trodde merkinga skulle være 
gjort på et par dager, men det var mye 
jobb, og ofte måtte vi gå langt for å 
finne egna steiner, forteller Morten 
Helgesen. De store vardene med rød-
merka T-er står med maks 50 meters 
mellomrom hele vegen. Ruta går 
via Øystre Rasletinden (2010 moh.), 
som er det høgeste punktet i Øystre 
Slidre kommune, før den går videre 
opp på hovedtoppen – Rasletinden på 
2105 meter over havet. Her står du på 
grensa mellom Vang og Vågå, rett ved 
inngangen til Jotunheimen nasjonal-
park.

– Ny naturopplevelse
Rasletinden er blant de lettest tilgjen-

gelige 2000-toppene i landet, med 
kort avstand til veg.

– Merkinga vil gjøre toppen lettere 
tilgjengelig for enda flere fotturister, 
som kanskje tidligere har vært usikre 
på å måtte navigere seg fram til top-
pen sjøl, sier Julia Helgesen. Prosjek-
tet er presentert for turistbedriftene 
på Beitostølen med vekt på at merket 
sommerrute til Rasletinden kan bidra 
til at gjester som går Besseggen, kan-
skje kan bli en dag ekstra for å kunne 
komme på en eller to 2000-metertop-
per.

– Kommer skilt
Det skal settes opp skilt og informa-
sjonstavler, men det blir først gjort 

neste år. Den første delen av stien 
fra Valdresflye Vandrerhjem går på 
samme trasé som stien til Bygdin, før 
de skiller lag etter om lag 100 meter. 
I dette stiskillet vil vi sette opp infor-
masjonsskilt, forteller Vatn. En som-
mertur til Rasletinden passer de fles-
te, men du må belage deg på mange 
timer i fjellet: 

– Det er i overkant av 16 kilometer 
tur retur Valdresflye-Rasletinden. 
Antall timer varierer veldig, men et 
sted mellom fem og seks timer er et 
godt anslag på hva du vil bruke, sier 
Morten Helgesen.

MARIT BEATE KASIN 

Vardet til topps 
Nå kan du følge DNT-vegvisere til Rasletinden (2 105 moh.)

HØGE VARDER: Det er bygd høge varder på sommerruta fra Valdresflye til Rasletinden, som skal være lett synlig i det steinete 
landskapet.  FOTO: TOR HARALD SKOGHEIM 

POPULÆRT: Det har allerede blitt antydning til sti enkelte steder langt den nye 
ruta, forteller Morten Helgesen. Flere, blant annet valgfagelevene ved Øystre Slidre 
ungdomsskole, har testa den nye ruta.  FOTO: TOR HARALD SKOGHEIM

DUGNAD: Det var litt lite folk, og veldig mange steiner, men dugnadsgjengen i DNT 
kom i mål før snøen la seg.  FOTO: DNT VALDRES
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Interiørkonsulent
Innreder
hytter og hus
Jeg hjelper deg å finne
DIN stil og den beste
løsningen etter DITT
behov.

Aud Fagerås Tveit
Tveitavegen 22, Fagernes
Tlf. 918 17 947
E-post: aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no

Fra 20 –100 personer
(konserter 150+ personer)

Vasets storstue
Låvin på Brennabu

Konfirmasjon–Barnedåp–Bryllup–Selskapslokale–Konsertlokale–Kurs og konferanser

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

Se eksklusive intervjuermed
utstemte 71°Nord-deltakere
på facebook.com/ToyotaNorge

RAV4
Tro mot origina

len

Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.
Med forbehold om trykkfeil.

RAV4RAV4D4D2.0AWDExecutive 398600-*V4RAV4D4D2.0AWDExecutive 398600-*

Åpn.tider: Man.-fre. 8–16. Lør. stengt. Møter utenom åpn.tid etter avtale.

3550 Gol · tlf. 32 07 53 55
2920 leira · tlf. 61 36 26 00

Se våre nettSider: www.hovli.no

Priser inkl. reg.avgift og eks. årsavgift.

Terje
Steinfinnsbø

Mobil
950 89 373

Stig
Aastveit

Mobil
901 09 975

Snakk Med en av våre SeLgere:

Vi har utstillingsbil klar for levering

Sebu Bil & Bensin AS

DITT LOKALE 
BILVERKSTAD
· Service  
· EU kontroll  
· Reperasjoner 

Velkommen uansett bilmerke!

KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe 
Tlf.: 51 78 60 60 
Man-fre 07:00-16:30

www.mecacarservice.no

www.mecacarservice.no

BETAL NÅR DET PASSER !
Benytt MECA kortet

Konkurranse-

dyktige priser!

Vindevegen 1 – 2940 Heggenes

www.sebu.as

YX Heggenes
Tlf. 61 34 29 25
Man–fre kl 07–21
Lør–Søn kl 09–21

▪ Hamburger, pølser, vafler
▪ Kiosk, is, brus
▪  Dekkreparasjon og skift 
 ▪ Dekkhotell  
▪ Propan    
▪ Hengerutleie/-salg  
▪ Bilberging
▪  Vask og polering av bil

MECA verksted
Heggenes
Tlf. 61 34 29 25
Man–fre kl 8–16

▪  Service/reparasjon av 
alle biler

▪   Frontruteskift/ 
reparasjon

▪   Service/klimaanlegg
▪   EU-kontroll (perodisk  

kjøretøykontroll)
▪   Bilutleie

Tlf. 61 34 29 20
Vakt 975 14 850
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SeeS på RakfiSken!

norsk 
rakfiskfestival
2014

Besøk oss på vår stand! Besøk oss på vår stand!
Norsk rakfiskfestival på Fagernes er en av landets største

festivaler for utstillere av småskalamat. Ca. 100 utstillere og 
25.000 besøkende er på Rakfiskfestivalen hvert år.

Ta turen innom våre utstillere
og se deres festivaltilbud.

Fredag 31. oktober
Lørdag 1. november

Vi står i rakfiskløypa
med smaksprøver
og salg av fjellgris

Les mer om fjellgrisen på eller www.oygarden.org

FRITTGÅENDE
GRIS FRA VALDRES

1000 m.o.h.
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Informasjon

fra Valdres-

kommunene

SIDE 29-31

60
sider

Grepa gira
på rakfisk

Randi Røn held i trådane

• Ellen Rees:
Forsker
på hytter

• Den nye
Mr. Valdres

• Leserbilder

Velkommen til vår stand
på rakfiskfestivalen
■ Servering av kaffe og kringle
■ Abonnementstilbud
■ Utdeling av gratis aviser
■ Konkurranse
Benytt også sjansen til å gi oss
tilbakemelding og tips til gode avissaker.

SMAKEN OG KONSISTENSEN. Kunnskapen gjekk i arv og det var vanleg å yste på stølane om somrane.
Osten vår er handlaga av heilmjølk frå gardar i Valdres.

Det går omlag 10 liter heilmjølk til 1 kg ost.
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Sjå fleire spennande oppskrifter og tips på www.wangensten.no. For meir informasjon, ta kontakt på telefon: 61 36 23 00

WANGENSTEN

Rakfisk
RAKFISK ETTER GAMAL OPPSKRIFT,

SALTA OG MODNA FOR Å FÅ FREM DEN BESTE

SMAKEN OG KONSISTENSEN.

ETTER GAMAL OPPSKRIFT, PRODUSERT AV

MJØLK FRÅ GARDAR I VALDRES.

Valdres Ost

Mø er på Rakfisken
med Hellekaker og Hellekurv

Helle Kjøtt AS, Røn.
Tlf. 41 50 31 42 - 41 69 77 11

SOLIDE utemøbler

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

Møblene kan bestilles etter mål. 

Klaffebord

• Spekepølser
•Valdrsesskinka
•Valdressylta

• Lammeburger
•Varm kjøttkake
• Ribbe (på bestilling)

Astrid & Knut Johan • Tlf: 404 86 715/952 47 578 • Åbjør, 2910 Aurdal
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Alder: 17
Bosted: Gjøvik/Rogne
Yrke:  Går andreåret ved musikklinja 

på Gjøvik videregående skole

– Å vokse opp i Valdres – hva har det be-
tydd for deg på godt og vondt?
– Jeg har nok misunt dem som har bodd i 
litt mer tettbebygde strøk og hatt kortere 
avstand til naboen. Men det er godt å bo på 
bygda, og jeg er glad for at jeg er vokst opp 
i Valdres. 

– Hva er viktigst for deg i livet?
– Å ha folk jeg er glad i rundt meg – også mu-
sikk da. 

– Hva opptar mest tid i livet ditt om da-
gen?
– Skole, hybelliv og musikk er stort sett det 
dagene går med til. Musikk betyr mye for 
meg og er noe jeg bruker mye tid på, forteller 
Anna, som både synger, spiller fele og piano, 
samt skriver egne låter.

– Hva vil du trekke fram som gode og dår-
lige sider ved Valdres?
– Siden jeg har tilbrakt nesten hele livet mitt 
i Valdres, føler jeg ikke jeg har så mye å sam-
menligne med ennå. Men nå som jeg har 
bodd litt på Gjøvik, merker jeg at man har 
flere valgmuligheter på et større sted. Man 
kan jo savne det litt i Valdres innimellom; 
når det kommer til idrett for eksempel, har 
man fotball og forskjellige vinteraktiviteter, 
men ikke så mye mer, sier 17-åringen. Det er 
imidlertid fordeler ved bygda man ikke fin-
ner i byen, mener hun:

– Sjøl er jeg glad jeg ikke vokste opp i en 
by med mye trafikk; at jeg kunne løpe ut og 
leike i skogen ved gården der jeg vokste opp. 
Barn kan leike på leikeplassen uten at det er 
overfylt med andre unger – man har god bol-
treplass på bygda. 

– Ser du for deg ei framtid i Valdres – hva 
skal til for at du flytter tilbake?
– Jeg aner i grunnen ikke, for jeg har veldig 
få planer foreløpig. Om jeg får barn, kan jeg 
imidlertid ikke se for meg at de vokser opp 
noe annet sted enn på bygda. 

– Hva er dine drømmer for framtida?
– Det hadde nesten vært for godt til å være 
sant om jeg kunne få gitt ut noen egenskrev-
ne låter. Det er så mange andre som drøm-
mer om det samme, så det er nok ikke så 
enkelt å få det til. Jeg synes uansett det er 
veldig gøy å drive med musikk. Før skrev jeg 
mest låter på engelsk, men den siste tida har 
jeg gått mer og mer over til å skrive på norsk 
– kanskje blir det noen låter på dialekt etter 
hvert også, meddeler den musikkglade øys-
treslidringen, som forteller at hun den siste 
tida også er blitt ekstra glad i folkemusikk. 

INGRI VALEN EGELAND

Anna Ueland

UNGDOMMEN
NO   TIL  DAGS

Knut Jan Moen (73) 
frå Heg ge nes er tred
je ge ne ra sjon i fa mi li
en som legg ned rak
fisk. Kunn ska pen har 
gått i arv.

– Det er fjell fis ken som blir best. 
Vinsterfisken er den al ler bes te, 
sei er Knut Jan Moen. 

Vi mø ter han i and re eta sje i 
det som ein gong var land han de-
len «K.N. Moen Eftf.» i Heg ge nes. 
Det var bes te far hans, Nils Moen, 
som star ta opp med de talj han del 
i 1899. I 1979 flyt te Knut Jan heim 
att til Vald res og tok over bu tik ken 
et ter far sin. Det var då fis ke in te-
res sa tok seg opp att for fullt. 

Det rau de kjø tet
– Sjå her, sei er Knut Jan, og op nar 
but ten. Ei men slår imot ein. 

– Mmm, den ne er fin den, sei er 
Knut Jan. Han op nar opp fis ken og 
vi ser det rau de kjø tet. 

– Det er rå va ra som er det vik-
ti gas te. Det må vera kva li tets fisk 
som er pas se raud og fin. Den skal 
vera de li kat å sjå på når den ligg på 
fa tet. Både lukt- og syns inn trykk 
er vik tig, for tel Knut Jan.

– Kor leis ein får tak i fis ken er 
òg vik tig. Ein fisk som er daud på 
netet, eg nar seg ik kje som rak fisk. 
Ein fisk som er le van de og sprel lar 
når du dreg han opp, blir bra. Fis-
kar ein om haus ten, så sty rer ein 
unna gy te fis ken. Ein fisk med rogn 
blir ald ri god, for tel Knut Jan.

Ar ve leg be las ta
Om Knut Jan had de ein bes te far 
som dreiv land han del, var ik kje 
bes te far på and re sida, mind re til-
taks rik. K.Ø. Rudi fann opp oter-
fjø la og tok pa tent på den 1929. Då 
heit te den Vald res-fjø la.

– Eg er nok ar ve leg be las ta, veit 
du, sei er Knut Jan og smi ler. 

Han legg ned att fis ken. Put tar 
tre pin na ne i but ten og eit lodd 
oppå. 

– Han må ligge godt nede i la-
ken. Ein «lakaturr fisk» blir øy de-
lagd. Då går det ik kje lan ge tida. 
La ken skal ha pas se meng de med 
salt. Eg sei er som ein re gel at seks 
pro sent av fis ke vek ta er pas se om 
ein legg ned fis ken tid leg på som-
ma ren. Men om ein legg ned fis-
ken noko sei na re i juli og au gust, 
så er nok fem pro sent salt meir 
pas se. Det te har å gje re med mod-
nings ti da det, legg Knut Jan til.

Fis kar i Vins te ren
Knut Jan for tel at fis ken må stå i 
but ten med ein tem pe ra tur på tre 
til fem gra der.

– Eg bru kar kjel la ren min til det, 
sei er han.

Vi rus lar inn i sto go og slår oss 
ned. Kvart år legg Knut Jan ned 

man ge kilo med rak fisk til gle de 
for både seg sjølv, fa mi li en og ve-
ner. 

– 16. juni kvart år op nar det for 
garn fis ke i Vins te ren. Då kan ein 
fis ke ei drug veke, før det blir for 
lyst. Så kan ein ta det opp att i au-
gust og fis ke fram til 15. sep tem-
ber. I juli og noko i au gust er det 
oter fis ke som er al ler best. Eg li kar 
flogo som agn, sei er Knut Jan. 

Han au ser ut av kunn ska pen sin. 
Eg no te rer så blek ket spru tar. Her 
var det my kje de tal jar.

Reins leg heit er vik tig
– Ein må vera det som eg sei er er 
«ekst remt reins leg» når ein legg 
ned rak fisk. Du slepp ik kje fis ken 
ned i bot nen på bå ten el ler legg 
han på ein stein. Det kan ha vore ei 
kyr der og gjort frå seg ... Men, det 
er klart at alle kan vera uhel dige 
å få ein butt som det ik kje går bra 
med, sei er Knut Jan.

Så legg han ut om til be høy ret og 
fny ser av lau ken, pur re lau ken og 
rum men.

– Det skal vera rein god fisk, po-
tet, godt smør og lef se. Den hei me-
la ga fis ken er i seg sjølv kraf tig på 
lukt og smak. Den er nok my kje 

kraf ti ga re enn den du får kjøpt i 
bu tik ken, sei er Knut Jan.

Når ei men slo imot
Han ten kjer til ba ke til barn do men 
og kor leis ei men had de vore når 
far og bes te far hans hen ta opp fis-
ken hei me. 

– Fisk var kvar dags mat, det. 
Men, eg et hel ler ik kje rak fisk året 
rundt. Det pas sar best på haus ten 
og til et ter jul. Slik er Rakfiskfes-
tivalen fin. Den min ner folk på 
at; Ja, no er det den tida att, sei er 
Knut Jan.

Sjølv har han vore med i fag ju-
ry en. At det går gjet ord om fis ken 
hans og at mat kjen na rar som Be-
rit Ild jarn stad gjer ne tek med seg 
fis ken hans i pri va te lag, for tel han 
ik kje så my kje om. 

– Knut Jan er ein flott tra di-
sjons be rar eg gjer ne skul le lært 
litt meir av, sei er Be rit Ild jarn stad 
når vi spør ho.

Eg tak kar for mø tet med Knut 
Jan Moen og går ut att med man ge 
gode råd om rak fisk. Ein blir ik kje 
ut lærd i det te fa get med det fyrs te.

GEIR HEL GE SKAT TE BO

Rak fisk ve te ran som kan fa get

RAK FISKKJENNAR: Knut Jan Moen vi ser kor leis ein skik ke leg fin rak fisk 
skal sjå ut. Denne er fiska i Vins te ren.
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Velkomen til
  www.valdres.no/festival Festivalriket Valdre
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark
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Tirsdag 11. november kl. 10.00 åpnes dørene 
i Valdres-hallen for yrkesmessa 
«YRKE2014 Ungdom møter arbeidsliv».

Her blir det yrende liv og aktivitet. Valdres vidaregåande 
skule og Valle videregående skole presenterer sine 
utdanningsprogram, og næringslivet i Valdres bidrar med 
svært mange yrker og gode rollemodeller. 

Målgruppa for yrkesmessa er elever og foreldre på 
9. og 10. trinn, samt 1. års elever på Valdres vidaregåande 
skule. Arbeidsgruppa for yrkesmessa håper at så mange 
foreldre som mulig har anledning til å besøke messa på 
ettermiddagen, slik at både elever og foreldre får så god 
og lik informasjon som mulig.

Yrke2014 er åpen 
11. november fra kl. 10–18.

Norsk Rakfiskfestival er en av de 
største matfestivalene i Norge. 
Ca. 30–40 000 mennesker kommer 
hver høst til Fagernes for å oppleve 
rakfisk og kortreist mat på sitt aller 
beste. Det selges 40 tonn rakfisk og 
mat fra ca. 100 utstillere gjennom 
helgen.
Programmet åpner med Byfanten 
torsdag kveld med lokale musikere, 
Gamasamas og Mø tre. 
På Tjuvstarten fredag spiller blant 
andre Kings of Lien og DDE,  

Nasjonalt og internasjonalt 
mønstringsrenn i langrenn på 
Beitostølen.
 
Hele Norgeseliten og store deler av 
verdenseliten stiller til start for 
å teste formen før World Cup-
sirkuset drar i gang helga etter.

Opplev Folkefesten i sentrum av 
Beitostølen lørdag, hvor lokal mat, 
lokale artister og stort folkeliv gir 
konkurransene de rette rammene.

Billetter til rennene kjøpes ved 
inngangen til stadion. 

Vel møtt til spennende dager på 
Beitostølen Stadion!
 
For informasjon og program, se 
www.beitoworldcup.com

mens Etterraken lørdag toppes av 
CC Cowboys og Åge Aleksandersen 
og Sambandet.

Nytt av året er kurs der tradisjons-
matlaging og drikke er tema. 
Det er også første gang at klassisk 
musikk blir presentert på Rakfisk-
festivalen. Verdensstjernen Guro 
Kleven Hagen spiller konsert akkom- 
pagnert  av Gunnar Flagstad 
lørdag. Detaljert program på 
www.rakfisk.no

beitosprinten 
21.–23. noVember

Da vår daglige leder går over i en annen 
lederstilling, søker vi etter ny daglig leder.

Vi ønsker en leder med evne til å tenke 
strategisk både for selskapet og for 
eierkommunene, og vil legge avgjørende 
vekt på lederegenskaper. Lederen må 
ha gode samarbeidsevner, og må kunne 
inspirere, motivere og rettlede medarbei-
derne. Dokumenterte resultater som leder 
vil bli vektlagt. Det er viktig at daglig leder 
har en god dialog med kommunene, både 
som kunder og som eiere. God muntlig og 
skriftlig kommunikasjonsevne er viktig.

Vi ønsker en person med utdanning på 
universitets- eller høyskolenivå. Lederen 
må ha gode kunnskaper om IKT, og bør ha 
kjennskap til forvaltning og drift av IKT-
systemer. Utdanning innen IKT-området er 
en fordel.

Styret legger vekt på daglig leders evne til 
å styre økonomien i selskapet. Selskapet er 

heleid av Valdres-kommunene, og det 
forventes at selskapet skal bidra til kostnads- 
effektive IKT-løsninger for eierne.

Lønn etter avtale. IKT Valdres IKS har gode 
pensjonsordninger gjennom KLP.
For nærmere opplysninger om stillingen, 
kontakt styreleder Jo Audun Øverby, 
tlf. 950 89 310 eller stabsleder i Øystre Slidre 
kommune Tor Arthur Hagen, tlf. 911 65 723.

Søknad med CV kan sendes elektronisk via 
Øystre Slidre kommune sine internettsider 
www.oystre-slidre.kommune.no eller i post 
til IKT Valdres IKS, c/o Øystre Slidre kommune, 
Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes. 
Søknaden merkes med arkivsaknr. 14/1322.

søknadsfrist: 14. november

Daglig leder i ikt Valdres

IKT Valdres IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning, drift, brukerstøtte, anskaffelser og 
strategisk utvikling av IKT-løsningene for de seks kommunene i Valdres. Selskapet drifter over 50 fagsystemer, 
og betjener ca. 4.000 brukere fordelt på mer enn 100 lokasjoner. Selskapet har til sammen 13 årsverk og et 
budsjett på nær 30 mill. kr. Vi holder til i regionsenteret Fagernes. 
IKT Valdres er inne i en spennende utvikling. Vi utreder ny leveranseplattform til brukerne våre og innfører 
flere nye fagsystemer. Styret for IKT Valdres har planer for en offensiv utvikling av selskapet. 
Kommunene har nettopp vedtatt ny strategisk plan for sin bruk av IKT.
Valdresregionen strekker seg fra Jotunheimen i nord til Vassfaret i sør, består av kommunene Vang, Vestre 
Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal, og har til sammen ca. 18.000 innbyggere. 
Nærhet til natur- og fjellområder, gode offentlige tjenestetilbud, stor kulturaktivitet, gode handelstilbud 
og en aktiv reiselivsnæring, bl.a. på Beitostølen, gjør regionen attraktiv. 

Lillann Haugen Strand er bolyst-
koordinator i Valdres Natur- og 
Kulturpark og initiativtaker til 
yrkesmessa. Foto: Nils Rogn

Foto: Cathrine Dokken
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

  www.valdres.no

Det skjer alltid noko i
Sanseriket Valdres!

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

Det er 2000 kvadratmeter ledige 
næringslokaler i det gamle Sliperiet på 
Bagn, fordelt på 1000 kvadratmeter 
i 2. etasje til kontorer og 1000 kvadrat-
meter lager i 3. etasje. Sliperiet ligger 
sentralt i Bagn sentrum med gangavstand 
til kjøpesenter og kommunehus. Solheim 
Trevare driver med produksjon av glass, 
dører, kjøkken og kontormøbler i 1.etasje 
på Sliperiet.

Ta kontakt med Oddvar Fremgaard på 
tlf. 915 58 888 eller Laila Lien tlf. 950 72 466 
for nærmere informasjon og visning. 
Sør-Aurdal er inne i en periode med god 
vekst innen privat næringsliv, og som 
leietaker i Sliperiet vil du ta del i veksten 
og utviklingen i Bagn.

sør-aurdal
kommune

2930 Bagn • www.sor-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 34 85 00 • postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Planane for framtidas sentrum i Vang vert 
lagt denne hausten – og det er folket som 
styrer prosessen. 

Pengar er løyvd, styringsgruppe oppretta og 
ein moglegheitsstudie utarbeida. Eit viktig 
ledd i denne prosessen var folkemøtet tidlegare 
i haust. Eksisterande reguleringsplan er frå 
1991. Her er ny  hovudveg (E16) lagt uti 
Vangsmjøsa, forbi Vang sentrum/Grindaheim. 
Både offentlege instansar og deltakarar på 
folkemøtet meiner denne traseen lyt forkastast 
til fordel for meir bruk av «Mjøsa». 
Båtplassar, stig langs breidda, bryggeanlegg 
og ikkje minst parkanlegg ned mot Vangs-
mjøsa var nokre av forslaga.

Styringsgruppa for prosessen, som er sett 
saman av folk frå kommunen, Innovangsjon, 
næringsliv, reiseliv og grunneigarar, har 
engasjert landskapsarkitektfirmaet 

Grindaker til å koma med nye idear ut frå innspel 
frå folket, om korleis Vang sentrum bør sjå ut i 
framtida. Ingrid Skavhaug administrerer det heile 
i styringsgruppa. Eit mål for arbeidet er å sjå kor-
leis ein kan knytte det store Grindafjell hyttefelt 
meir ned mot sentrum i Vang og kva for tilbod 
hyttefolket etterspør. 

No er altså studien ferdig, og det er klart for eit 
siste folkemøte der planen skal leggjast fram og  
diskuterast. Det skjer i auditoriet på 
VbU torsdag 30. oktober klokka 19:00. 
Etter dette vert den endelege studien sendt over 
til kommunen, som ei tilråding om tiltak 
og behov for vidare planarbeid. 

møt opp og sikre eit attraktivt sentrum 
i Vang!

Vang er nY på nett

Namnet er gamalt, men utsjånad og innhald 
er heilt nytt på vangivaldres.no. 

– Sida er for bygdefolk og potensielle tilflyttarar, 
og er difor ei god blanding av bygdepuls, opplev-
ingar og meir eller mindre harde fakta om livet i 
Vang, fortel blestminister i Innovangsjon, Hallgrim 
Rogn. Det betyr at arbeid, bustad, hendingar, ny-
heiter, bloggar og reportasjar er tema du finn att 
på nettsida, som samvirkeføretaket Innovangsjon 
står bak. Ved sida av splitter nytt innhald, har folka 
bak vangivaldres.no sytt for ei topp moderne side. 

– Same om du sit på ein liten telefon eller ein 
diger flatskjerm ser sida bra ut. Sjølv tykkjer eg 
utsjånaden sida har på nettbrett er særs stilig, 
seier Rogn.

sentrUm i UtVikling

lYst til å etablere Deg i bagn?

Er det nok plass i sentrum?

På vangivaldres.no kan du mellom anna lesa 
om soknepresten vår.

Foto: Katharina Sparstad

Foto: Ida Ask

Foto: Vidar Eltun

Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

Terje Stensvold er en av verdens ledende opera-
sangere, og han velger Bruflat kyrkje for sin 
avslutningskonsert søndag 30. november 2014.

Terje Stensvold har de siste 15 årene hatt hoved-
roller på alle de store operahusene i verden. Hans 
internasjonale ry som baryton har økt proporsjo-
nalt med stigende alder. Ifølge tidligere sjef for 
Den Norske Opera, Bjørn Simensen, er Terje 

Stensvold «en av de 2–3 
mest etterspurte drama-
tiske barytonene i verden»!

Han var ansatt som solist i 
Nasjonaloperaen i 27 år, før 
han i en alder av 55 år ble 
invitert av en tysk agent til 
prøvesang i Tyskland. Dette 

Vestre Slidre turngruppe vart stifta i 1975 og 
held koken framleis .
Det var Bente Rogn som drog det heile i gang, 
og trente alle gruppene i gymsalen i Slidre.

Den spira har vakse seg stor, og tel i dag 80 aktive 
turnarar. Turngruppa driv med troppsgymnastikk. 
Det er ein sport der ei gruppe turnarar utfører 
akrobatiske og artistiske øvingar i fellesskap. I dag 
er det både jenter og gutar med, men det var ikkje 
slik heilt frå starten.

berre jenter
 – Det var berre jenter som fekk vera med på dei 
fyrste åra, og treningane bestod av dans til musikk. 
Det vart òg brukt nokre ulike apparat, men ikkje 
trampett. Dei yngste turnarane var då frå 1. klasse 
og oppover, fortel Bente. Det var fyrst på midten 
av 1980-talet at gutane fekk innpass i turngruppa. 

Høgt nivå 
I dag held både dei eldste gutane og jentene eit 
svært høgt nivå. Det var det nok mange som fekk 
med seg i sommer, då turngruppa viste seg frå si 
beste side på Skiferplassen på Fagernes. I samar-
beid med dei mest vågale syklistane i Slidre, heldt 
turnarane ei flott framsyning. 

konkurransar
 – Då gutane fekk innpass i turnmiljøet, starta vi 
med troppsgymnastikk, med både trampett og 
tumbling. Gutane og jentene deltok på treningar 

Vestre slidre kommune
2966 Slidre • www.vestre-slidre.kommune.no 
Tlf. 61 34 50 00 • post@vestre-slidre.kommune.no

og konkurransar saman. Eit av høgdepunkta den 
tida var Ungdommens Landsstevne i Mandal, der 
vi stilte med ein stor tropp. Forventningane var 
store, men det vart ikkje det beste resultatet. 
Men, turnarane lærte mykje av det, fortel Bente. 

i alle aldrar 
Dei 80 turnarane i dag fordeler seg i alderen frå 
2 til 18 år. Det er seks ulike grupper. Dei yngste er 
med i «Foreldre og barn», deretter kjem 1. klasse, 
2. og 3. klasse, 4. og 5. klasse, 6 til 9. klasse og 
seniorane, som er frå 10. klasse og oppover. 
Treningane går føre seg på tysdagar, onsdagar og 
torsdagar i gymsalen til Vestre Slidre kulturhus. 
Turnarane følgjer skuleåret og gjev seg når 
sommarferien kjem. 

faste show 
Kvar år held turngruppa faste arrangement, slik 
som juleshow, turndøgn og barnekretsturn-
stemne. Juleshowet er det som samlar flest både 
turnarar, foreldre og familie elles. Her får alle vist 
fram kva dei har jobba med heile hausten. Det blir 
arrangert loddsal, som er den beste inntekta for 
turngruppa. 

overnattar i salen 
«Turndøgn» er eit anna populært arrangement. 
Her får turnarane overnatte i gymsalen og turne 
heile kvelden fram til klokka 23.00. Det er pizza 
til mat og film på lerret, for ikkje å gløyme bading 
i symjebassenget.  Barnekretsturnstemne er eit 
årleg kretsstemne for heile Oppland turnkrets, der 

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

ble starten på en internasjonal 
karriere etter oppnådd normal 
operapensjonsalder på 52 år. 
Stensvolds kapasitet og populari-
tet har stadig gitt ham nye roller, 
og han er en av relativt få som 
har stemme til de krevende 
heltebarytonene i verkene av 
Richard Wagner.

Ved åpningen av Operaen 
i Bjørvika i 2008, sang han utdrag 
fra Den flygende hollender. I 2008 ble Stensvold 
utnevnt av Kongen til Ridder av 1. klasse av Den 
Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin «innsats 
som operasanger».

Konserten i Bruflat kyrkje vil bestå av 3 bolker med 
til sammen 9 nummer. Serhiy Bykov akkompag-
nerer Terje Stensvold. Yulianna Bykova spiller fiolin 
og Bente Hemsing er programleder.

Vestre Slidre turngruppe har med utøvarar frå eit 

par år til senior. Foto: Geir Helge Skattebo

konserten holdes søndag 30. november 
klokka 19.00 i bruflat kyrkje.
Billetter selges ved servicekontoret 
i Etnedal kommune og 
ved inngangen.

spretne krUmspring i snart 40 år

alle frå 1. klasse kan vera med. Neste år skal dette 
haldast i Skjåk i Gudbrandsdalen.

bli med
Dei eldste turnarane deltek kvart år i fleire konkur-
ransar rundt omkring i Oppland, og dei har opp-
nådd svært gode resultat. Då er det berre å seie; 
Sleng deg med!

Bente Rogn rettleiar turnarane i 2003.

Foto: Geir Helge Skattebo

internasjonal operakarriere 
aVslUttes meD konsert i etneDal
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

  www.valdres.no

Det skjer alltid noko i
Sanseriket Valdres!

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

Det er 2000 kvadratmeter ledige 
næringslokaler i det gamle Sliperiet på 
Bagn, fordelt på 1000 kvadratmeter 
i 2. etasje til kontorer og 1000 kvadrat-
meter lager i 3. etasje. Sliperiet ligger 
sentralt i Bagn sentrum med gangavstand 
til kjøpesenter og kommunehus. Solheim 
Trevare driver med produksjon av glass, 
dører, kjøkken og kontormøbler i 1.etasje 
på Sliperiet.

Ta kontakt med Oddvar Fremgaard på 
tlf. 915 58 888 eller Laila Lien tlf. 950 72 466 
for nærmere informasjon og visning. 
Sør-Aurdal er inne i en periode med god 
vekst innen privat næringsliv, og som 
leietaker i Sliperiet vil du ta del i veksten 
og utviklingen i Bagn.

sør-aurdal
kommune

2930 Bagn • www.sor-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 34 85 00 • postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Planane for framtidas sentrum i Vang vert 
lagt denne hausten – og det er folket som 
styrer prosessen. 

Pengar er løyvd, styringsgruppe oppretta og 
ein moglegheitsstudie utarbeida. Eit viktig 
ledd i denne prosessen var folkemøtet tidlegare 
i haust. Eksisterande reguleringsplan er frå 
1991. Her er ny  hovudveg (E16) lagt uti 
Vangsmjøsa, forbi Vang sentrum/Grindaheim. 
Både offentlege instansar og deltakarar på 
folkemøtet meiner denne traseen lyt forkastast 
til fordel for meir bruk av «Mjøsa». 
Båtplassar, stig langs breidda, bryggeanlegg 
og ikkje minst parkanlegg ned mot Vangs-
mjøsa var nokre av forslaga.

Styringsgruppa for prosessen, som er sett 
saman av folk frå kommunen, Innovangsjon, 
næringsliv, reiseliv og grunneigarar, har 
engasjert landskapsarkitektfirmaet 

Grindaker til å koma med nye idear ut frå innspel 
frå folket, om korleis Vang sentrum bør sjå ut i 
framtida. Ingrid Skavhaug administrerer det heile 
i styringsgruppa. Eit mål for arbeidet er å sjå kor-
leis ein kan knytte det store Grindafjell hyttefelt 
meir ned mot sentrum i Vang og kva for tilbod 
hyttefolket etterspør. 

No er altså studien ferdig, og det er klart for eit 
siste folkemøte der planen skal leggjast fram og  
diskuterast. Det skjer i auditoriet på 
VbU torsdag 30. oktober klokka 19:00. 
Etter dette vert den endelege studien sendt over 
til kommunen, som ei tilråding om tiltak 
og behov for vidare planarbeid. 

møt opp og sikre eit attraktivt sentrum 
i Vang!

Vang er nY på nett

Namnet er gamalt, men utsjånad og innhald 
er heilt nytt på vangivaldres.no. 

– Sida er for bygdefolk og potensielle tilflyttarar, 
og er difor ei god blanding av bygdepuls, opplev-
ingar og meir eller mindre harde fakta om livet i 
Vang, fortel blestminister i Innovangsjon, Hallgrim 
Rogn. Det betyr at arbeid, bustad, hendingar, ny-
heiter, bloggar og reportasjar er tema du finn att 
på nettsida, som samvirkeføretaket Innovangsjon 
står bak. Ved sida av splitter nytt innhald, har folka 
bak vangivaldres.no sytt for ei topp moderne side. 

– Same om du sit på ein liten telefon eller ein 
diger flatskjerm ser sida bra ut. Sjølv tykkjer eg 
utsjånaden sida har på nettbrett er særs stilig, 
seier Rogn.

sentrUm i UtVikling

lYst til å etablere Deg i bagn?

Er det nok plass i sentrum?

På vangivaldres.no kan du mellom anna lesa 
om soknepresten vår.

Foto: Katharina Sparstad

Foto: Ida Ask

Foto: Vidar Eltun

Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

Terje Stensvold er en av verdens ledende opera-
sangere, og han velger Bruflat kyrkje for sin 
avslutningskonsert søndag 30. november 2014.

Terje Stensvold har de siste 15 årene hatt hoved-
roller på alle de store operahusene i verden. Hans 
internasjonale ry som baryton har økt proporsjo-
nalt med stigende alder. Ifølge tidligere sjef for 
Den Norske Opera, Bjørn Simensen, er Terje 

Stensvold «en av de 2–3 
mest etterspurte drama-
tiske barytonene i verden»!

Han var ansatt som solist i 
Nasjonaloperaen i 27 år, før 
han i en alder av 55 år ble 
invitert av en tysk agent til 
prøvesang i Tyskland. Dette 

Vestre Slidre turngruppe vart stifta i 1975 og 
held koken framleis .
Det var Bente Rogn som drog det heile i gang, 
og trente alle gruppene i gymsalen i Slidre.

Den spira har vakse seg stor, og tel i dag 80 aktive 
turnarar. Turngruppa driv med troppsgymnastikk. 
Det er ein sport der ei gruppe turnarar utfører 
akrobatiske og artistiske øvingar i fellesskap. I dag 
er det både jenter og gutar med, men det var ikkje 
slik heilt frå starten.

berre jenter
 – Det var berre jenter som fekk vera med på dei 
fyrste åra, og treningane bestod av dans til musikk. 
Det vart òg brukt nokre ulike apparat, men ikkje 
trampett. Dei yngste turnarane var då frå 1. klasse 
og oppover, fortel Bente. Det var fyrst på midten 
av 1980-talet at gutane fekk innpass i turngruppa. 

Høgt nivå 
I dag held både dei eldste gutane og jentene eit 
svært høgt nivå. Det var det nok mange som fekk 
med seg i sommer, då turngruppa viste seg frå si 
beste side på Skiferplassen på Fagernes. I samar-
beid med dei mest vågale syklistane i Slidre, heldt 
turnarane ei flott framsyning. 

konkurransar
 – Då gutane fekk innpass i turnmiljøet, starta vi 
med troppsgymnastikk, med både trampett og 
tumbling. Gutane og jentene deltok på treningar 

Vestre slidre kommune
2966 Slidre • www.vestre-slidre.kommune.no 
Tlf. 61 34 50 00 • post@vestre-slidre.kommune.no

og konkurransar saman. Eit av høgdepunkta den 
tida var Ungdommens Landsstevne i Mandal, der 
vi stilte med ein stor tropp. Forventningane var 
store, men det vart ikkje det beste resultatet. 
Men, turnarane lærte mykje av det, fortel Bente. 

i alle aldrar 
Dei 80 turnarane i dag fordeler seg i alderen frå 
2 til 18 år. Det er seks ulike grupper. Dei yngste er 
med i «Foreldre og barn», deretter kjem 1. klasse, 
2. og 3. klasse, 4. og 5. klasse, 6 til 9. klasse og 
seniorane, som er frå 10. klasse og oppover. 
Treningane går føre seg på tysdagar, onsdagar og 
torsdagar i gymsalen til Vestre Slidre kulturhus. 
Turnarane følgjer skuleåret og gjev seg når 
sommarferien kjem. 

faste show 
Kvar år held turngruppa faste arrangement, slik 
som juleshow, turndøgn og barnekretsturn-
stemne. Juleshowet er det som samlar flest både 
turnarar, foreldre og familie elles. Her får alle vist 
fram kva dei har jobba med heile hausten. Det blir 
arrangert loddsal, som er den beste inntekta for 
turngruppa. 

overnattar i salen 
«Turndøgn» er eit anna populært arrangement. 
Her får turnarane overnatte i gymsalen og turne 
heile kvelden fram til klokka 23.00. Det er pizza 
til mat og film på lerret, for ikkje å gløyme bading 
i symjebassenget.  Barnekretsturnstemne er eit 
årleg kretsstemne for heile Oppland turnkrets, der 

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

ble starten på en internasjonal 
karriere etter oppnådd normal 
operapensjonsalder på 52 år. 
Stensvolds kapasitet og populari-
tet har stadig gitt ham nye roller, 
og han er en av relativt få som 
har stemme til de krevende 
heltebarytonene i verkene av 
Richard Wagner.

Ved åpningen av Operaen 
i Bjørvika i 2008, sang han utdrag 
fra Den flygende hollender. I 2008 ble Stensvold 
utnevnt av Kongen til Ridder av 1. klasse av Den 
Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin «innsats 
som operasanger».

Konserten i Bruflat kyrkje vil bestå av 3 bolker med 
til sammen 9 nummer. Serhiy Bykov akkompag-
nerer Terje Stensvold. Yulianna Bykova spiller fiolin 
og Bente Hemsing er programleder.

Vestre Slidre turngruppe har med utøvarar frå eit 

par år til senior. Foto: Geir Helge Skattebo

konserten holdes søndag 30. november 
klokka 19.00 i bruflat kyrkje.
Billetter selges ved servicekontoret 
i Etnedal kommune og 
ved inngangen.

spretne krUmspring i snart 40 år

alle frå 1. klasse kan vera med. Neste år skal dette 
haldast i Skjåk i Gudbrandsdalen.

bli med
Dei eldste turnarane deltek kvart år i fleire konkur-
ransar rundt omkring i Oppland, og dei har opp-
nådd svært gode resultat. Då er det berre å seie; 
Sleng deg med!

Bente Rogn rettleiar turnarane i 2003.

Foto: Geir Helge Skattebo

internasjonal operakarriere 
aVslUttes meD konsert i etneDal
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VALDRESDEBATT Valdresmagasinet sendes til alle abonnenter av avisa Valdres, 
og går i tillegg eksklusivt til alle hytteeierne i Valdres. 

Tenke nytt også om  
hytteeiernes rolle og  
bidrag!

DE SISTE TIÅRENE har hyttenæ-
ringen blitt avgjørende og spiller 
en nøkkelrolle for næringsevne, 
bosetting og livskraft i Valdres-
kommunene. Uten hyttenæringen 
og hytteeiernes bruk av penger og 
annen etterspørsel i Valdres, ville 
ikke og kunne ikke Valdres-innbyg-
gerne vært i nærheten av å kunne 
nyte godt av de offentlige og private 
varer og tjenester i det omfang de 
nå gjør. 

HYTTENE ER BLITT mange. Veldig 
mange. Tett på 20 000. I én forstand 
er andelen allerede blitt plagsomt 
stor. Den skaper en dominans og 
avhengighet som også skaper sår-
barhet og trusler mot de næringer 
og maktbaser som tradisjonelt har 
styrt og rådd grunnen i Valdres. Sta-
dig flere innser, om enn motvillig, 
at hytteeierne har blitt en interes-
sentgruppe som både må lyttes til 
og bli en tung aktør når føringene 
skal legges videre for utviklingen av 
regionen. Dette fremtrer tydeligere 
og tydeligere også som en forutset-
ning for at ikke Valdres skal sakke 
akterut som hytteregion.

FOR HYTTEEIERNE er dette utfor-
drende: Vi er ivrige storbrukere av 
stier, løyper og fellesområder. Vi er 
avhengige av et tilbud i nærheten 
av hyttene våre av varer og tjenes-
ter som holder god kvalitet og som 
kan hevde seg i konkurransen. Vi 
forventer at helse- og beredskaps-
tjenester i kommunen og regionen 
er godt tilrettelagt også for hytte-
brukernes behov. Samtidig er hele 
vårt samfunnssystem tuftet på at vi 
ikke bare er kunder og kommersi-
elle aktører i den store samfunnsø-
konomien;  

SOM HYTTEEIERE er det viktig at 
(noen av oss) er beredt til å bidra 
dugnadsmessig og med andre fri-
villige ressurser. Da er det behov 
for at vi i større grad engasjerer oss 
for bedre å forstå de lokale tradisjo-
ner og næringer.  Det er behov for at 
vi ved vår etterspørsel er med på å 
sikre en lokal bosetting, et godt byg-
demiljø og oppdatert yrkeskompe-
tanse på sikt; Regionens unge tren-
ger bekreftelse på at Valdres-kom-
munene kan tilby arbeidsplasser 
som trygges gjennom kompetanse 
og konkurranseevne. De trenger å 
se gode næringer som primært le-
ver av verdiskaping og etterspørsel, 

ikke av offentlige støttemidler og 
særvilkår.  Da må vi spørre oss selv 
om vi hytteeiere er beredt til å bidra 
til regionen på denne måten i årene 
som kommer.

SITUASJONEN ER utfordrende for 
hytteeierne også på andre måter; 
Antallet hytteeiere og utfordringe-
ne som dette representerer, invite-
rer allerede i dag til en organisering 
i form av et tilrettelagt hytteeier-
demokrati. Det må kunne by på re-
presentative kontaktpunkter og be-
trodde ombud. Vi er i ferd med å få 
dette på plass som hytteeiere i hver 
enkelt av kommunene. Regionalt 
skjer det også: den 20. september 
stiftet 4 av kommuneforeningene 
Valdres Hytteforum som et over-
gripende samrådingsorgan for de 
kommunale hytteforeningene. Vi 
er i en tidlig fase med dette og vil 
komme til å måtte bruke tid på å bli 
kompetente medspillere. Under-
veis dit trenger vi gode dialoger oss 
imellom og med våre samhandlere 
i regionen.

FOR KOMMUNENE i regionen og an-
dre tradisjonelle maktbærere er det 
også utfordrende. Det kjennes både 
truende og upassende, får vi høre, 
når hytteeierne ber om selv å få tale 
og få formalisert plasser i styrer og 
råd. Der hvor det tidligere ikke var 
nødvendig å spørre eller på tale å 
gi interessenter innsyn, f.eks. i vei-
styrer, forventer hytteeiere nå å bli 
tatt med på råd. En grunn til dette 

er at de i all hovedsak finansierer 
veibruk og –vedlikehold i hytteom-
rådene. Det er nytt at hytteeierne 
nå har blitt en betydelig gruppe 
grunneiere, som også forventer å 
bli respektert både for sine investe-
ringer og sine ønsker for en fremti-
dig utvikling av det stormiljøet som 
hyttebruken finner sted i.

DETTE ER bakteppet for at vi fra 
hytteeiersiden har etterlyst en ty-
delig invitasjon til å bli tatt med på 
råd og gis reell innflytelse på saker 
som angår hytteeierne når kommu-
nene nå er på vei inn i arbeidet med 
kommunereformen. Grunnleg-
gende er det gjensidighet vi forven-
ter. Vi ønsker ikke lenger bare å bli 
snakket om, men vil bli snakket til 
og med om hvordan vårt bidrag kan 
være med å forme det fremtidige 
Valdres. Derfor er det meget opp-
muntrende for oss når fylkesmann 
Kristin Hille Valla svarer oss i avisa 
Valdres den 10. oktober blant annet 
på denne måten: «Jeg er svært glad 
for at hytteeierne i Vestre Slidre 
viser engasjement for kommune-
reformen. Jeg har tidligere oppfor-
dret alle innbyggere i Oppland om 
å ta aktivt del i debatten og gjøre 
seg opp en mening om hvordan de 
ønsker at kommunen de bor i skal 
utvikle seg de neste 15-20 årene. I 
den debatten er også hytteeiernes 
stemme av betydning.»

BALLEN LIGGER nå hos de folke-
valgte i kommunene. Vi ser fram til 
å se dem gjøre rede for hvordan de 
vil sørge for at hytteeierne generelt 
og hytteforeningene spesielt inklu-
deres i det forankringsarbeid som 
fylkesmannen har etterspurt når 
hun også har sagt: «Det er opplagt 
viktig at kommunene, i tida som 
kommer, bruker tid og krefter på å 
informere, involvere og gå i dialog 

med sine innbyggere – det være seg 
fastboende eller hytteeiere.»

Mens vi venter, vil vi gjerne med 
hilsen fra Vestre Slidre flagge no-
en få hovedsaker som vi vil være 
opptatt av i et slikt langsiktig utvi-
klingsarbeid:

1. VI STØTTER initiativet fra Øystre 
Slidre og Vestre Slidre kommuner 
om å be om å få tilbakeført eller 
overført til kommunene eierska-
pet til de store arealene som utgjør 
statsallmenningen i de to kommu-
nene. Grunnleggende har vi tro på 
at det vil bevare den gode forvalt-
ningen, og styrke muligheten for 
lokalt eierskap til driftsmuligheter 
og levende støler.

2. GITT AT ordningen med fjellsty-
ret føres videre etter et slikt make-
skifte, vil vi ønske oss at kommune-
styret i fremtiden også oppnevner 
en representant for hytteeierne til 
fjellstyret.

3. VI VIL støtte at en bruker kom-
munereformen til å få satt søkelys 
på hvordan hyttebruken er en fol-
kehelseressurs, og kan videreutvi-
kles som det. Samtidig vil den de-
mografiske utviklingen i befolknin-
gen generelt gjøre at hyttebruken 
vil gi et tiltagende uttak av helse- og 
omsorgstjenester fra utenbygds 
folkeregisterførte, slik de også har 
krav på etter helse- og omsorgstje-
nesteloven. Vi vil være med i tilret-
teleggingen av fornyede tjenester 
fra helsetjenesten også for hytte-
folket. Vi vil selvfølgelig være med 
å arbeide for at økonomien i hytte-
kommunene med nødvendighet 
styrkes med dette for øye, uten at 
eiendomsskatten skal brukes til 
slike formål. 

4. VIDERE UTBYGGING av nye hyt-
teområder og fortetting i gamle 
kan om ikke lenge true vesentlige 
kvaliteter ved de allerede etablerte 
hyttemiljøene og de tilhørende re-
kreasjonsområdene. Svekkelse av 
brukskvalitetene i disse områdene 
vil raskt lede til at ambisjonen om 
å være en ledende hyttekommune 
i framtida alvorlig undergraves. 
Hytteforeningen og vellene våre 
forventer naturligvis å bli hørt i 
slike fellessaker, og ønsker at det 
utvikles en hyttepolitikk som både 
viser vei i dette og som gir føringer 
for hvordan interessene kan fore-
nes og økende interessekonflikter 
håndteres. 

Bjørn Mathiesen, leder,  
Arbeidsutvalget

Vestre Slidre Hytteforening

Kommunereformen gir anledning til å tenke nytt!

«Hyttene er blitt mange. 
Veldig mange. 
Tett på 20 000. 
I en forstand er andelen 
allerede blitt plagsomt stor.»

ILLUSTRASJONSFOTO: TORBJØRN MOEN
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Denne måneden skal jeg stå fram med en inn-
rømmelse som sannsynligvis vil overraske, 
muligens sjokkere, de som kjenner meg. Det 
er nemlig på tide å stå fram og si at jeg synes 
arbeid er det mest motiverende som finnes.

De av dere som noensinne har blitt belas-
tet med mitt nærvær, vil nå heve et mistroisk 
høyre øyenbryn og si noe sånt som at «riktig-
nok finnes det historier om heroinvrak som 
får livet på rett kjør gjennom yoga, og kald-
blodige massemordere som blir frelst gjen-
nom Jesu nåde og nå vier sitt liv til å trene 
førerhunder eller bygge barnehjem i Etiopia, 
men om den slabbedasken noensinne gjør et 
stykke ærlig arbeid frivillig og med lyst sinn, 
skal jeg spise hatten min». 

Og dere vil sannsynligvis ha rett; jeg kom-
mer nok alltid til å gjemme meg under skrive-
bordet i fosterstilling så snart jeg merker en 
antydning av et hint av en eim av en skygge av 
forestående arbeid, så ingen grunn til å inklu-
dere hodeplagg i dietten riktig ennå. 

Det jeg mente, var selvsagt at arbeid har en 
egen evne til å gi meg en intens motivasjon til 
å fordype meg i absolutt alt annet enn jobben 
som skal gjøres. Her ser jeg for meg at skeptis-
ke øyebryn byttes ut med anerkjennende nikk 
– hvem har vel ikke strevet med en oppgave 
eller prosjekt og snublet ned i arkivet av wiki-
pedia-artikler og oppdaget en hittil ukjent, 
men intens interesse for detaljene rundt Ber-
mudas jurisdiksjonsstatus som britisk over-
sjøisk territorium (forsvars- og utenrikspo-
litikk blir styrt fra London) eller historikken 
til Nimzo-Indisk forsvar i sjakk (introdusert 
av den russiske stormesteren Aron Nimzo-
witsch tidlig på 1900-tallet)? 

Det å anerkjenne at mennesket best fatter 
interesse for læring når det definitivt er noe 
annet en skulle brukt tid på, betyr at vi har et 
ansvar for å revurdere hvordan undervisning 
foregår i norsk skole. Jeg foreslår følgende: 
fyll ett klasserom med historie-, matte- el-
ler naturfagbøker, alt ettersom, og lås barna 
inne der med streng beskjed om at de i løpet 
av timen må ha skrevet en fem siders analyse 
av soga om Gisle Sursson. Gi barna ansvar for 
egen unnasluntring så skal du se at de lærer. 

Jeg er i ferd med å utarbeide en omfatten-
de undervisningsplan basert på ovennevnte 
prinsipper som jeg er villig til å selge til ut-
danningsmyndighetene mot en vesentlig mo-
netarisk kompensasjon justert for inflasjon, 
eksakt beløp noe usikkert, men helst nok til 
å gå gjennom livet uten en dags ærlig arbeid. 
Skal bare lese ferdig artikkelen om postmo-
derne albanske forfattere først.

Den store pro-
krastinasjons-
reformen

SIMEN DALEHAVN FAABERG

Dette gir en unik mulighet for meningsutveksling. Si din mening 
i ValdresMagasinet. Send ditt innlegg til torbjorn@avisa-valdres.no. 

Eiendomsskatt –  
hva så?
KJÆRE VESTRE SLIDRE KOMMUNE! 
Takk for brevet jeg fikk fra dere i dag! Dere har sendt 
meg det for å fortelle at dere nå innfører eiendoms-
skatt. Vi koser oss i Vestre Slidre, vi har det veldig fint 
på hytta som ligger på ca. 1030 moh. oppe på Veståsen. 
Vi elsker å gå på ski i det fine løypenettet i nærheten. 
Hytta er drøyt 40 kvm. stor. I tillegg har vi et lite tøm-
meranneks. Vi har boret etter vann selv, og har en bio-
do som vi ordner med og tømmer på egen eiendom når 
innholdet er kompostert. Veien opp til hytta er privat, 
og vi betaler en årsavgift til grunneierne for å bruke 
den. 

Vi betaler også årlig en avgift til skiløypenettet. I 
tillegg betaler vi selvsagt kommunale avgifter for re-
novasjon. Jeg vil tro at vi er i samme situasjon som 
mange andre som har en slik «ikke-høystatushytte» 
i kommunen. Dessverre er jeg ikke så bevandret i 
jus’en, så det gir ikke meg noen informasjon at bak-
grunnen for å innføre eiendomsskatt er hjemlet i §3a 
i Eigendomsskattelova. Selvsagt kunne jeg slått opp i 
lovverket, men jeg har mere lyst til å spørre her: «Hva 
er det egentlig vi skal betale den skatten for?» Jeg er 
en person som betaler skatt med glede, men vil gjerne 
vite hva denne skatten går til? Jeg synes for eksempel 
det er fair å si at Vestre Slidre trenger penger, og der-
for innfører vi nå eiendomsskatt på alle eiendommer, 
uten at dere får noe spesielt igjen for dette. Men kan-
skje det er helt feil? Kanskje dere har andre planer? 
Jeg synes ikke brevet deres gir noen slik informasjon, 
og det savner jeg. Kanskje jeg kunne lest meg til svaret 
på mitt spørsmål på den hjemmesiden dere har, som 
nevnes i brevet, men fordi det fortsatt er mange men-
nesker som ikke har slik nettilgang, synes jeg likevel at 
det kunne stått noe om saken i selve brevet. Håper på 
svar på brevet mitt! 

Med vennlig hilsen 
hytteeier i Veståsen Vel

Eiendomsskatt  
i Valdres/Sør-Aurdal
DENNE SAKEN har såvidt jeg har kunnet registrere, 
blitt behandlet med øredøvende taushet i Valdresma-
gasinet og pressen for øvrig. Fikk for noen dager siden 
en påkostet brosjyre fra Sør-Aurdal, som opplyser om 
innføring av eiendomsskatt og forestående takst.

Denne skatten, pålagt hytter uten kommunal in-
frastruktur, er legalisert tyveri. Jeg betaler allerede 
ågerpris på søppel og nettleie strøm, mange med meg 
betaler formuesskatt på hytta til kommunen. Det vik-
tigste bidraget til lokal økonomi er imidlertid bruk av 
næringslivet i regionen - varer og tjenester for store 
summer. Flere butikkeiere jeg har snakket med, sier 
at 50-60% av omsetningen kommer fra hyttefolket. 
Hvordan kommunen kan få det til at vi bidrar for lite, 
kan bare være et utslag av kommunal grådighet og 
maktarroganse.

Ved innføring av eiendomsskatt, mister jeg lojalite-
ten til Valdres og Sør-Aurdal, og vil bruke så lite som 
praktisk mulig lokalt.

Harald H. Drøsdal ,
40 år på Tonsåsen

Til Sør-Aurdal kom-
mune fra en hytteeier 
JEG HAR FÅTT BREV fra Sør-Aurdal kommune. Det 
samme har flere tusen andre hytteeiere. Nå skal det 
innføres eiendomsskatt. 

Dvs i brevet - eller rettere sagt en flott, firesiders 
brosjyre - så står det at man vurderer å innføre det. 
Men du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne 
at dette ganske sikkert blir noe av. Når kommunens 
excel-folk får puttet tallene inn i de rette kolonnene, 
så blir dette et godt regnestykke.

For kommunen.
For oss hytteeiere blir det særdeles dårlig. Eien-

domsskatt har et eneste formål; å melke enda mer ut 
av de som allerede bidrar godt til kommunekassa. 

For det gjør nemlig vi som er hytteeiere i Sør-Aur-
dal.

Mitt regnestykke hittil i år ser f. eks. slik ut:
*  Jeg har brukt tett oppunder 35.000 kroner på Spar
*  Jeg har brukt ca 20.000 på Promek
*  Jeg har brukt flere tusen hos G-Sport og på Elling-

sæter
*  Jeg har vært regelmessig innom Bagn Byggsenter
*  Jeg har handlet opptil flere ganger på Statoil, Coop, 

Valdres Mathus, Apoteket osv.

Ja, jeg tør også å innrømme at jeg har vært på polet. 
Og jeg klipper til og med håret på Bagn, rett og slett 
fordi det er triveligere enn hjemme. I tillegg betaler vi 
hytteeiere for å bruke private veier til/fra hytta, bom-
avgift, brøyteavgift, en liten avgift til grunneier for ski-
løyper osv, osv. Alt dette gjør vi med glede. For vi er 
veldig glade i Sør-Aurdal og hytta vår. Vi er der så ofte 
vi kan, og det er nesten hver helg pluss alle ferier. Så-
ledes er vi svært gode kunder av kommunen. Vi legger 
igjen mye penger, som skaper arbeidsplasser og skat-
teinntekter, og bruker minimalt av tjenester. Netto 
blir det et godt regnestykke. For kommunen.

Jeg har ingen problemer med å forstå at kommu-
nen, som stadig blir pålagt nye oppgaver av regionale 
og statlige myndigheter, trenger penger. Men det blir 
helt feil å dra enda mer ut av hyttefolket. Et hyttefolk 
som også er svært gode ambassadører for Sør-Aurdal. 
Jeg vet ikke hvor mange fra mine hjemtrakter som har 
fått et «foredrag» fra meg om hvor fint det er i kommu-
nen. Flere av dem har også vært og sett på hyttetomt. 
Og et par stykker har kjøpt. Jeg prater varmt om folk i 
Sør-Aurdal og de svært gode vennene jeg har fått der, 
så ofte jeg kan. Venner som jeg vet kommer til å være 
der for alltid. Felles for alle jeg treffer i bygda er at de er 
det jeg kaller «hel ved». Åpne, ærlige og solide.

Blir det eiendomsskatt, så vil jeg selvfølgelig behol-
de de samme vennene. Men om jeg kommer til å dra li-
ke mye på hytta, legge igjen like mye penger og snakke 
like varmt om kommunen, er jeg langt mer usikker på. 
Men jeg frykter at det ikke betyr så mye for kommune-
ledelsen. For de ser vel bare på tallene. Og de viser på 
kort sikt et godt regnestykke. For kommunen.

Per Tandberg,
Ølnesseter/Lørenskog

Trist
DA DET NÅ ser ut til at Sør-Aurdal holder på å skulle 
innføre eiendomskatt, ref. til dagens besøk av «takst-
menn/inspektører», er det min mening at hvis kom-
munens økonomi er så elendig at man ser seg nødt til 
å skattelegge enda mer, så bør de som har ansvar for 
tilstanden, trekke seg og overlate styringen til andre.

Henry Paulsen,
Oslo
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21 butikker
under

samme tak!

Fagernes
K j øpe sen t e r
www.fagerneskjopesenter.no

Mandag - fredag (lør) 10 - 20 (18)
Eurospar: man - fre (lør) 08 - 21 (18)
Vitusapotek: man - tor (lør) 09 - 17 fre 09 - 20 (15)

Følg oss på Facebook!

Fagernes er byen i Valdres. Midt i sentrum finner du vårt nye kjøpesenter
som byr på 21 fristende butikker. Vi har alt fra kjente kjedebutikker med
lokal tilpasset vareutvalg, til små koselige butikker hvor du kan finne alt
du måtte ønske deg eller trenge under ditt opphold i Valdres.

I Fagernes kan du gå på skøyter i parken, bade eller besøke hotellets
treningssenter. Vi har også bowlinghall på Gjestegården og de nyeste
filmene ser du på Kvitvella kino.

Meld deg inn
i vår

kundeklubb!

Gratis innendørs
parkerinG
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Har du en hyttedrøm?
Vi har mange!

«STORSTUGGU»

BRA 149 m²

Soverom: 5-6

Sengeplasser: 10-12

Storstuggu er hytta som har alt. Et høyreist midtskip leder fra entréen til en luftig storstue på med en
takhøyde på hele fire meter. Fra entreen kan du gå inn på baderommet til høyre, som igjen leder
til hovedsoverommet og stuefløyen. Fløyen til venstre består av en innvendig bod/garderobe på

3,1 kvadratmeter, ytterligere fire soverom og et romslig baderom tilknyttet badstue. Stue og kjøkken
utgjør hjertet av hytta på hele 61,8 kvadratmeter, og doble terrassedører leder ut i solveggen.

I tillegg har hytta separat tv-stue. Storstuggu er hytta for deg som liker å samle
familien, vennene eller kollegaene i festlige lag – sommer som vinter.

Se alle våre flotte hytter, filmen av Storstuggu
og bestill vår hyttekatalog på:

boligpartner.no

Hyttene folk snakker om!
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Det er sjel i det 400 år 
gam le Sørre Hem sing. 
Med kje el ler rak fisk på 
bor det, lèt ein seg ik kje 
be to gon ger.

– Vil du sma ke spe ke pøl se og hei me
ba ka flat brød? Det er Be rit som spør. 
Ho har dek ka på bor det og kaf e luk ta 
siv ut i rom met. Arne kjem og hel sar. 
Ek te pa ret Nefstad har rus ta opp att 
gar den Sørre Hem sing, som har hus 
frå 1600ta let. Det stod til ned falls, 
men det var den gong. No tek dei imot 
gjes ter med opne ar mar, både for 
over nat ting og mat ser ve ring.

Gards arv vart le ve brød
Slek ta til Arne kom til Sørre Hem sing 
i 1878. Den gon gen bud de det 18 men
nes ke på gar den. Flei re av bor na enda 

et ter kvart opp i Ame ri ka, men gar
den vart ve ran de i slek ta. I 1995 var 
det Arne og Be rit som tok sta fett pin
nen vi da re. Då had de det ik kje vor te 
gjort noko res tau re rings ar beid der på 
lang tid. 

– Det var vi gla de for. Her var ik kje 
noko av tu net øy de lagt med ny byg
ging av noko slag. Men, det har vor te 
man ge ar beids ti mar, for tel dei to og 
kas tar eit blikk på kvar and re.

Arne er snik kar og har gjort my kje 
sjølv. Men ik kje alt ålei ne.

– Vi fekk god hjelp av laftarane 
Her bert Mollenhauer og Kjell Arne 
Bå te vik. Dei har òg sett opp Lys ka
pel let på Bei to stø len, så det te kan dei, 
sei er Arne.

Har støl til fjells
I dag er det ti hus på Sørre Hem sing, 
så kjem stø len i Ryssndalen i til legg. 
Den har vor te bygd på med ein mo
der ne del som heng sa man med den 

Mat på 
fat i Sørre 
Hem sing
Gjest mild vel komst i Vang

Tek vel imot gjes te ne: Arne (64) og Be rit Nefstad (63) har hatt ein hek tisk som mar se song på Sørre Hem sing i år. No er det ein liten pau se fram mot ju le bord se son gen.  FOTO: GEIR HEL GE SKAT TE BO



magasinet 41

gam le. Ek te pa ret Nefstad lei ger ut til 
over nat ting båe plas sar, både nede i 
byg da og opp i fjel let.

– Dei al ler fles te som kjem hit til 
gards for å ete, tek med seg over nat
ting. Det kan vere mø te, ven ne lag el ler 
fei rin gar slik som bar ne dåp el ler bryl
laup, for tel Be rit. I Gamlestøga kan 
dei ha 15 til bords, medan rundt 35 kan 
ben ke seg i Oppistøga.

Me nyen får ten ne ne til å sprin ge i 
vatn. Kva med ei kjesteik el ler ein aure 
frå Vangs mjø sa? Eller ein rak au re på 
Hemsingvis? Rum me graut er vel òg 
sjølv sagt. Til des sert kan dei freis te 
med Hemsingspesial og hei me la ga 
ka ra mell pud ding. Spesialen er ein 
créme brûlée med spe si elt kryd der. 
Det er ber re nok re av god sa ke ne Be rit 
og Arne ser ve rer gjes te ne.

Gei te ne ned før vin te ren
Vi rus lar ut og tek tu net i næ ra re au ge
syn. Arne har vore på fjel let og hen ta 

inn att gei te ne frå som mar bei te. Dei 
går i inn heg nin ga og et fôr. 

– Dei er litt skye ak ku rat no. Dei har 
ik kje sett folk på len ge, for tel Arne. 
Han tek fram mjø let frå span net og får 
lok ka dei til seg. Snart flok kar dei seg 
rundt han.

– Å, så ja, sei er Be rit og klap par den 
kvi te ha men.

– Vi had de 220 dyr på gar den i vår, 
både sau og geit. Vi får laga våre eig
ne fe na lår. Kur ven er òg frå eige kjøt. 
Vi la gar rundt 300 kilo kurv kvart år, 
for tel ho. 

God rak fisk
Men dei stop par ik kje der, for sjølv
sagt blir au ren fis ka av dei sjøl ve. 

– Det er ho som ror, mens eg fis kar, 
sei er Arne og smi ler.

– Ja, men det er ik kje all tid like lett å 
få så my kje fisk som ein treng. Van leg
vis legg vi ned 30–40 kilo med fisk til 
ra king. I år vart fangs ten noko mind re, 

så då må vi spe på med fisk frå and re 
lo ka le pro du sen tar, sei er Be rit.

Til fjells for å bake
På stø len har dei laga seg ein kjel lar 
med god plass til ba king. Der held Be
rit kurs i flat brød og lef se ba king på 
tak ke. Til sa man ba kar ho vel 500 flat
brød og 500 lef ser for ein se song.

– Flat brød står all tid fram me hjå oss 
og det går det my kje av. No føre bur vi 
oss til julebordsesongen. Då hand lar 
det om rib be, pøl se og pin ne kjøt. Det 
sis te får vi frå Rak stad i Øyst re Slid re, 
for tel Beit. 

– I det hei le bru kar vi ber re lo ka le 
pro du sen tar til våre ret ter. Det gjeld 
òg os ten, som vi får frå Bei to Ys te ri. 
Det vi treng el les, kjø per vi frå den lo
ka le mat bu tik ken i Ry foss, legg ho til.

Den gode fru kos ten
Be rit og Arne er opp te kne av at gjes
ten skal føle seg som hei me. 

– Vi spør ofte gjes te ne om dei yns
kjer at vi skal ete fru kost med dei. På 
det vi set får vi for tald litt om his to ria 
rundt Sørre Hem sing. Ofte blir det 
tra velt med ser ve ring og mat la ging, 
men fru kos ten er fin slik, for tel dei.

Be rit finn fram flei re al bum med bi
le te. Dei kan gjes te ne kik ke i. 

– Vi li kar å dri ve med det vi gjer. 
Det te er inga gull gru ve, men det er in
te res sant å hal de på med og vi mø ter 
my kje tri ve le ge folk. Man ge kjem hit 
for di dei skal gå DNTruta vi da re til 
Tomashelleren. Andre kjem for di dei 
føl gjer Kon ge ve gen over Fi le fjell, for
tel Be rit. 

Eg tak kar for meg og den gode ma
ten. Duk kar nes ten nok då eg går ut att 
den låge inn gangs dø ra i Oppistøga. 
Sørre Hem sing er eit eige lite uni vers 
med smak av det rot ek te frå Vald res. 

GEIR HEL GE SKAT TE BO

Rakfisk: Det er høg se song for rak fisk no. Arne og Be rit Nef-
stad fis kar my kje i Vangs mjø sa.  FOTO: HEL GE GUD HEIM

Tek vel imot gjes te ne: Arne (64) og Be rit Nefstad (63) har hatt ein hek tisk som mar se song på Sørre Hem sing i år. No er det ein liten pau se fram mot ju le bord se son gen.  FOTO: GEIR HEL GE SKAT TE BO

God mat: Hei me la ga smør og os tar på bor det. FOTO: LISA HAV RO

Mid dag: Det er ber re å kose seg med den gode ma ten, fint 
dan dert på fa tet.  FOTO: HEL GE GUD HEIM

Over nat ting: Dei fles te gjes te ne kom bi ne rer god mat med 
over nat ting i gam le om gjev na der.  FOTO: GEIR HEL GE SKAT TE BO

Gei ter: Sørre Hem sing er ein idyll om som ma ren. Her er dei 
tre Buk ka ne Bru se ute på tur ... FOTO: HEL GE GUD HEIM
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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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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap - catering
2933 Reinli
Tlf. 91562621/61347114
vidastav@online.no

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Gamlestølen – Jomfruslett-
heisen.  
Fjellstogo – Overnatting.
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester  
Åge Kleven as
Østerlidbygda 2,  
2890 Etnedal
Tlf. 957 97 299
aagekleven@gmail.com

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

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering og tegninger 
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

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, 
tening og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
2967 Lomen
Tlf. 976 30 311
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net

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
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
Kalplassen, 2920 Leira 
Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassen, 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
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

ByggXtra
Tveitabru Bygg AS
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.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

Fosheim Sag  
& Høvleri AS
2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
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

Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

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

EIENDOM
Privatmegleren Valdres
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00
o.qvale@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no

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

EIENDOMS-
UTVIKLING

Stavadalen Holding
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no

Vaset  
Utbyggingsselskap as
2966 Slidre
Tlf. 917 79 300
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

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle fasi-
liteter og mange  
aktiviteter. 
Vi tilbyr hytter og tomter!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.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
Når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Stormarked 
Fagernes
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 29 90

Stensrud Elektro 
Radio/TV, salg/hytteutstyr,  
service og montering
2930 Bagn
Tlf. 61 34 69 92
stensrud.elektro@online.no 

ENERGI-
FORSYNING

LPG Valdres
Lavpris propan
Kalplassen,  
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 DA.
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

HÅNDTVERKER
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 

Øystre Slidre  
Snikkarlag AS
Bygdinvegen 1656, 2943 Rogne
Vår kvalitet – din trygghet
Tlf. 957 32 765  
snikkarlag@online.no

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

KJøPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Meny, Biltema åpner kl 08 
alle dager.  
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 HÅNDTVERK

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

Valdres Arbeidssenter AS
Vi utfører vaskeritjenester!
Håndlagde vevprodukter 
til hytter og hus – gjerne 
etter farger og mål. 
Kontakt vår avdeling i 
Tveitavegen på Fagernes.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2
www.vas-as.no

MALER
Byggtapetserer  
og maler
Ole Andreas Haadem
Tregulvsliping-luting-
lakkering-våtrom
2920 Leira • Tlf. 951 43 861

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

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

Falken Trevare
Få det som du vil - 
på hytta og hjemme 
La deg inspirere
2960 Røn
Tlf. 61 34 44 20/957 43 723
www.falken-trevare.no post@
falken-trevare.no

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
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter.  Besøksgård – 
hester – fiske – jakt.
Vi tilbyr hytter og  
campingtun!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
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
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter. 
cafeteria – selskap – kickoff
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

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 - ditt takstkontor i 
Oppland!  
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
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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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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap - catering
2933 Reinli
Tlf. 91562621/61347114
vidastav@online.no

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Gamlestølen – Jomfruslett-
heisen.  
Fjellstogo – Overnatting.
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester  
Åge Kleven as
Østerlidbygda 2,  
2890 Etnedal
Tlf. 957 97 299
aagekleven@gmail.com

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

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering og tegninger 
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

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, 
tening og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
2967 Lomen
Tlf. 976 30 311
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net

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
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
Kalplassen, 2920 Leira 
Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassen, 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
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

ByggXtra
Tveitabru Bygg AS
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.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

Fosheim Sag  
& Høvleri AS
2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
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

Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

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

EIENDOM
Privatmegleren Valdres
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00
o.qvale@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no

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

EIENDOMS-
UTVIKLING

Stavadalen Holding
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no

Vaset  
Utbyggingsselskap as
2966 Slidre
Tlf. 917 79 300
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

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle fasi-
liteter og mange  
aktiviteter. 
Vi tilbyr hytter og tomter!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.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
Når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Stormarked 
Fagernes
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 29 90

Stensrud Elektro 
Radio/TV, salg/hytteutstyr,  
service og montering
2930 Bagn
Tlf. 61 34 69 92
stensrud.elektro@online.no 

ENERGI-
FORSYNING

LPG Valdres
Lavpris propan
Kalplassen,  
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 DA.
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

HÅNDTVERKER
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 

Øystre Slidre  
Snikkarlag AS
Bygdinvegen 1656, 2943 Rogne
Vår kvalitet – din trygghet
Tlf. 957 32 765  
snikkarlag@online.no

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

KJøPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Meny, Biltema åpner kl 08 
alle dager.  
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 HÅNDTVERK

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

Valdres Arbeidssenter AS
Vi utfører vaskeritjenester!
Håndlagde vevprodukter 
til hytter og hus – gjerne 
etter farger og mål. 
Kontakt vår avdeling i 
Tveitavegen på Fagernes.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2
www.vas-as.no

MALER
Byggtapetserer  
og maler
Ole Andreas Haadem
Tregulvsliping-luting-
lakkering-våtrom
2920 Leira • Tlf. 951 43 861

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

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

Falken Trevare
Få det som du vil - 
på hytta og hjemme 
La deg inspirere
2960 Røn
Tlf. 61 34 44 20/957 43 723
www.falken-trevare.no post@
falken-trevare.no

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
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter.  Besøksgård – 
hester – fiske – jakt.
Vi tilbyr hytter og  
campingtun!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
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
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter. 
cafeteria – selskap – kickoff
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

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 - ditt takstkontor i 
Oppland!  
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
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TILBAKE TIL RØTTENE: Laura Ellestad vokste opp i millionbyen Calgary i Canada, men hardingfela leda henne til Valdres, som oldeforeldra Nils Ellestad og Berte Bakken 
i si tid utvandra fra.

Lauras lange reise
Fra klassisk og rock i Calgary til A-klassa i Landskappleiken, plateslipp 
og doktorgradsstipend for hardingfelespillende valdriskanadier

Hardingfeletonene hun 
en gang ikke kunne for-
dra, lokka kanadiske 
Laura Ellestad (31) til 
Norge og Valdres. Som 
forsker og formidler vier 
hun i dag all tid til folke-
musikken.

Det er sommer, søndag og siste dag 
på årets Jørn Hilme-stemne. Etter in-
tensive dager med kurs, konserter og 
kappleik, er folkemusikkfestivalen på 
Fagernes, som er blant landets største 
og mest tradisjonsrike, likevel ikke 
helt over; én konsert gjenstår.

Festsalen i velkomstbygget på 
Valdres Folkemuseum fylles opp. I 
gangen utenfor tripper Laura Elle-
stad spent. Hun titter inn gjennom 
døråpninga, før hun tar steget inn i 

rommet. Hun blir stående og vente 
på sidelinja til platedirektør i ta:lik, 
Frode Rolandsgard, roper henne opp 
på scenen. 

Som et motiv henta fra stølsviddene 
– på en scene pynta med melkespann, 
norgesglass med tente lys, vedkubber, 
einer, røsslyng og blomster – tar El-
lestad plass med hardingfela i hand, 
klar for slippkonserten for si første 
soloplate «Valdresspel i Amerika». 

Starta med Lillehammer-OL
Men historia om Laura Ellestad og 
hardingfela begynner langt fra støls-
viddene. 31-åringen vokste opp i milli-
onbyen Calgary i Alberta i Canada. Og 
det var langt fra kjærlighet ved første 
blikk for Laura, i møtet med det nor-
ske nasjonalinstrumentet. 

– Jeg likte det ikke i det hele tatt og 
syntes rett og slett ikke det låt særlig 
fint, ler Laura. Mens faren Mark, som 
fiolinist og komponist med bestefor-
eldre fra Valdres, etter åpningssere-
monien under OL på Lillehammer, 
ble inspirert til å utforske farsarven 

nærmere og kjøpte seg hardingfele, 
ble imidlertid ikke Laura umiddelbart 
grepet av det hun hørte. 

Først ti år seinere – da hun sjøl fikk 
ei hardingfele i hendene heime i Cal-
gary – endra synet seg. Å kunne la fin-
grene løpe over strengene på harding-
fela ble en skjellsettende opplevelse  
for den gang 21 år gamle Laura. 

Nært møte
Hardingfela var det utflytta øystre-
slidring og spellemann Tore Bolstad 
som hadde med til Calgary. 

– Foreldra mine driver med norsk 
folkedans og møtte ham på et dan-
sekurs i California, der han spilte til 
dans. Siden faren min driver et pla-
testudio i Calgary, ble de enige om å 
bytte noen spilletimer på harding-
fele mot noen timer med innspilling 
i studioet, så da han kom dit, fikk jeg 
også prøve, forklarer hun. Mens faren 
kun tar fram hardingfela til husbruk 
innimellom, har Laura og hardingfela 
vært uatskillelige siden – kort tid etter 
at hun prøvde instrumentet for første 

gang, fikk hun ei egen hardingfele av 
faren. 

Føltes spesielt
Med en fiolinist og komponist som far 
var den kanadiske ungjenta i utgangs-
punktet klassisk skolert og begynte å 
spille fiolin allerede da hun var fire-
fem år. Hun la riktignok den klassiske 
musikken til side til fordel for rocken 
som tenåring, sjøl om hun tok fela i 
bruk i bandene hun spilte i. 

– Jeg likte klassisk og rock, men 
søkte likevel etter ei form for musi-
kalsk betydning, som jeg først følte at 
jeg fant i folkemusikken. Det var ikke 
før jeg begynte å spille hardingfele, jeg 
kjente at dette var noe jeg måtte gå vi-
dere med, forteller 31-åringen.

Sjøl om hun var usikker på hva hun 
ville videre etter å ha gjort seg ferdig 
med bachelorgraden i kreativ skri-
ving ved universitetet i Victoria, var 
det å satse for fullt på hardingfela like-
vel ingen plan. 
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ROLLEBYTTE: Læremester og øystreslidring Jan Beitohaugen Granli, som har fem 
seire i A-klassa i hardingfele fra Landskappleiken, sto fremst i køen for å sikre seg 
signert eksemplar av elevens debutplate.

HJERTELIG GJENSYN: Platedebutanten får en god klem av Mary Hegge etter endt 
slippkonsert. Hun var ei viktig støtte for Ellestad da hun først kom til Valdres som 
ung kanadier uten store norskkunnskaper og med liten kjennskap til lokalmiljøet.

STÅENDE APPLAUS: Laura Ellestad mottar stående applaus fra en fullsatt festsal 
på Valdres Folkemuseum etter å ha fullført slippkonserten for si første soloplate.

Ville tilbake
I 2005 ble Laura imidlertid plukka ut 
som vinner av Ole Bull Scholarship 
av Hardanger Fiddle Association of 
America. Hun satte med det kursen 
mot Norge for første gang siden ten-
årene. Som 16-åring var hun på sin 
første norgesferie med familien, for 
å besøke slektninger og slektsgarden 
Ellestad i Lomen, som oldefaren Nils 
Ellestad utvandra fra i 1911. Fem år et-
ter utvandrer Berte Bakken fra Vang. 
De to ble gift i Canada og fikk åtte bar-
ne – deriblant Lauras bestefar Robert. 

Noe nostalgisk, nasjonalromantisk 
syn på gamlelandet til oldeforeldra 
hevder hun likevel hun ikke hadde da 
hun vendte tilbake for sitt første len-
gre norgesopphold som voksen. 

– Jeg kom hit for musikken og had-
de vel egentlig ikke så mange tanker 
om det, men jeg fant meg fort til rette. 
Da jeg dro heim til Canada etter det 
snaue halvåret, følte jeg meg litt tom 
og visste ikke helt hvor jeg skulle ta 
vegen videre – men jeg visste at jeg 
ville tilbake, forteller Laura. Og til-
bake kom hun – til Røn for å jobbe som 
avløser – drøyt et halvt år etter.  

– Jeg kommer fra en storby og 
hadde aldri bodd på landet før, så det 
var moro å prøve det, sier Laura, som 
tydelig har plukka opp mye av val-
dresdialekten gjennom tida hun har 
tilbrakt her. 

– Før 2005 snakka jeg ikke norsk i 

det hele tatt, og ettersom jeg for det 
meste var i Valdres, ble det mest na-
turlig for meg å prate dialekt siden 
jeg heller ikke gikk på noe norskkurs. 
Dessuten synes jeg det er veldig spen-
nende med dialekt, forteller valdris-
kanadieren, som sverger til nynorsk 
når hun skriver.

Spilte seg opp i A-klassa
Tida som avløser ga mulighet til å 
komme tettere på og bli bedre kjent 
med folkemusikkmiljøet for Laura. 

– Sjøl føler jeg jeg har blitt mottatt 
på en veldig fin måte, og jeg opplever 
miljøet som levende, åpent og inklu-
derende – nesten som en slags familie 
– der forskjellige folk i alle aldre, alt 
fra amatører til profesjonelle utøvere, 
deltar aktivt, forteller 31-åringen. 

Som fersk hardingfelespiller, fikk 

hun opplæring av noen av landets 
fremste utøvere. I tillegg til Tore Bol-
stad ble Jan Beitohaugen Granli, også 
han øystreslidring, en viktig læremes-
ter – begge har de vunnet A-klassa i 
hardingfele under Landskappleiken, 
sistnevnte hele fem ganger. Leif Rygg 
og Håkon Høgemo, som hun seinere 
gikk i lære hos, er også A-klassevinne-
re. Når Landskappleiken neste år ar-
rangeres på Fagernes, stiller valdris-
kanadieren sjøl i A-klassa, etter at hun 
spilte seg opp til øverste nivå i tevlinga 
under årets kappleik. 

– Det føltes sprøtt og uvirkelig – jeg 
hadde ikke trodd at det skulle skje, 
sier Laura. Å «bli best» har aldri vært 
et mål – hovedfokuset har vært å lære 
mest mulig for å utvikle seg som har-
dingfelespiller. 

– For meg er det viktig å være tro 
mot den tradisjonen man står i, samti-
dig som man utvikler sin egen stemme 
– det er et livsprosjekt, men jeg føler i 
alle fall jeg er et stykke på veg, fortset-
ter 31-åringen. 

Forsker på utvandra spellemenn
Sjøl om hardingfelespillinga aldri var 
ment å bli en yrkesveg, er Laura, etter 
seks års formell utdanning innen fel-
tet, nå forsker og formidler på fulltid.

– Da jeg søkte meg til Ole Bull Aka-
demiet i 2008, hadde jeg aldri trodd 
at jeg skulle komme inn, så da jeg li-
kevel gjorde det, måtte jeg gripe sjan-

sen. Planen var egentlig å gå der i to 
år. Men da jeg var kommet så langt, 
hadde jeg ikke lyst til å slutte – så det 
endte med at jeg fullførte bachelor-
graden der, sier hun. I bacheloropp-
gava kartla valdriskanadieren samt-
lige omkring 60 spellemenn som har 
utvandra fra Valdres til Amerika. Da 
hun i 2012 starta masterstudiet ved 
Norges musikkhøgskole, tok hun 
nærmere for seg de fem hun sjøl anser 
som de fremste av disse: Arne Steins-
rud, Bendik i Nø’n, Trond Eltun, Knut 
Sjåheim og Oscar Hamry. 

Mens hun gjorde seg ferdig med 
masteroppgava, tok Laura samtidig 
med seg deler av slåttematerialet hun 
fant fram til i prosessen til innspilling 
i farens platestudio i Calgary. I mai 
holdt hun den avsluttende eksamens-
konserten.

Gratulanter i kø
Tilbake i festsalen på folkemuseet er 
det slippkonserten for «Valdresspel i 
Amerika» som fortsetter. På vekselvis 
tre forskjellige hardingfeler, laga av 
brødreparet Gunnar og Knut Helland 
i USA, spiller platedebutanten seg 
gjennom et knippe av slåttene etter de 
fem utvandra Valdres-spellemenne-
ne. Idet hun avslutter med «Grålysing 
frå Slidre» av Oscar Hamry, blir hun 

«For meg er det viktig å 
være tro mot den tradisjo-
nen man står i, samtidig 
som man utvikler sin egen 
stemme – det er et livs-
prosjekt, men jeg føler i 
alle fall jeg er et stykke på 
veg.»
LAURA ELLESTAD

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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møtt med stående applaus fra de om-
kring hundre i salen.

Etter endt konsert, står tidligere 
læremester Jan Beitohaugen Granli 

fremst i køen for å gratulere og sikre 
seg et signert eksemplar av den ferske 
plata. Bak følger en lang signeringskø.

– Dette er materiale som ville gått 
i glemmeboka om det ikke hadde 
blitt løfta fram i lyset. Det er bra at 
man får fram ytterligere variasjon i 

valdrestradisjonen, så ikke alle blir 
spillende slåtter etter Andris Dahle, 
sier platedirektør Frode Rolandsgard 
med et smil i forbifarten på veg for å 
hente flere eksemplarer av plata.

Først etter en snau halvtime, får den 
tydelig populære platedebutanten satt 
seg ned for å puste ut på bakrommet. 

Nærhet til folkemusikkmiljøet
Valdriskanadieren hviler imidlertid 
ikke på laurbærene. Med innvilga 
doktorgradsstipend skal hun de kom-
mende tre årene forske videre på ar-
ven etter utvandra hardingfelespille-
re. Mens hun tidligere har holdt foku-
set på Valdres, skal hun denne gangen 
se hele landet under ett. 

– Det er få som har forska på dette i 
Norge før meg. I USA er det fem-seks 
stykker som har tatt for seg lignende 
tema, men de har da vært bosatt der 
og hatt liten kontakt med folkemu-
sikkmiljøet i Norge slik det er i dag, 
forklarer hun. 

Sjøl har 31-åringen vært en aktiv 
del av det norske folkemusikkmiljøet 
siden hun først ble introdusert for det 
for ni år siden. I tillegg til å være har-
dingfelespiller svinger hun seg gjerne 
på dansegolvet, sjøl om hun oftest er 
den som spiller til dans. I ei tid var 
hun leder i Valdreskvelven spel- og 
dansarlag. I 2009 mottok hun Torleiv 
Bolstads minnestipend, som går til 
unge utøvere som har gjort en innsats 
for valdrestradisjonen.

– Jeg har aldri angra, sier Laura om 
det å reise fra Canada til Norge for å 
bli hardingfelespiller og føre tradi-
sjonsmusikken fra Valdres videre. Nå 
har hun bodd her i landet på mer el-

ler mindre fast basis siden 2005, og i 
arbeidet med doktorgraden blir hun 
boende i alle fall i tre år til. Om hun vil 
gjøre nordmann av seg for godt eller 
flytte tilbake til Canada, har hun ennå 
ikke bestemt seg for. 

– Det blir mer og mer sannsynlig at 
det er her jeg blir værende, men uan-
sett om jeg bor i Norge eller Canada, 
vil jeg alltid føle at en liten del av meg 
er norsk, sier valdriskanadieren, som 
har bodd i Oslo de siste åra. 

– Jeg likte meg veldig godt i Valdres 
og kunne godt tenke meg å flytte til-
bake hit, fortsetter hun. 

Oppmerksomhet  
under bransjefestival
Noen umiddelbare flytteplaner har 
Laura imidlertid ikke; for tida er det 
doktorgradsstudiet som har fullt 
fokus. I slutten av september var 
31-åringen dessuten blant de mest ak-
tuelle navna under Folkelarm på Riks-
scenen i Oslo,  der hun ved siden av å 
være nominert til Folkelarmprisen i 
soloklassa for debutplata, var blant 
de utplukka artistene til å opptre på 
bransjefestivalen – noe hun sjøl, på 
sindig valdresvis beskriver som vel-
dig «sælt». Noen Folkelarmpris ble 
det ikke, men Laura håper hennes 
bakgrunn som hardingfelespillende 
kanadier vil vekke interesse blant 
deltakerne på bransjetreffet, som det 
største innen sitt felt i Norden også 
retter seg mot den internasjonale fol-
ke- og verdensmusikkbransjen.

INGRI VALEN EGELAND

TRIVES: 31-åringen trives godt i Valdres og utelukker ikke at hun flytter tilbake hit en gang i framtida.

EGEN STEMME: – For meg er det viktig å være tro mot den tradisjonen man står 
i, samtidig som man utvikler sin egen stemme, sier hardingfelespilleren, som i som-
mer spilte seg opp i A-klassa i Landskappleiken.

FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Laura Ellestad
■■ Født i 1982. Oppvokst i Calgary i 

Canada. Har røtter i Valdres på fars-
sida. 

■■ Spilte i strykeorkester og rocke-
band som ung, men videreformidler i 
dag arven etter utvandra, hardingfe-
lespillende valdriser. Ga i sommer ut 
debutplata «Valdresspel i Amerika».  

■■ Studerte kreativ skriving ved 
universitetet i Victoria. Har siden tatt 
bachelor ved Ole Bull Akademiet og 
master ved Norges musikkhøgskole, 
hvor hun nå er doktorgradsstipendiat.
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LADEG FRISTE !
OVER 60 FLOTTE
KVALITETSHYTTER
Å VELGE BLANT

En vakker høst er over og de lange vinterkveldene
er en fin tid for å planlegge neste års hyttetilværelse.
Bestill hyttekatalog og prisliste på ranahytta.no.
Vi legger også med tilleggskatalogen med de nye
hyttemodellene. Kontakt oss og få et godt tilbud på
drømmehytta. La deg friste av det gode hyttelivet.

Bernhard Olsen AS, Pb 608, 8607 Mo i Rana. Tlf 74 12 88 44 post@ranahytta.no www.ranahytta.no
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Årets -forhandler 2014
– blant 183 forhandlere!
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Norges

billigste
på propaN!

159
Bytte av
10/11 kg

Valdres, Fagernes • 1400 kvm. • Tlf. 61 36 29 90 • 10–19 (16)

Fagernes

Gasskjøleskap Ventus 100
sort. Før 5.990,-. Finnes i hvit.

Hyttekjele Sunwind
25 liter. Før 930,-.

Vi har alt du trenger av utstyr for

å få internett
og TV-signal

på hytta!

790

Gasskjøleskap Ventus 185
hvit. Før 7.990,-.

Oppbevaringsskap
for propanflasker
Før 2.150,- Dusjkabinett Round Easy

90 x 90 x 195 cm. Før 6.300,-.

Gasskomfyr Chef
50 cm, sort. Før 3.990,-.
Finnes i sort og hvit.

Sunwind
bålpanne
art.nr. 420280
Veil. 1.490,-.

6990
4990

Solcellepanel 80 watts
Entry panel med braketter.
Før kr 10.500,-. 9500

Velkommen til vår

hyttebutikk

1790

Varme-
drevet vifte
Sirocco.
Før 2.190,-.

NYHET!

990
Sunwind
fjernstarter GSM
art.nr. 514500.
Aldri mer kald hytte!
Veil. 1.490,-.

690

Sunwind
infravarmer 993
art.nr. 425125
En meget effektiv op-
pvarmingskilde!
4200 watt. Veil. 990,-.

23900

Sunwind AGM batteri 245 At.
Før 3.990,-.

3490

Vi har eget verksted
og fagmontør for
hytteprodukter!

4990 1190

1790

Wallas 26CC
– art.nr. 545124
inkl. fjernstarter
og valgfri tank.
Veil. 27.900,-.

140
3290 Renset

parafin
art.nr. 520025
for bruk i
parafinnovner
og lamper.
Veil. 175,-.
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Ta
sTorhandelen
hos oss før
deT braker
løs

rakfisk-
fesT

ÅPENT 10-20 (18) spar og biltema 08-20 (18) apotek1 man-tors 10-18, fre 10-20, lør 10-16 amfi.No/valdrEs

buss Til
rakfisk-
fesTivalen
Parker
GraTis
på våre
300 P-plasser,
ta shuttlebuss
(kr. 20,-) til festivalen
på fagernes
fredag 31/10 kl. 13-17
lørdag 1/11 kl. 10-17

Tlf. 61 35 69 40

Tlf. 61 36 28 10

Tlf. 815 32 815

Tlf. 61 35 68 51

Tlf. 61 36 10 75

Tlf. 61 36 33 90

Tlf. 61 36 03 22
Tlf. 61 36 21 12

Tlf. 61 36 66 90

Tlf. 61 36 19 00

Tlf. 61 35 69 50

Tlf. 61 49 01 10

Gleder & Overraskelser

Tlf. 61 36 25 38
Tlf. 974 70849

Tlf. 61 36 22 55
MØbelhuset leira

Tlf. 61 35 69 10

Tlf. 41 63 05 96
SKOSENTERET

Tlf. 61 35 68 85
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Vi bygger i fjelleventyret
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NYHET!

www.saltdalshytta.no

For å være enda mer spesiefikk: Dette er en Aurora SMART 170 fra Saltdalshytta, som også er
hovedpremie i årets sesong av Farmen på TV2. SMART er en serie pene, økonomiske og areal-
effektive hytter med mange smarte løsninger, som f.eks. et stort hemsloft med god takhøyde.

SMART kan leveres som tradisjonell Rustik eller i moderne Aurora-stil. Se våre nettsider for full presentasjon av alle våre SMART-modeller.

Vi har dyktige og engasjerte forhandlere over hele landet, og visningshytter bl.a. ved Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta nord for Oslo.

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende hytteprat!

Valdres

Aurora 994 (se presentasjon på saltdalshytta.no)

fra kr. 2.735.000,-
Inkl. tomt og ferdig innredet hytte.

Kontakt selger Trond Englund for mer informasjon

om tomtene, visninger og tilbud på din hytte.

Tlf.: 99 22 04 50 - te@saltdalshytta.no

Priseksempel nøkkelferdig hytte på Gamlestølen, tomt 13

Saltdalshytta tilbyr flotte hytter og gode nøkkelferdige

løsninger på fantastiske tomter. Ta kontakt for visning!

Mer om området: www.gamlestolen.no

Denne modellen førstepremie til vinneren av Farmen på TV2

SMART!
Denne hytta er
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LESESJEKKEN
Som administrerende 
direktør for Beitostølen 
Resort, har Atle Hovi (44) 
mye å henge fingrene i. 

Når han leser bøker, er det gjerne for 
å holde seg oppdatert innen eget fag-
felt. 

– Jeg leser mange fagbøker; man 
trenger litt påfyll innimellom, sier 
Hovi. 

– Nylig leste jeg Anita Krohn 
Traaseths «Godt nok for de svina». 

Det er ei bra, ærlig lederbok om be-
driftsfilosofi, og inneholder mange 
gode eksempler, fortsetter han. Hovi 
trekker også fram «Outliers: The 
Story of Success» av Malcolm Glad-
well som ei bok han har stor sans for. 
Den administrerende direktøren fra 
Beitostølen bidro i 2008 dessuten sjøl 
med ei bok til markedet innen sitt fag-
felt da han ga ut «Kunden er sjefen!» 
på Kolofon forlag. 

Innimellom all lektyren knytta til 
eget arbeid hender det også det blir 
tid til noen andre leseopplevelser. 

– Jeg må si at jeg ble veldig grepet 

da jeg leste «Min kamp mot nazis-
men og Hitler – kampen for frihet og 
grunnlov». Det var veldig interessant 
lesning som viser hvilke bragder som 
er blitt gjort i kampen for frihet under 
andre verdenskrig, sier 44-åringen. 
Gjennom beretningene til Ola Andre-
as Hopland, som sjøl deltok i kampe-
ne ved Høljerast, belyses blant annet 
motstandskampen i Valdres i boka, 
som er ført i pennen av Hoplands 
sønn, Oddvar Hopland.  

INGRI VALEN EGELAND 

BIL Å VERA GLAD I: Gud brand og Ragn hild kjø rer ofte på tur med Bob la.

Le ver og andar for Grå tass og Bob le
Den pen sjo ner te bank sje fen tek det heilt ut med Bob le og Gråtasss

Det be gyn te med Grå
tass og så vart det Bob
le, no er det båe de la ne, 
for Gud brand Dah le 
(68). 

Den pen sjo ner te bank sje fen nek tar 
ik kje på at han er iv rig på gam le kjø-
re tøy. No har Gud brand Dah le bet re 
tid til å dyr ke hob by en. Han job ba i 
ban ken i Øyst re Slid re i 41 år og vart 
tid leg pen sjo nist for seks år si dan, 
banksjef var han 29 av åra. Men te ma-
et for det te in ter vju et er li vet som bil-
en tu si ast ...

– Jau, det te er ein mo ro sam hob by, 
og in te res sa ber re veks, sei er han med 
eit lurt smil. Kona Ragn hild smi ler og 
kla rer ik kje hal de seg:

– Ja, eg også får lov å kjø re, den ne 
hob by en har gje ve oss man ge gode 
opp le vin gar, sei er ho. Ragn hild sver-
gar mest til Bob la og så får ka ra ne sva-
re for kva som er så moro ved å kjø re 
Grå tass. Fa mi li en Dah le tel også sø-
ne ne Tor geir (36) og Øy vind (40) som 
båe har arva li den ska pen.

Del av fa mi lie li vet
– Det te har også vor te fa mi lie liv, vi 
del tek på ein del løp og ar ran ge ment 
kvart år og har det svært tri ve leg sa-
man, medgjev Ragn hild og Gud brand.

Men fyrst til ba ke til opp ha vet, kor-
leis ei slik in te res se kan vek se fram?

Gud brand for tel at in te res sa for 
kjø re tøy nok har lig gje der hei le tida. 
Fak tisk had de bank man nen eitt års 
per mi sjon frå stil lin ga i 1970-71 for 
å vera bilseljar på Vald res Auto. Dei 
sel de Bob ler ... Men det var nok med 
Grå tas sen det star ta, sei er Gudbrand 
et ter tenk samt. På hei me gar den kom 
fyrs te trak to ren alt i 1951, ein Fer gu-
son Tea ben sin. Fa ren dreiv mel lom 
anna ak tivt med lei ge kjø ring hjå and-
re. Trak to ren klar te Gud brand å byt te 
til seg att, et ter som den i si tid vart selt 
til Vald res Fol ke mu seum. 
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BRAPLATE
Inge Aarhaug (60), også 
kjent som Trubadur X, er 
en svoren musikkelsker 
med flere år som omrei-
sende trubadur bak seg. 

Gatemusikantene han har møtt på 
sin veg, samler han hvert år til Truba-
durfestivalen på Beitostølen, som han 
grunnla for over 30 år siden. Sjøl om 
han i dag er bosatt i Larvik der han ar-
beider som håndverker, tar han turen 

til Valdres så ofte han kan. Gjennom 
låtskrivinga si har han viet Valdres 
flere sanger, og opphavsmannen bak 
blant annet «Slik er alle jenter i Val-
dres», kan komme med ei avsløring: 

– Jeg har fått med meg to av søn-
nene mine og noen venner fra Valdres 
– Staut-vokalist Gaute Lein Ausrød og 
Herrelaget blant andre – for å spille 
inn ei samleplate, som kommer ut i 
mars, der ti-tolv av Valdres-visene 
mine er samla.  

– Jeg går alltid og tenker på en ny 
sang og skriver ned ideer overalt; 
tre dårlige viser kan bli til ei bra. Det 

løsna noe nylig da jeg hørte på James 
Taylor-plata «Mud Slide Slim And 
The Blue Horison» fra 1971 på vinyl 
for første gang på flere år, etter å ha 
rydda i platesamlinga. Jeg ble veldig 
inspirert, og jeg tror med det denne 
utgivelsen må bli mitt platetips akku-
rat nå, sier 60-åringen, som innrøm-
mer at han har en forkjærlighet for 
60- og 70-tallsmusikk, men også hø-
rer mye på klassisk musikk. 

INGRI VALEN EGELAND

ORI GI NALT: Bak lyk ta på Fer gu son er 
ori gi nal og svært vanskeleg å få tak i, 
men eit must for ein en tu si ast.

KJØRETØYPARADE: Gud brand Dah le har to flot te Grå tas sar, ein 1951-mo dell som 
var fyrs te trak to ren på hei me gar den, og ein 1954-modell samt den stas ele ge burg-
underraude Bob la kom til gards i 2006.

HIS TO RIE: Ein del av «in ven ta ret» i 
Bob la er lek ty re frå 1960-ta let. 

Le ver og andar for Grå tass og Bob le
Den pen sjo ner te bank sje fen tek det heilt ut med Bob le og Gråtasss

Ori gi nalt som tel
– Den be tyd de nok ein del for meg, 
my kje min ne duk kar opp, no er 
trak to ren sa man med ein Grå tass 
1954-mo dell vel teken vare på og har 
hei ders plass på lå ve brua på den flot-
te plas sen til Ragn hild og Gud brand 
med pa no ra ma ut syn ut over Hegge-
fjorden. Tu net er som ein bo ta nisk 
hage med flot te ku lis sar for gam le og 
gjæve kjø re tøy. Gud brand har sik ra 
seg my kje originalt ut styr til trak to ra-
ne, og det er ber re å vri om nøk ke len. 
Han trivst best med sys tem i sy sa ke ne. 

Eiga Gråtassforeining
Nem nast må sjølv sagt at Gud brand er 
ein av driv kref te ne i Sælshagane Grå-
tassforening. Fo re inin ga der opptaks-
kravet gjev seg av nam net, kan sjå at-
ten de på 25 års drift i år. 54 namn står 
på med lems lis ta og klub ben er eit flott 
so si alt fel les skap med stor takhøgd. 
Høg de punk tet til for ei nin ga er det 
sto re år le ge tref et på Heg ge bø som 
sam lar 1.000 – 1.500 men nes ke kvar 
gong frå alle kan tar.

Sælshagane Gråtassforening har 
inn ført eit ge ni alt til tak ved å ar ran ge-
re «Gråtassstafetten» et ter møns ter 
av Fjellstafetten i Øyst re Slid re. I lø pet 
av som mar må na de ne skal du kjø re til 
fem forskjellige plas sar, mest på gam-
le ve gar.

– Det te gjer vi for at folk skal ta i 
bruk kjø re tøya sine. Det vers te med 
gam le kjø re tøy er at dei står så my kje 
stil le, sei er Gud brand. 

Bob la bob lar ...
Men Grå tass er Grå tass, Bob le er Bob-
le. I Øyst re Slid re er det fast takst at 

det er Grå tas sa ne som kjø rer fyrst i 
17-mai-to get og mu sik ken står på til-
hengjarplanet. 

Det var i 2006 at den burgunder-
raude Bob la kom til gards. Gud brand 
og Bob la fekk au ge kon takt un der 
Ekebergmarkedet, to da gar et ter på 
var ho vel hei me i Selshagane. Gud-
brand had de len ge vore på leit, helst 
ein 1965-mo dell slik Ragn hild og 
Gud brand had de hatt i sine unge da-
gar. Dei had de fak tisk tre bob ler i sine 
fyrs te fa mi lie år. Men skjeb nen vil le 
at det vart ein 1968-mo dell. Den er 
att på til original og har my kje ekst ra-
ut styr som var mog leg å få til Bob le. 
To gule ekstralys som na bo en Sigurd 
Bol stad kom med, den har sol skjerm, 
hat te hyl le un der dash bor det og ik kje 
minst hengarfeste, og tak grin da heng 
klar på lå ven. Når dei treng over nat-
ting, hek tar dei på Lillebrorhengaren 
frå 1975 og dreg på «telt tur».

Nos tal gi bi len
– Ei Bob le er ein svært an ven de leg 
bil, den går som ei kule, du kjem fram 
over alt og den har gre pa god lyd. Og 
du treng sjeldan re pa re re. «Folkevøg-
ne» er ein bil å bli glad i, og ein gong 
Bob le all tid Bob le, slik har det i alle 
fall vore for Ragnhild og Gud brand. I 
2013 fekk Gud brand og Bob la ein hei-
der han set høgt, han vann «klas sa si» 
i det sto re ve te ran bil lø pet Flå kly pa i 
Lom. Året før vann so nen Tor geir si 
klas se.

– Det kan vel ik kje vera noko som er 
meir ko se leg enn å dra av garde med 
Bob la el ler for den del Grå tassen, det 
gjev ei god kjens le og du opp le ver sta-
dig at folk tek kon takt. Det er så man-
ge som har gode minne med sli ke kjø-
re tøy, sei er Gud brand. Kona Ragn hild 
er skjønt ei nig, ho for tel at dei bru kar 
Bob la kvar gong dei skal ta seg morgo-
dukkert i Heggefjorden om som ma-
ren. Len ge leve nostalgia.

TOR BJØRN MOEN

«Jau, det te er ein  
mo ro sam hob by, og  
in te res sa ber re veks.»
GUD BRAND DAH LE

BILENMIN
Gudbrand Dahle
Gråtass og VW boble
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Kongsvegen 80, 2920 Leira • Tlf. 61 35 78 50 • post@vas-as.no

• Jærstoler - mange farger
og varianter, se www.jarstol.no

• Vaskeri - vaskeriet vasker
og ruller det meste

VeVstue - vi vever produkter som tepper/ryer og andre
bruksting. Har du pusset opp hytte eller kjøpt nye møbler?
- vi vever etter farger og mål - tlf. 99 41 72 20

Åpningstider kl 08.00–15.00.
Valdres Arbeidssenter as

Velkommen til Valdres Arbeidssenter AS

Tlf. 61 36 18 85 • 997 14 301
2920 LEIRA

post@valdrestak.no • www.valdrestak.no

Takplater Beslag
Ventilasjon Takrenner
Ektafol torvtakmembran

t
t

t

t
t

NY OG FORBEDRET UTGAVE
AV TURAPP VALDRES!

Applikasjonen inneholder nå beskrivelser av kultur-
minner, stavkirker, støls- og gardsopplevelser,
lokalmat, kulturløyper, byvandring, museumsvandring
og mange flere fine opplevelser i Valdres.

KOM DEG PÅ TUR!

NYTT VED TURAPP VALDRES:
• Ny oppdatert grafisk profil.

• Finn ditt nærmeste turmål.

• Viser fram innhold etter sessong.

• Skiller mellom spennende turmål og interessante steder.
• Oppdaterte turkart som gjør orienteringsmulighetene
enda bedre.

• Turkartene lagres midlertidig på telefonen for å forenkle
manøvreringen i terreng med ustabilt signal.

• Med pushmeldinger minner vi deg på kulturminner og
opplevelser langs veien.

• Finn fram til turer i din kommune.

godt utvalg i bruktbiler:
se www.valdresbil.no

Spikarmoen · 2900 Fagernes
Sentralbord 61 35 86 00

Åpn.tider: Verksted 07.30–16.00 • Salgsavd. 08.30–16.30 • Lørdag etter avtale.

Følg oss på

Nå kan du endelig kjøpe en tilhenger
som står i stil med bilen du kjører!
Det var på tiDe! 2 Str. 1000 og 1300 kg.

Flere farger, støtdempere og Knott vedlikeholdsfrie bremser

kom innom
eller ring
for mer
info



magasinet 55

     Det
naturlige 
     tilbehør

flatbrød får du fra

Tlf. 61 36 22 50
FLY

Fagernes - Oslo 08.55-09.25
Fagernes - Oslo 17.00-17.30
Oslo - Fagernes 07.55-08.25
Oslo - Fagernes 16.00-16.30

MANDAG-FREDAG

Fagernes - Oslo 15.00-15.30
Oslo - Fagernes 14.00-14.30

SØNDAG

til/fra OSLO
FOR BESTILLING  
www.airnorway.no
GRATIS PARKERING

Kontakt Svein Arild Aarø • Tlf 915 79 076
svein.arild.aaro@07.no
Gjensidigegården, Fagernes www.07.no

• Skilt/dekor • Bøker/brosjyrer
• Bildekor • Rollups/banner etc.

hjelper deg med

Einangsundet - 2960 Røn - www. snikkarn.no

TRAPPER
KJØKKEN, BAD, 

SENGER,
GARDEROBER

SREINLI  I  VALDRES

• Dører og vinduer
Salg og montering

• Isolerglass
Tar mål og monterer

• Solavskjerming Markiser
og persienner
Lamell- og rullgardiner

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 8–16

eller etter avtale.

Knut lagrud
Du finner meg

i Jernbanev. 10, Fagernes,
i underetg. til Hyttebutikken.

knutlagrud@hotmail.com

• Tilskjæring, monte-
ring og reparasjoner
av glass og speil

Alt fra prosjektering til ferdig bygg
2940 Heggenes
Tlf. 415 61 256
E-post: terogne@online.no

Din hytte er noens drømmeferie!

www.novasol.no
Kontaktinformasjon
Mail: huseier@novasol.no
Ring/SMS 906 06 320 / 21999000

Vi trenger flere hytter til utleie!BUSSER TIL RAKFISKFESTIVALEN
JVB setter opp busser både
dag og natt 1. - 3/11 fra:

- Beitostølen (28 tur/retur)
- Gol/Golsfjellet (25 tur/retur)
- Vaset (23 tur/retur)
- Tyinkrysset/Vang (10 ekstraruter)
- Vestringsbygda (24 tur/retur)
- Danebu (22 tur/retur)
- Bagn / Aurdal (10 ekstraruter)
- Dokka / Tonsåsen (4 ekstraruter)

Kontakt oss for et godt tilbud på egen transport.
Vi har også minibusser, 10 - 22 seter.

Nyhet!
I år kjører vi også fra Guriset og Knippeset!

For info og rutetider,www.jvb.no/rakfisk

A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
 61 36 59 00  jvb@jvb.no  jvb.no

BUSSER TIL RAKFISKFESTIVALEN
JVB setter opp ekstrabusser både
dag og natt 31/10 - 1/11 fra/til:

- Beitostølen (30 avganger)
- Golsfjellet (25 avganger)
- Vaset (23 avganger)
- Tyinkrysset-Vang (19 avganger)
- Vestringsbygda (27 avganger)
- Danebu (22 avganger)
- Oslo-Bagn-Aurdal (24 avganger)
- Dokka-Tonsåsen (20 avganger)

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud på egen buss.
Vi har både minibusser (10-22 seter) og store busser.

For info og rutetider, www.jvb.no/rakfisk

Se ellers våre pakketilbud på bussreise, overnatting,
måltider og rakfiskfestival på våre nettsider.
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Mer info: 
Maiken Frisch, tel. 41 23 12 05

Påmelding:
e-post: gunn.pedersen@merket.no
tel. 61 36 29 00/99 74 39 67 

Tisleidalen, 
Pardisvegen 184
2923 Tisleidalen

introduksjonskurs: 21.–23. november
Instruktør: Maiken Frisch 
Lang erfaring som kursveileder og terapeut

Seminarpris med overnatting 
og helpensjon: 
Kr. 3.200,–
(tillegg for enkeltrom kr. 195,–)

Få økt ditt oppmerksomme nærvær

SEMINAR I 
MINDFULNESS

Sliten?
Ukonsentrert?
Glemsom?

Quality Hotel & Resort Fagernes • Tlf. 61 35 80 00 • fagernes@choice.no-choice.no

Julestemning
på Fagernes!
Så mye mer enn et fantastisk julebord

Stort tradisjonelt julebord p.p. 595,-
Med lokale Valdres-band på scenen:
Lørdag 22. nov. The Gamasamas
Lørdag 29. nov. Mø 3
Lørdag 6. des. Mø 3
Lørdag 13. des. The Gamasamas

Julebord weekend p.p. 2290,-
2 overnattinger med helpensjon

Andre dager: 3-retters julemeny

Nyttårsfeiring fra 1290,- p.p.
Overnatting, fantastisk nyttårsbuffet,
dansefest med lokalband Zitherman,
stort fyrverkeri og brunsj på torsdag.

«Lei av JuLebOrd?»
Wallmans on Tour fra 1595,- p.p.
17. januar 2015
Overnatting, festmiddag
med Wallmans underholdning.

Falck spikertelt 12, 15 og 17 m2

Falck serien 10 – 25 m2

Valdres serien 25 - 63 m2

Campinghytter alle størrelser

Med hems – alle størrelser

Valdres serien 15 - 42 m2

Hytter - Anneks
Spikertelt

Campinghytter

Tlf.: 41 49 69 23
Vi leverer over hele landet

Direkte fra fabrikk
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FORBRENNINGSTOALETTER

www.testfakta.se«Best i test»

Kun aske som sluttprodukt
Miljøvennlig alternativ
Barnesikkert
Høy kapasitet
Ingen vann eller avløp
Ikke søknadspliktig
Komplett løsning
Velg mellom strøm eller gass

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste forhandler på

www.cinderella.as

Scan QR-koden eller
klikk deg inn på
www.testfakta.se for
å lese hele testen!

Moderne og sikre
toalettløsninger
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Ved Stavadalen i Sør-
Aurdal er det triveleg 
turterreng, i tillegg  er 
digre jettegryter like 
ved vel verd eit besøk.

Mange brukar nesten berre nærom-
rådet sitt når dei går på tur. Vel og bra 
det, men av og til er det spanande og 
opplevingsrikt å besøkje nye trakter, 
både for fastbuande og hyttefolk. 

Boka «På tur i Valdres», frå Glit-
tertind Forlag, har eit vell av tips, om 
turar til fots, på ski, sykkel og i kajakk.

Start i høgda
Makalausfjellet ligg på grensa mel-
lom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal, og 
kan nåast frå fleire utgangspunkt. Fre-
dag no i haustferien valde vi å «angri-
pe» via Reinli, Stavadalen og ein kort 

stubb av bomvegen opp mot Liaåsen. 
Ein drug kilometer etter bommen 

tek ein sideveg inn til venstre. Den går 
opp til hyttene på platået nordaust for 
toppen av skitrekket, vel 1000 moh.

Kasser med turbøker
Ved vegs ende er det plass til nokre 
bilar, her står skilt mot Makalaus. Sti-
gen er tydeleg, og går i lett og triveleg 
terreng fram til varden på høgaste 
punkt av Makalausfjellet (1099 m). 

Det er lite stigning, og gangtid fram 
og attende er 1,5 – 2 timar i vanleg tur-
tempo for vaksne. 

På toppvarden er det sett opp kas-
ser med turbøker både for Sør-Aurdal 
og Nord-Aurdal, motiverande for 
mange å gå hit og skrive namnet sitt, 
eventuelt som del av poengplukking i 
dei respektive «turkarusellane».

Familievennleg
Med ungar kan turen, medrekna pau-

Lett og fint 
på Maka-
lausfjellet

 TRIVELEG TERRENG: Frå ein tidlegare fellestur på Makalausfjellet, i regi av Valdres Tur- og Fjellsportlag, forløparen til DNT Valdres.

PÅ 
TUR
TOR HARALD 
SKOGHEIM
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sar, vare i fleire timar. Her er små tjern 
å stikke borttil, og fleire små toppunkt 
å besøkje. 

Bær var det også, på turen vår stod 
store, illraude og ganske søte tyttebær 
og lokka i lyngen. Dei fleste blåbæra 
hadde nattefrosten teke, men det had-
de tydelegvis vore rikeleg av dei også.

Flyulukke i 1949
Få minutt etter starten på turen kan 
du svinge bortom ein minnestein, 
reist etter ei ulukke med eit skulefly 
i mars 1949. To unge offiserar miste 
livet akkurat her. På ei informa-
sjonstavle er det bilete av dei to, og 
kopi frå avisartiklar som fortel om den 
tragiske ulukka.

Skyer og vind
I klarvêr byr Makalausfjellet på fint 
utsyn, både undervegs og frå toppen, 
ikkje minst mot fjella i nord og vest. 

På vår tur heng skydekket lenge 

ganske lågt, så vi vart litt «snytt». I til-
legg var austavinden såpass sterk at vi 
rusla litt nedover stien mot Eidvasstø-
lan for å finne ly.

Attom ein bergknaus nesten nede 
i skoggrensa vart det matpause. Her 
stod blåbæra store og søte enno, og 
fleire nevar med bær hamna i magen 
før matpakka og termosen kom fram.

På tilbaketuren vart det meir og 
meir sol, og vi møtte stadig på turgåa-
rar, mange av dei barnefamiliar.

 
Mange utgangspunkt
Fyrste besøket mitt på Makalausfjel-
let var for 25 år sidan, under arbeidet 
med ei turbok for Valdres. Den gongen 
fann eg fleire stigar frå nord som kun-
ne brukast, mellom anna frå Nysætre 
og frå to stader ved Sørheimstølstjed-
net. Nye skilt i stikryss oppe på fjellet 
tyder på at nokre av desse stigane no 
er tydeleg merkte. Det vil i så fall gje 

litt lengre turar med meir stigning, for 
dei som ynskjer det. Beste tilkomst er 
då bomvegen opp frå Liagrende nord 
for Reinli, mot Liaåsen .

Frå Tisleidalen
Frå vest går det tydeleg stig frå Eid-
vasstølan til toppen av Makalausfjel-
let. Turen tek om lag 2 timar tur retur.
Stølen når du med bil eller sykkel på 
bomvegar via Merket eller langs Øl-
sjøen. Kombinasjonen sykkel- og fot-
tur er fin, både her og andre stader.

«Jøgerlaugitn»
Like vest for Makalausfjellet, heilt 
inntil austsida av vatnet Kvitingen, 
ligg fire store jettegryter. Dei er grev-
ne ut i blanke berget av ei enorm is-
tidselv som har jobba i tusenvis av år. 
Grytene er fylte med vatn, den stør-
ste er ti meter i tverrmål, og kanskje 
15 - 20 meter djup. På to av grytene 
er overflata delvis dekt med eit lag av 

torv og gras. Området er utruleg spa-
nande, både for små og store.

Jettegrytene har lokalt blitt kalla 
Jøgerlaugitn. Namnet er sett saman 
av jøger, valdresforma for gyger (troll-
kjerring) og laug (bad), same ord som 
i laurdag. Med andre ord; Jøgerlau-
gitn var badeplass for trollkjerringar!

Sti frå aust og vest
Frå bilvegen mellom Stavadalen og 
Nordre Fjellstølen går det skilta stig 
inn til jettegrytene (sjå kartet).

Frå Tisleidalsida kan du kjøre eller 
sykle via Merket eller Ølsjøen inn til 
vestsida av Kvitingen. Herifrå er det 
sti frå Kinn rundt nordsida av vatnet 
bort til jettegrytene.

Reinli stavkyrkje
Til slutt: I Reinli ligg ei flott stavkyrkje 
frå om lag år 1300, også den er vel verd 
eit besøk om du er på desse kantar.

IMPONERANDE: Det er store dimensjonar på jettegrytene 
under Makalausfjellet, jamfør personen midt i biletet.

 TRIVELEG TERRENG: Frå ein tidlegare fellestur på Makalausfjellet, i regi av Valdres Tur- og Fjellsportlag, forløparen til DNT Valdres.

FREISTANDE: Etter ein fin sommar og haust stod tyttebæra  
store og uvanleg søte på Makalausfjellet ei veke ut i oktober.

PÅ TOPPEN: I klarvêr er det flott utsyn mot vest, mot Tislei-
dalen og fjella bak. Og på varden er det kasser med turbøker 
både for Sør-Aurdal og Nord-Aurdal.

MERKA RUTER: Kart henta frå boka «På tur i Valdres», ut-
gjeve av Glittertind  Forlag AS.  ILLUSTRASJON: MORTEN HELGESEN

FLYSTYRT: Minnestein over to unge offiserar som miste livet i 
ei flyulukke i området i mars 1949.
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Vi innreder hytter og hus,
med skreddersøm!
Gamal Årgang har siden 1995 levert interiør til hytter, leiligheter, hoteller og boliger
både på Beitostølen og ellers i landet. I butikken på Beitostølen finnes innredninger,
møbler, belysning, tekstiler og alt du trenger for å bo trivelig.

Vi hjelper deg med interiørdesign,
farge- og materialvalg.
Egne produksjoner av innredninger,
interiørtekstiler og behandling lokalt
i Valdres, og egen systue.

Gamal Årgang
BEITOSTØLEN

Tlf. 61 34 24 58 – 920 40 953
E-post: ingvild@gamalaargang.no

www.dittinterior.no

Leverer norsk kvalitet og trygghet! 
Nyheter!�������������������������������������������
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Eikås Hytter & Hus AS - Helnorsk kvalitet og trygghet! 
eikas@eikas.no / Tel. 38 34 95 00 eikas.no 

Modell Frafjell
byggesett  
 

Kr. 962 000,-  
veil. inkl. mva. 
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Ja, nå har du
sett det også…

en LED-lampe som lager sin egen strøm!

JOI-lampen bruker samme teknologi som
Ecofan og gir 18 ganger så mye lys som et

enkelt te-lys.

JOI kan justeres for å lyse der du vil.

www.ecofan.no ellen@ecofan.no
tlf. 78 99 00 99

JOI kan justerJOI k j st

Ecofan fortsetter suksessen -
- sparer ved og øker

komforten.

Lager sin egen strøm og
fordeler varmen.

3 typer,
messing eller nikkelblad

Nesten lydløs – perfekt på
hytta
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Naturforvalteren fra Vestre Slidre var 
ikke alene om å sikle på sesongjobben 
som feltinspektør hos Sysselmannen 
på Svalbard. Over hundre personer 
sendte søknad, og Frantzen var en av 
de heldige som fikk stillinga. Jobben 
som feltinspektør bød på åtte intense 
og uforglemmelige uker.

– Det var mektig å reise på utset-
tingstokt med Sysselmannens båt. Vi 
var tre lag som ble fordelt på vestkys-
ten av Spitsbergen. Jeg var i team med 
Lise Ottem, som er utdannet politi. 
Vi ble satt av sist på tjenestehytta vår 
i Isfjorden. Det var en utrolig spesiell 
og god følelse å se båten forsvinne og 
vite at her skulle vi klare oss sjøl de 
neste ukene, forteller Frantzen.

På stranda i overlevingsdrakt
En dag som feltinspektør på Svalbard 
innebærer som regel mye vær, mektig 
natur, mye vann, og en sjelden gang 
mye mygg:

– Det var en dag vi var på reinsdyr-
telling. Vi gikk i to mil, trasket i myr, 
gjørme og vann og fikk oss flere ufri-
villige bad. Alt var vått og det var hun-
drevis med mygg – jeg har knapt opp-
levd mygg som biter på Svalbard, men 
det gjorde den til gagns denne dagen.
Det ble med ufrivillig bading den 
dagen. Feltinspektørene har vært på 
stranda hver dag gjennom somme-
ren, men da iført overlevingsdrakt, 
lue og votter. – Vi hadde faktisk en 
dag med 12 varmegrader, og da sola vi 
oss i hytteveggen. 

Isbjørn i lufteventil
Hytta besto av en liten kjøkkenkrok, 
en vedovn, sofa og en køyeseng. «Ute-
do» ble etablert i fjæra noen meter fra 
hytta, på en god plass, trodde feltin-
spektørene.

– En dag så vi plutselig ei isbjørn-
binne med to unger som trasket forbi 
44 meter fra hytta, akkurat der vi gikk 

– Verdens 
beste jobb
Da stillingsannonsen inneholdt ord som Svalbard, 
isbjørn, arktisk tundra, hav, massive fjell og øde-
mark, klarte ikke Erle Frantzen (35) å la være –  
hun måtte sende en søknad!

BÅT: – Vi kjørte 1500 nautiske mil (2778 km) i løpet av to måneder, forteller Erle Frantzen, som lærte mye om livet til sjøs i løpet av sommeren.  ALLE FOTO: LISE OTTEM/SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD.

TRÅLEKULER: Det ble mange timer i fjæra for Erle Frantzen og Lise Ottem (t.h.), 
som blant annet samlet trålekuler.

KULTURMINNER: Å registrere kulturminner var en av oppgavene til feltinspektø-
rene. 
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for å komme ned i fjæra. De kom forbi 
flere ganger den sommeren. Vi anla 
utedoen et annet sted og hadde alltid 
med rifle og signalpistol, ler Frantzen.

Ikke alle isbjørnene var vennlig 
innstilt. En dag kom de to feltinspek-
tørene til en av Sysselmannens hytter 
rett etter at en isbjørn hadde vært på 
besøk.

– Isbjørnen hadde spist opp luftev-
entilen i veggen, og gått løs på sofaen 
inne i hytta. Isbjørnen fulgte seinere 
etter oss på veg til båten. I sånne si-
tuasjoner er det best å fjerne seg fra 
området.

Vil alltid tilbake
Det er et ordtak som sier at «har du al-
dri vært på Svalbard, vet du ikke hva 
du har gått glipp av. Har du vært der, 
har du alltid en drøm om å komme til-
bake». Slik er det for Erle. Hun lengter 
ofte «hjem» – det er noe spesielt der 
oppe i nord:

– Svalbard gir meg alltid en god fø-
lelse av å være hjemme. Jeg har stu-
dert og bodd der i flere år, og jobbet 
som guide både sommer og vinter.

 Allerede i barndommen fikk hun 
anledning til å utforske øyriket. Da 
Erle var seks år, tilbrakte hun og fami-
lien en sommer på Fredheim, som er 
Hilmar Nøis sin gamle fangststasjon i 
Sassendalen. 

– Faren min gjorde feltarbeid på 
fjellrev, og jeg var med og tilbrakte 
mye av tiden på skattejakt i fjæra. I 
2003 var jeg tilbake i Sassendalen, 
denne gangen for å utføre mitt eget 
feltarbeid i forbindelse med hoved-
fagsoppgaven min om kortnebbgås.

– Spesiell frihet
Landkrabba fra Valdes leste farvanns-
beskrivelsen «Den norske los» på 
hytta om kvelden. De tilbrakte utal-
lige timer til sjøs. Det var en bratt læ-
ringskurve.

– Vi kjørte 1500 nautiske mil (2778 
km) i løpet av to måneder. Det er mer 
en de fleste på Svalbard vil kjøre i lø-
pet av et langt liv. Man skal ha mye 
kunnskap for å være trygg og god på 
sjøen. Vi ble liggende værfast flere 
dager, andre ganger måtte vi bare stå 
i det til vi var ferdig med oppdraget, 
om det så var 3,5 meter bølger og mye 
vind.

Heldigvis fant Erle og Lise tonen fra 
første stund. Når man bor i ei lita koie 
og er sammen 24 timer i døgnet, blir 
man godt kjent.

– Vi opplevde ting som knyttet oss 
sammen på en spesiell måte. Sjøl om 
vi hadde mulighet til å reise inn til 
Longyearbyen, så lengtet vi begge 
raskt ut til hytta vår i Trygghamna og 
våre jobbprosjekter. Resten av verden 
tok vi ikke inn. Det ligger en spesiell 
frihet i det.
 

Reinjakt hver høst
Det var været som styrte mye av hver-
dagen. Stabilt vær bød på varierte 
oppgaver, som leirkontroll, art- og 
kulturminneregistrering, rydding av 
søppel på strendene og ikke minst det 
å være synlig og informere turistene 
om riktig vett og utstyr. Tida gikk fort. 
Det er fortsatt mye usett:

– Jeg får aldri reist nok på Sval-
bard. Det er alltid et nytt fjell eller et 
område jeg vil se. Derfor tok det ikke 
mange dagene hjemme i Vestre Slidre, 
før Frantzen var tilbake igjen. For hun 
deler en tradisjon med sin mor, som er 
bosatt på Svalbard:
– Hver høst drar vi på reinsdyrjakt 
sammen. Tundraen blir lilla om høs-
ten, og snøen ligger som melis på top-
pene – det er fantastisk. Det blir flere 
turer nordover, det er garantert.

MARIT BEATE KASIN

FLOTT: Midnattsol i Trygghamna. BÅT: – Vi kjørte 1500 nautiske mil (2778 km) i løpet av to måneder, forteller Erle Frantzen, som lærte mye om livet til sjøs i løpet av sommeren.  ALLE FOTO: LISE OTTEM/SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD.

UKAS HÅRVASK: Uten strøm og varmt vann er det like greit å ta hårvasken i en 
balje utendørs. 
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KRYSSORD 4:
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Anette Kirk Gundersen, Oslo
Anton Jenssen, Vøyenenga
Kirsten Skeie, Ulnes

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  12. november 2014. Husk å merke konvolutten «Kryssord».

Navn:

Adresse:

Postnr.:    Sted: 

KRYSSORD 5
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SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Ter je Glop pen. 2) Nils T. Døv re (KrF).  3) Ein in ter na sjo nal olje- og ener gi kon fe-
ran se som fram til 2008 vart ar ran gert på San der stø len Høy fjells ho tell og som sam la olje top par frå hei le 
ver da. 4) Ralph A. Styker som il lust rer te teik ne se rie hef tet «Truls og Guri». 5) I Ca na da. 6) Ung i Vald res. 7) 
Ane Sommerstad. 8) I 1976. 9) Mel lom 1827 og 1829. 10) Kees Verkerk og Ard Schenk. 11) Kvamskleive.

VINN 
EN MÅNEDS ABONNEMENT 

PÅ «VALDRES»
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21 butikker
under

samme tak!

Fagernes
K j øpe sen t e r
www.fagerneskjopesenter.no

Mandag - fredag (lør) 10 - 20 (18)
Eurospar: man - fre (lør) 08 - 21 (18)
Vitusapotek: man - tor (lør) 09 - 17 fre 09 - 20 (15)

Følg oss på Facebook!

Fagernes er byen i Valdres. Midt i sentrum finner du vårt nye kjøpesenter
som byr på 21 fristende butikker. Vi har alt fra kjente kjedebutikker med
lokal tilpasset vareutvalg, til små koselige butikker hvor du kan finne alt
du måtte ønske deg eller trenge under ditt opphold i Valdres.

I Fagernes kan du gå på skøyter i parken, bade eller besøke hotellets
treningssenter. Vi har også bowlinghall på Gjestegården og de nyeste
filmene ser du på Kvitvella kino.

Meld deg inn
i vår

kundeklubb!

Gratis innendørs
parkerinG Fagernes

Åpent 9–17
Fredag 9–19
Lørdag 9–15

Hus eller hytte i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp – vi hjelper deg

Under samme tak i aV fagernes

Tlf. 61 36 06 11 • fargerike.no

fagernes
Tlf. 61 36 06 66 • varmefag.no

alt til hytta
Vi har egen hytteavdeling og der finner
du alt du trenger til hytta. Vi har lang
erfaring og gode kunnskaper om sol-
celleanlegg, hyttetoaletter, gass og
vannsystemer.

fliser og BaderomsmøBler
Vi har alt du trenger innen flis og bade-
romsmøbler fra Bergersen Flis og Villeroy
& Boch. Vi hjelper deg å finne flotte
alternativ og gode løsninger.
Vi samarbeider og med dyktige flisleggere
som kan gjøre jobben for deg.

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 fyringsteknikk og trekkproblemer, får du
svar på dette og mye mer.

maling, tapet, gulV,
gaVer og interiør
Besøk vår Fargerikeavdeling
hvor du finner alt du trenger
innen maling, tapet, gulv,
gaver og interiør. Vi har et
stort utvalg i tekstiler og
solskjerming. Hjelper deg
gjerne med oppmåling, søm
og montering.

fargerike fagernes
er spesialforretning
innen:

• maling
• tapet
• Flis
• parkett
• Laminat
• Vinylgulv
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser
• Tepper
• Gardiner
• gave og interiør

Hjemmebesøk og
formidling av hånd-
verkertjenester

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 
10. november til «Finn bildet»  
Valdresmagasinet, Skrautvåls-
vegen 15, 2900 Fagernes.

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Grete-Beate Nybråten, Bagn

Svar på FINN BILDET: A side: B side: C side: D side: E side: F side:

Navn: 

Adresse: 

E-post:       Tlf. 

Hva er en rakfisk?

Meliha Synnøve Øye: (6) Røn:
– Rakfisk er en fisk. Den ligner på 
ei rake. Den er oransje, og den er 
ikke noe god. Morfar fisker rakfisk 
i sjøen.

Ola Kvame Nygård (6 1/2) Røn:
–Rakfisk er en vanlig fisk, men den ser ut 
som ei rake. Den er veldig sterk. Og du må 
drikke masse etter at du har spist en bit. 
Den lukter faktisk ganske godt.

Ådne Sørengen (6) Røn:
– Det er en passe stor fisk, sånn omtrent. 
Du kan fiske rakfisk. Den er grå og lever i 
vannet. Den er sterk, og så er det noe ved 
den som ligner på en rake.

1)  Ein tid le ga re kul tur sjef i 
Vald res har mel lom anna 
vore lei ar for fol ke livs prog-
ram met un der OL på Lil-
le ham mer og di rek tør for 
kul tur by en Ber gen?

2)  Ein tid le ga re ord fø rar i 
Vald res fyl te ny leg 100 år. 
Namnet?

3)  Kva var San der stø len-kon-
fe ran sen?

4)  Ein kjend valdreskunstnar 
har il lust rert eit teik ne se rie-
hef te der Her bjørn Sø re bø 
var tekst for fat tar. Namnet?

5)  Kvar had de den ne kunst na-
ren vak se opp?

6)   Kvart år blir det ar ran gert 
ein mu si kal på Fa ger nes. 
Kva hei ter or ga ni sa sjo nen 
som står bak?

 7)  Ein ut flytt valdres-
kunstnar står bak eit «fyr-
stikkprosjekt», der ein del 
av over sko tet skal gå til 
Na mi bia. Namnet?

 8)  Når vart Mø bel hu set opna 
på Lei ra?

 9)  Når vart Lundebrua i Et ne-
dal bygd?

10)  To kjen de ne der lands ke 
skøy te lø pa rar var nær ved 
å set ta verds re kord på 
5.000 me ter i eit klubb-
løp på Fa ger nes midt på 
60-talet Namna?

11)  I no vem ber/de sem ber blir 
Bergsundtunnelen på E16 
opna. Kva hei ter den and re 
E16-tun ne len i Vald res?

Magnus Lauv-
haug (6), Røn:
– Det er en 
fisk, vel. Og 
vet du hva 
den er laget 
av, ei rake, 
sånn som vi 
raker opp 
blader 
med. 
Tenk 
det! 
Den er oransje, og 
den lukter kjempevondt.

A

KOMMUNESAMMENSLÅING: 
Frykter man terrorangrep?  
Nei til kommunesammenslåing.
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BORTEBRA...Det skjer

FOLK SPØR MEG hele tiden om hvordan det er å bo 
i Paris. Jeg har lyst til å svare oppriktig og komme 
med et nyansert bilde, men samtidig føles det litt 
usselt å skulle bryte med de illusjonene de fleste har 
av en by så vakker som Paris. For sannheten er at det 
er mye som ikke er vakkert. Det er mange som lever 
liv som du ikke ser bilder av i turisthåndbøkene, og 
det er mye som ikke fungerer til tross for at Frank-
rike er et velutviklet land som i stor grad tar vare på 
sine innbyggere. Det å bo et sted er noe helt annet 
enn å være på besøk, og etter hvert som jeg har til-
bragt en del tid her, begynner jeg å legge merke til at 
det er veldig mange som ikke får ta del i drømmen 
om Paris.

FOR NOEN UKER SIDEN var jeg på et motearran-
gement med en venn av meg, og det krydde av vel-
kledde mennesker som ble fotografert og skålte 
i gatene. Samtidig var det familier som gjorde seg 
klare for nok en natt på gaten. De hadde lagt ma-
drassene sine innerst på fortauet, og små barn knu-
get skitne kosedyr mens de ble pakket inn av forel-
drene. Kontrastene er så altfor store, og om du bor 
her, blir du vitne til disse forskjellene hver dag. Ven-
nen min som er oppvokst i Paris, fortalte meg at da 
han var barn, var det et sjeldent syn med uteliggere. 
Det stemmer med statistikken. Nasjonalavisen Le 
Monde skrev i januar at antall hjemløse i Frankrike 
har økt med 86% de siste 10 årene. I 2012 var det 
141 500 hjemløse i Frankrike, hvorav 30 000 barn. 
Omtrent halvparten av disse bor på gatene i Paris, 
og flere av dem treffer jeg hver dag. 

DET ER ALTFOR ENKELT å umenneskeliggjøre disse 
menneskene for å slippe å ta det inn over seg,  når 
sannheten er at det like gjerne kunne ha vært deg 
og meg eller noen nær oss. Det er familier med små 
barn som på ingen måte er ansvarlige for situasjo-
nen de befinner seg i, og unge mennesker som like 
gjerne kunne ha vært på universitet med meg. For-
skjellen ligger i at den økonomiske krisen har truf-
fet Frankrike hardt, og boligkrisen er et uunngåelig 
resultat som styresmaktene ikke evner å håndtere. 
Å bo her gjør at det blir klarere for meg hvor godt 
det norske systemet fungerer; hjemme ser vi aldri 
hele familier på gaten. Jeg er fryktelig takknemlig 
for at det ikke er vår virkelighet. Jeg synes det gjør 
vondt å bare gå forbi disse familiene som ikke har 
noe annet valg enn å sove på gaten. Derfor har jeg 
bestemt meg for å være frivillig for en organisasjon 
som arbeider med hjemløse i Paris. Om jeg ikke kan 
hjelpe alle dem jeg treffer hver dag, kan jeg i alle fall 
gi litt av tiden min til en organisasjon som evner å 
hjelpe veldig mange. 

LINN MARIE ULVESTAD

OKTOBER
25. Nord-Aurdal Mållag feier sine 50 år med jubi-
leumsfest på Valdres Folkemuseum på Fagernes.

25. Picazzo spiller til dans på Storefjell Resort 
Hotel på Golsfjellet.

30.-1. Norsk Rakfiskfestival arrangeres på Fager-
nes.

NOVEMBER
1. Motbakkeløpet Rakt upp arrangeres på Fager-
nes i forbindelse med Norsk Rakfiskfestival.

1. Bokpresentasjon av «Skammens historie» ved 
Thomas Vestgården og Sigmund Aas på Nord-
Aurdal folkebibliotek på Fagernes.

1. Omreisende eventyrstund på Vang Folkebiblio-
tek.

1. Barnas Turlag arrangerer skumringstur til 
Belsheim i Vang.

2. PUST-konsert med Anne Hilde Grøv i Begna-
dalen kirke.

2. Riksteatrets forestilling «Litt av et par!» vises i 
Kulturhuset på Fagernes.

5. Vang Husflidslag arrangerer kreativt verksted 
på Haukåsen.

6. Kurs i smiing på Løken i Volbu.

6. I forbindelse med grunnlovsjubileet holdes 
foredrag og konsert med Villa og Kværne i Stabel-
bygningen på Bagn Bygdesamling.

8. Farsdagsmarkering med samtale mellom Jan 
Sparstad og forfatterne Lars Ove Seljestad og 
Sondre Midthun på Nord-Aurdal folkebibliotek 
på Fagernes.

7.-9. Smalahoveweekend på Bergo Hotel på Bei-
tostølen.

7. «Kom deg ut»-dagen med tur til Belgen i regi av 
Vang Turlag.

8. GT-Sara har stand-up show på Radisson Blu 
Resort på Beitostølen.
8. Åpning av Høstutstillinga 2014 på Vang Folke-
bibliotek.

8. Vangsleiken på Åsvang arrangeres av Valdres-
kvelven spel- og dansarlag. 

13. «Opinionskampen før 1814» - foredrag med 
Ruth Hemstad på Valdres Folkemuseum på Fa-
gernes.

15. Bokprat om nordisk samtidslitteratur på Vang 
Folkebibliotek.

15. Nordisk spilldag på Vang Folkebibliotek.

20. 1814-2014: Jubileumsdebatt på Valdres Folke-
museum på Fagernes.

21. Juleshow med Gustav Nilsen og Paul Håvard 
Østby fra «Urbane Totninger» i kulturhuset på 
Fagernes.

21.-23. Beitosprinten går av stabelen på Beitostø-
len.

21.-23. «Oppmerksomt nærvær» seminar i mind-
fulness på Merket i Tisleidalen.

25. Kurs i sliping av eggeverktøy på Valdres Fol-
kemuseum på Fagernes.

26. «Polarjenter – Svalbard på langs» på Vang Fol-
kebibliotek.

Marit Gjerdingen frå Vang vart 
under Vinjerock kåra til vinnar 
av strikkekonkurransa som har 
vore omkring ny Vangsgenser. 

Det er Innovangsjon som ar-
rangerte konkurransea for å få 
fram ein ny offisiell Vangsgen-
ser. Det er 40 år sidan det sist 
vart halden ei slik konkurran-
se, då var det Vangskofta som 
vann.

Marit Gjerdingen jobbar i 
Miljøarbeidertenesta i Vang, og 
er ihuga vangsgjelding sjølv om 
ho kjem frå andre sida av åsen.

Marit fortel at ho fekk ideen 
frå eit såkalla «filert» julehand-
klede som dei har hengjande på 
jobben. 

– Fjell og tradisjon er det vi 
gjerne forbind med Vang. Det 
er det eg har teke inn i mønste-
ret og som er det berande ele-
ment, fortel Marit. Vinnargen-
seren er strikka i grå botnfarge 
med kvitt mønster.

– Tidlaust og moderne, seier ho.
Innovangsjon sel no garn-

pakker og mønster i samarbeid 
med Rauma Garn.

Konkurranse om ny Vangsgenser

FOTO: TORBJØRN MOEN
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Vi formidler
hyttedrømmen i Valdres

Vakre, varierte Valdres har alt. Her finner du vidstrakte vidder, flotte turstier og milevis
med oppkjørte skiløyper. Som Valdres største eiendomskontor, har vi gjennom 35 år
hjulpet store og små til å få oppfylt sine hyttedrømmer.

Vi tenker på hele prosessen når du skal selge din hytte. Det er kanskje derfor Aktiv har
landets mest tilfredse kunder i vår bransje for fjerde året på rad, i følge Norsk
Kundebarometer. Vi har flere potensielle kjøpere som er på jakt etter sin hyttedrøm.
Kanskje det er hytta di?

Aktiv, bransjevinner blant de fem største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com www.aktiv.no

Ta kontakt med oss i Aktiv Valdres
Eiendomskontor på 61 36 66 33



MiljøstasjonMiljøstasjon
Rama10012V

Hjelp oss med å holde
Valdres rent i høst!

Vær vennlig å
ikke sette søppel
utenfor containeren.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS
Tlf: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
Nettside: www.vkr.no

Rebneskogen
miljøstasjon har fått

eget tlf.nr:
61 34 40 00

Rebneskogen, Fagernes
Tlf: 61 34 40 00
MANDAG 08 - 16
TIRSDAG 08 - 16
ONSDAG 08 - 18
TORSDAG 08 - 16
FREDAG 08 - 16
LØRDAG 09 - 15

Beitostølen, Ø. Slidre
Tlf: 61 34 07 56
TIRSDAG 09 - 16
TORSDAG 09 - 18
LØRDAG 09 - 15
SØNDAG 11 - 17

Brumoen, Etnedal
Tlf: 61 12 04 27
ONSDAG 09 - 18
FREDAG 09 - 16
LØRDAG 09 - 15

Lundeskogen, Røn, V. Slidre
Tlf: 61 34 34 11
ONSDAG 09 - 18
FREDAG 09 - 16
LØRDAG 09 - 15

Raubrøtmoen, Heggenes Ø. Slidre
Tlf: 61 34 07 58
ONSDAG 09 - 18
FREDAG 09 - 16
LØRDAG 09 - 15

Miljøstasjonene er stengt følgende
dager: Påskeaften, pinseaften, julaften,
nyttårsaften, 1.mai, 17.mai, samt alle
søndager og helligdager.

Dine miljøstasjoner i Valdres
Synshagen, Vang
Tlf: 61 36 87 00
TIRSDAG 09 - 16
TORSDAG 09 - 18
LØRDAG 09 - 15

Bjødnaflata, Aurdal, N-Aurdal
Tlf: 61 36 26 16
TIRSDAG 09 - 16
TORSDAG 09 - 18
LØRDAG 09 - 15

Woldskogen, Bagn, S-Aurdal
Tlf: 61 34 78 75
TIRSDAG 09 - 16
TORSDAG 09 - 18
LØRDAG 09 - 15

Nes i Ådal
Tlf: 93 20 82 55
TIRSDAG 12 - 19
TORSDAG 09 - 16
LØRDAG 09 - 13*
*) Åpent i partallsuker (uke 2,4,6 osv).

Bruk fjellcontaineren når du skal
kaste avfallet ditt etter at du har
vært på hytta eller stølen.

Du har i tillegg til fjellcontainere
mulighet til å levere ditt kildesorterte
avfall fritt på alle miljøstasjoner i
Valdres.

Kr
ea
tiv

St
re
k:
Fo
to
:C

.D
ok
ke
n
•
Ill
us
t.
H
en
ni
ng

W
an
gs
ne
s

9 –16
9 –16
9 –18
9 –16
9 –16
9 –15

9 –16
9 –18
9 –15
9 –17

9 –16
9 –18
9 –15

9 –18
9 –16
9 –15

9 –18
9 –16
9 –15

9 –18
9 –16
9 –15

Miljøstasjonene er stengt
noen høytidsdager,
se våre nettsider.
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