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Påskefjellet i all
sin prakt

• Vaset vokser og utvikler seg
• Pål Anders Ullevålseter
digger Gamlestølen
• Trugetur på Kongevegen

Dobbelt påskekryssord!

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 37-39

Med øn
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en
GOD PÅ
SKE

Det er noe eget ved å være megler på fjellet.
om ven
nter oss rundtt neste sving.
Vi kan aldri helt vitte hva so
d sallg av fritid
dseien
ndom harr vi en god anelse.
Men med lang erffaring med
et hvor de god
de skiløypene er, hvilken fjelllttur som passer
Vi vet blant anne
amilien og hvo
or mye nabohyytta ble solgt for i fj
fjor.
for fa
gernes
Vi har kontor på Beiitostølen og Fag
domsprat!
Kontakt oss gjerne for en hyggelig eiend

Marita E. Grønbrekk

Eiendomsmegler MNEF
48 00 95 88
marita@em1fjellmegleren.no
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Martin Vedel Nielsen

Eiendomsmegler MNEF
40 04 64 88
martin@em1fjellmegleren.no

Jane B. Hauglid

salgssekretær MNEF
48 01 35 19
jane@em1fjellmegleren.no

Marte Buene

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
90 18 17 14
marte@em1fjellmegleren.no

Linn Hamre

Eiendomsmegler MNEF
61 35 20 30
linn@em1fjellmegleren.no
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Månedens bilde
Foto: Kristin Gyldensten

Winter wonderland
på Valtjernstølen
Vi kårer et vinnerbilde i forbindelse med hver
utgivelse av Valdresmagasinet, seks ganger i
året. Det settes et nytt tema for hver gang. Denne uhøgtidelige fotokonkurransen er i samarbeid med kreftene bak Gategalleriet i Gullsmedvegen på Fagernes. Alle vinnerbilder får
plass i en av fotomonterne der. Vinnerne får i
tillegg 10 flaxlodd og bokpremie, samt sitt bilde på trykk i Valdresmagasinet. Månedens

Gamle ord og uttrykk frå Valdres.
Her forklarer vi kva ordet tyder, og korleis det blir
brukt i ei setning.

Ei reksle: gangsti, gangveg.
Eit helgaskøt: tida frå laurdagskvelden til
måndagsmorgonen

valdresmagasinet

Valdresmagasinet

Torbjørn moen

konkurranse hadde «vinterglede» som tema.
– Vinnerbildet er tatt på Valtjernstølen i januar
der jeg har hytte, det var winter wonderland
den uken, skriver vinneren til oss. Hun heter
Kristin Gyldensten, kommer fra Stavern.
Tema for kommende konkurranse er «påskemoro» og frist for innsending er 20. mai. Vi ønsker bilde i breddeformat. Send til valdresmagasinet@avisa-valdres.no, mrk. månedens bilde.
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framsida:
Fra Syndin med
Syndinstøga midt
i bildet. Utsyn
mot Grindane og
Vangsfjella. I bildet
Knut Katralen
og Vivian Bråten
Katralen sammen
med dattera Merete
Bråten Katralen og
hunden Perle, engelsk
settertipse, 7 år.
Foto: Trygve Lien

torbjorn@avisa-valdres.no

Påska er en hyggelig og fin høgtid. Endelig blir det tid og dager
på stølen, les hytta. Det gir følelse av frihet og glede over å oppleve det jeg verdsetter og trives med. Tror det har med å gjøre, blant
anna, at det er her jeg har røttene mine. Jeg er blitt fortalt at jeg
bare var noen måneder gammel da jeg tilbrakte min første sommer på stølen. Og siden har stølen vært en del av hverdagslivet.
Mange har det kanskje slik. Noen har røtter her og kan se tilbake på mange tiårs fartstid i fjellheimen i Valdres. Andre er relativt
ferske. Felles er at vi stortrives med at dette er en del av livene
våres. Jeg møter stadig mennesker som beundrer hvor vakkert
det er mange steder i Valdres, og hvor fornøyde de er med å ha
slått rot her. Bakgrunnen er mange ganger forskjellig, men jeg
hører også stadig at folk har havna her etter at de har blitt kjent
med området gjennom venner og bekjente. Hyttefolket er gode
ambassadører for Valdres, derfor er det viktig å ta vare på dem.
I denne utgava av Valdresmagasinet presenterer vi noe av det
som har skjedd på Vaset. Jeg mimrer at vi hadde den årlige skituren på folkeskolen her, fast innslag hver vinter. Det er godt over
50 år siden. Vaset har forandret seg mye på disse tiårene. Mye til
det bedre og sikkert noe som ikke er så bra, men jeg gleder meg
over utvikling og vekst, og det faktum at det i dag drives stor næringsvirksomhet med utgangspunkt i noen av fjellområdene
våre.
Akkurat nå gleder jeg meg aller mest til påske. Ha ei god påske
alle der ute.

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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Påskeklare to- og firbeinte: Også hunder trenger riktig påkledning og solbeskyttelse på påskefjellet. Ved veterinærkontoret på Fagernes stiller de med full
bemanning i påsken – klare til å ta imot firbeinte påskegjester som trenger veterinærhjelp. Øverst står veterinær Cathrine Tschudi Madsen (t.v.), dyrepleierne Jorid Bøe
Bergsbakken og Astrid Vd Markt og veterinær Sissel Næss Bergsund samla rundt Papaya (9 md.) og Zara (4) inne på et av behandlingsrommene på veterinærkontoret.

Fjellvett for firbeinte
Potesokker, solbeskyttelse og sjokoladenekt er tre viktige
stikkord for firbeinte
som skal ferdes i fjellheimen.

D

et er ikke bare innbyggertallet
i Valdres som skyter i været i
påsken. Også antallet hunder
som befinner seg i området, øker betraktelig med antall påsketurister –
noe de legger godt merke til ved veterinærkontoret på Fagernes.
– Det har hendt tidligere at vi har
vært seks veterinærer i sving her til
klokka tolv om kvelden i påsken, forteller daglig leder og veterinær, Sissel
Næss Bergsund. Hun opplyser at veterinærkontoret har vanlige åpningstider fra mandag til onsdag i påskeuka, mens det kun er akuttvakt på
helligdagene.
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Skumle stålkanter

Bergsund mener imidlertid at mange
hundeeiere kan bli spart for turen til
dyrlegen i påskeferien, om de tar sine
forholdsregler.
– Poter som har blitt kutta opp av
stålkanter på ski er en gjenganger. At
disse stålkantene kan være skarpe og
skumle for hundelabber, er noe man
bør være oppmerksom på, eller kanskje aller helst unngå, som hundeeier,
sier veterinæren, som mener det er
lurt å ha med bandasjerull i sekken.
Om man tar med seg hunden når
man legger ut på skitur i påsken, bør
potene uansett beskyttes ved å bruke
potesokker. Også salve har en forebyggende effekt og kan dessuten hjelpe om potene allerede skulle være
såre etter kilometervis på skareføre.
– Man må dessuten ikke glemme å
ta hensyn til at heller ikke hunder bør
utsettes for for mye sterk sol – kanskje
kan det være nødvendig med både
solbriller og solkrem også til den firbeinte, minner veterinæren om.
– Er det kaldt, bør man ha med dekken til hunden, fortsetter hun.

Pass på hva slags mat
som ligger framme og
som er tilgjengelig
for hunden.
Sissel Næss Bergsund
Veterinær

– Gjem sjokoladen!
Selv om påskeferie for mange er synonymt med late dager i solveggen på
hytta, er det viktig å være årvåken når
det kommer til hva de firbeinte foretar seg. Får for eksempel familiehunden i seg noe av sjokoladen fra påskeegget, kan ferieidyllen raskt bli brutt,
ettersom hunder ikke tåler stoffet

teobromin, som finnes i blant annet
sjokolade. Stoffet kan selv i små
mengder være skadelig for hunden og
føre til forgiftning. Også annen vanlig
turproviant som nøtter og rosiner står
på «nei»-lista over hva de firbeinte
ikke bør få i seg.
– Pass på hva slags mat som ligger
framme og som er tilgjengelig for
hunden, konstaterer Bergsund.

– Ta med ekstra fôr
Man må imidlertid passe på å ha med
nok av maten hunden faktisk kan spise, understreker veterinæren.
– Legger man ut på lange skiturer
med hunden, kan det være nødvendig å ha med litt ekstra fôr og godbiter,
sier Bergsund. Hun påpeker på sin
side at man bør holde seg til fôr hunden er vant til å spise, så man unngår
eventuelle mageproblemer.
Ingri Valen Egeland
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– Økt
bemanning
– Politiet er godt forberedt før påske. Vi forventer stor trafikk og har
vesentlig økt bemanning og beredskap i påsken, sier leder for forebyggende operativ seksjon i Valdres, Bård Sørumshaugen. Han sier
videre at politiet har god dialog
med utesteder i regionen. Videre
ber han for øvrig skikjørere unngå
brattlendte terreng for å minske faren for skred og benytter dessuten
anledningen til å skryte av frivilliginnsatsen Røde Kors legger ned.

Sikker
peiskos
– Når det gjelder bruk av ildsted, er
det viktig ikke å bruke brannfarlig
væske til opptenning, men fyre
med tørr, god ved og riktig trekk.
Dessuten må man aldri forlate rom
med levende lys, sier beredskapsleder Jan Arnstein Rustøe i Valdres
Brannvesen, som dekker fem kommuner. Han ber også folk begrense
bruken av skjøteledninger og ikke
overskride angitt lyspærestyrke på
lamper for å ikke risikere brann.

– Sett opp
nødplakat

– I påsken er det mange som oppholder seg i fritidsboligen sin. Da er
det viktig at røykvarsleren fungerer også der. I vinterferien var det
for øvrig en som fikk forhindra at
hytta brant ned fordi han hadde et
fungerende pulverapparat tilgjengelig, forteller beredskapsleder i
Nord-Aurdal Brannvesen, Ivar
Svensson, som videre oppfordrer
hytteeiere til å måke vekk snø foran potensielle rømningsveier samt
sette opp nødplakat på hytta.

– Følg løypa
– Si ifra hvor du går, følg markerte
skiløyper og ikke ta risikofylte valg.
Folk må dessuten passe seg for islagte vann, er områdesjef for Røde
Kors i Valdres, Knut Anders Saglien, sin klare oppfordring. Mellom
30 og 40 frivillige er fordelt på sju
korps og ni hytter i påsken. Han råder videre til å ta med kart og kompass og nødlader i sekken på skitur,
i tillegg til nok egna klær, godt med
mat og drikke og solkrem.
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Mannsterke: Virksomhetsleder Toril Naustdal (bak t.v.) ved VLMS, paramedic Lars Kjerstad og ambulansearbeider
Erik Hansen Leivestad i Valdres Ambulansetjeneste, som nå holder til like nedenfor VLMS, legevaktoverlege Ole Tveiten,
avdelingssykepleier ved intermediæravdelingen, Anita Rødningen (foran t.v.), radiograf Hilde Lauvhaug, jordmor Wenche
Hermundstad, akuttsykepleier Signe-Lill Lerhol Nærheim, sykepleier 1 Karianne Vestheim og jordmor Live Cecilie Grindaker
samla ved en ambulanse utafor legevakta, klare for å ta imot alt fra beinbrudd til hastefødsler.

Høytid for skader
Etter rekordmange
henvendelser i fjor
påske, er de ved Valdres legevakt forberedt på en travel høytid også i år.
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372 henvendelser og 888 pasienter var fasiten etter påsken i
fjor. Til sammenligning var det
året før nærmere 500 færre henvendelser og over 250 færre pasienter.
– Vi ser nok at hvor mange som er
innom her i påsken har en sammenheng med vær, snøforhold og skiføre. I fjor var det strålende sol, blå
swix-føre og mange på påskefjellet i
Valdres, konkluderer legevaktoverlege Ole Tveiten og virksomhetsleder Toril Naustdal ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS).

– Hensyn til egne ferdigheter
Omkring en femtedel av påskepasientene på legevakta i fjor kom inn
med mulig beinbrudd og ble sendt til
røntgen.
– Det er ikke bare på ski folk faller
og slår seg – enkelte sklir og skader
seg på trappa på hytta allerede før
påskeferien er ordentlig i gang. Mitt
generelle råd er at folk forbereder
stegene de tar og tar hensyn til egne
ferdigheter. Vi ser dessuten at enkelte pasienter som har for eksempel
kronisk hjertesykdom eller astma
gjerne opplever en annen type aktivitet som hytteturist på fjellet enn

Travle tider: Ved Valdres
legevakt er de forberedt på stor
pågang i påsken.
det de er vant til i det daglige, og at
det slik oppstår en belastning på
bakgrunn av det. Det er derfor også
noe man bør være oppmerksom på,
sier legevaktoverlegen.

Under ti prosent til sykehus
Blant de 153 røntgenpasientene påsken 2018, var det funn hos 88 av
dem. Av disse ble 14 pasienter sendt
videre til sykehus, mens tre ble lagt
inn på kommunal akutt døgnplass.
– Det at vi kan ta røntgen her på
huset, gjør at folk slipper å reise 20
mil fram og tilbake til Gjøvik, men i
stedet kan dra tilbake på påskefjellet. Det er ressursbesparende og god
samfunnsøkonomi i det, mener
virksomhetslederen. At flere kan få
hjelp lokalt, innebærer imidlertid
også økt trykk på legevakta, påpeker
legevaktoverlegen.
– Jeg pleier å si at legevakta er for
alle, men ikke for alt. Jeg tror det er
viktig at folk tenker over om det aktuelle problemet faktisk ikke er noe
som kan vente til legekontorene åp-

ner igjen. Er man i tvil, er det imidlertid bedre at man ringer, så vil det
bli tatt en vurdering av sykepleier på
legevakta. Vi ønsker uansett at folk
skal ta kontakt på det nasjonale legevaktnummeret 116117 før de kommer, så vi i størst mulig grad kan
unngå lang ventetid og køer på legevakta, sier Tveiten, som likevel påpeker at folk på enkelte dager og
tidspunkter i påsken må påberegne
flere timers ventetid. Ved akutte tilfeller er det imidlertid 113 som skal
benyttes.

– Ta førstehjelpskurs
Dersom ulykken skulle være ute eller skaden skulle oppstå, er det viktig å holde hodet kaldt.
– Vi ser litt for ofte at folk blir hjelpeløse. Vi befinner oss i en region
med store avstander der det kan ta
tid for helsepersonell å komme fram
– da er det helt sentralt at det gjøres
primære tiltak i mellomtiden, som å
sørge for frie luftveier ved bevisstløshet eller å gjennomføre hjerte- og
lungeredning ved hjertestans, understreker Tveiten, som oppfordrer
så mange som mulig til å gjennomføre førstehjelpskurs.
– Ved blødning er det viktig å legge på trykk for å stoppe eller begrense blødningen etter beste evne. Har
det oppstått et brudd, er det oftest
best å gjøre minst mulig, men forsiktig forsøke å stabilisere, eventuelt
kjøle ned og gi smertestillende, som
også kan være lurt å ta med seg på
påsketur, avslutter han.
Ingri Valen Egeland
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Pål Anders fant fjellpara
Pål Anders Ullevålseter gir gass
for Gamlestølen.
Han jobber for hyttegrenda og
koser seg med familien der.

Tommel opp for Gamlestølen: Pål Anders Ullevålseter har funnet sitt fjellparadis i Etnedal. Her koser han ser på hytteverandaen sammen med kona Mette Solli
og datteren Alva.

Det går slag i slag med
landslagstrenerjobb
og TV-opptak for den
kjente motorsykkelkjøreren. I Etnedalsfjella finner han ro og
inspirasjon.

K

jell Bergum på Gamlestølen
har gjort et varp som har fått
med Pål Anders Ullevålseter
på laget. Den sympatiske 50-åringen
er kjendis med stor K. For noen uker
sia kunne vi på TV se han vinne Mes-
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ternes Mester, og tidligere har han
vunnet 71 grader nord, Farmen kjendis og programmet Isdans som ble
sendt i 2007. Han er gift med den
kjente kickbokseren og verdensmesteren Mette Solli.
– Hun vant meg da vi var med i 71
grader nord, sier Pål Anders og ler.
Sprekingen som er vokst opp på Ullevalseter i Nordmarka har ei lang
karriere som motocross- og endurokjører bak seg. Han er blitt verdensmester, og i mange år hevda han seg
helt i toppen i ørkenrallyene Rally
Dakar og Africa Race. Han kjører sykkel fremdeles, og er landslagstrener i
enduro. Når han stiller i løp slår han
fremdeles de fleste ungdommene.

Tomterådgiver for Gamlestølen
– Vi møttes på Hyttemessa, Pål Anders leide hytte hos oss, og så begynte ballen å rulle, forteller Kjell Bergum.
– Nå er jeg med og prøver å selge
hyttetomter på Gamlestølen, og jeg
er med og arrangerer lederkonferanser med lagbygging her, sier Pål Anders.
– Pål Anders er en sympatisk kar
som har lett for å snakke med folk, så
det er gull verdt å ha fått han med på
laget, sier Kjell videre. – På fjorårets
hyttemesse hadde vi flest folk rundt
standen.
– Ja, vi hadde mjølkespannholding,
og der sto jeg opp mot 15 minutter

– Både jeg og de andre i
familien synes det er så
fantastisk fint på og rundt
Gamlestølen.
Pål Anders Ullevålseter

Valdresmagasinet

adiset på Gamlestølen

Tomteselger: Kjell Bergum på Gamlestølen har gjort et varp som har fått med seg Pål Anders Ullevålseter på laget.

Klar til tur: En tur aleine på truger
i vårsola i det åpne fjellandskapet rundt
Gamlestølen er god mentalhygiene
synes Pål Anders Ullevålseter.
om gangen og holdt på mjølkespann.
Morsomt, men krevende. Blant anna
tok det lang tid å nedkjempe en kraftig tømmerhogger fra Tynset, sier Pål
Anders.

Ser etter tomt
Pål Anders og familien stortrives på
Gamlestølen, og ser nå etter tomt for
å sette opp sin egen hytte der.
– Jeg er vokst opp på Ullevålseter i
Nordmarka hvor det er mye folk i skiløypene, og vi bor nå Nydalen i Oslo.
Sjøl om det er mange hytter på Gamlestølen, skal du ikke gå mer enn tre
minutter i flotte skispor for å ha det
åpne fjellet omtrent aleine. Både jeg
og de andre i familien synes det så

Valdresmagasinet

fantastisk fint på og rundt Gamlestølen. Jeg liker friheten jeg finner her,
og det å kunne være for meg sjøl. Jeg
liker det åpne fjellandskapet, det å
kunne rusle innover med fiskestanga
og komme nær naturen. Gamlestølen
er som ei gammel setergrend i et fint
fjellandskap.

Finner inspirasjon
– Det er ikke bare den fine naturen
som er bra på Gamlestølen. Jeg har
stor respekt for Kjell og det han har
fått til her. Han inspirerer meg med
måten å være på og det han får til. Vi
må ta i litt, sier Kjell. Jeg har mange
baller i lufta. Går det litt tungt, tenker
jeg på Kjell – og så går det greit vide-

Stortrives: Aking med seks år gamle Alva er en flott avveksling fra en travel
hverdag for Pål Anders Ullevålseter.
re. Det er ikke bare tomtesalg Kjell
Bergum driver med. Han har fjellstue, alpinanlegg, driver med løypekjøring, har besøksgård med mange
dyr og til og med isproduksjon, sier
Pål Anders Ullevålseter.
Pål Anders har lagt flere landslagssamlinger til Gamlestølen. Sjøl om de
ikke kan kjøre motorsykler i fjellet,
kan de trene styrke, utholdenhet og
bevegelighet i inspirerende omgivelser.

Påske på Gamlestølen

– Det er kjempegøy å være med å
selge tomter i dette flotte området i
Etnedal som ligger bare to og en halv
time fra Oslo. Jeg møter masse hyggelige folk, og merker at stedet blir
stadig mer kjent, sier Pål Anders.
Han blir på Gamlestølen i påska. Da
blir det kos og turer med familien og
noe jobbing med salg av tomter. Pål
Anders Ullevålseter har funnet sitt
fjellparadis på Gamlestølen i Etnedal.

Ola Onstad

Grunneier og utbygger Kjell Bergum
har solgt 200 hyttetomter på Gamlestølen. Han har 200 til som skal selges – og det kan komme flere.
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Med nesten dobbelt så mange
hytter som innbyggere er
etnedølene klare til årets
travleste uke.

Sporty ordfører: Toril Grønbrekk er ordfører i en av kommunene i landet med flest hytter i forhold til folketallet. Dette har enorm betydning for vesle Etnedal kommune.

Innbyggertallet
mangedobles i påska
– Hyttene i Etnedal
betyr enormt mye for
oss, og vi gleder oss til
storinnrykket, sier
ordfører Toril Grønbrekk.

D

en minste av Valdreskommunene har 2.400 hytter og 1302
innbyggere. Bor det i gjennomsnitt tre på hver av tusen av disse hyttene, blir innbyggertallet i
kommunen tredobla i påska. Blir været fint og snøen holder, kan det bli
langt flere. Etnedal er av kommunene i landet med flest hytter i forhold
til folketallet, og det merkes i påskeuka.
– Vi er godt forberedt, og det gjør
ikke noe om vi må stå i kø på butikken disse dagene. Både bygging og
drifting av hyttene gir oss viktige arbeidsplasser. Mange innbyggere i
kommunen vår har hele eller deler av
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sysselsettinga si knytta til hyttene.
Takket være hyttene har mange unge
sluppet å reise ut for å finne arbeid
andre steder, sier ordfører Toril Grønbrekk.

Godt forberedt
Butikkene fylles opp med varer, hyttevegene er fint brøyta og skiløypene
nykjørte. Etndedølene vil ta imot
hyttefolket på best mulig måte.

– Vi har stor fokus på beredskap når
det gjelder brann- og helsetjeneste.
Folk skal føle seg trygge, og skal få
den hjelpa de trenger hvis noe skjer.
Hyttefolkene er viktige for Etnedal,
og de skal føle seg velkomne hos oss.
Gode skiløyper er viktig, og kommunen støtter løypelagene med 275.000
kroner i året slik at hyttefolket og lokalbefolkningen kan nyte de 300 kilometerne med oppkjørte løyper som
vi har. På sommeren kan vi tilby 250
kilometer med merka og rydda turog sykkelstier, sier ordføreren.

Beste ambassadører

– Vi må finne den rette
balansen mellom hyttebygging, beitedyr og
urørt natur slik at Etnedal
kan bevare sin egenart.
Toril Grønbrekk
ordfører

– Hytteeierne er de beste ambassadørene vi har. De fleste som kjøper hytte i Etnedal ønsker seg et sted til fjells
hvor det er fin natur og ikke så utbygd. De ønsker seg stillhet og ro.
Dette må vi som styrer i kommunen
tenke på, og finne den rette balansen
mellom hyttebygging, beitedyr og
urørt natur slik at Etnedal kan bevare
sin egenart. Vi må ha igjen områder
uten inngrep i naturen. Vi konsentrerer oss nå om tre satsingsområder for

hyttebygging, nemlig Gamlestølen,
Lenningen og Fjellsbygda. De fleste
fra hovedstadsområdet når hytta i
Etnedal på under tre timer i bil.

Hytteeierforum
På kommunens nettside er det egne
sider for hytteeierne, og Etnedal har
sitt eget hytteeierforum med representanter fra hytteområdene.
– Der får hyttefolket lagt fram det
de er opptatt av slik at utfordringene
kan bli løst sammen med oss fra
kommunen, sier Grønbrekk.
For mange etnedøler er påskeuka
den travleste i året. Sjøl kan Toril
Grønbrekk ta det litt mer med ro.
– Jeg skal ha base heime, og med
bare et kvarter i bil til fjells gleder jeg
meg til fine turer i den fine naturen vi
har her.
Ola Onstad
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Klar til årets travleste uke
– Nå når vi går mot
årets travleste uke
gjelder det å være
frisk og rask. Det sier
Marit Bacher, som
driver Joker Etnedal.

I tillegg til butikken i Etnedal leier
hun og mannen Kai Egil en Jokerbutikk i Nord-Torpa hvor det også er
kjempetrafikk i påska. Fylkesmannen har gitt dem tillatelse til å holde
åpent skjærtorsdag, langfredag og 1.
påskedag i begge butikkene – så her
blir det ikke mye tid til å sitte nedpå.

H

Nå like før påske fylles butikken opp
av grillmat, øl, solo, egg og bacon, appelsiner, solkrem, skismørning, tursjokolade og annet påskegodt.
– Mange hyttefolk har handlet mat
underveis, mens andre gjør det hos
oss. Det de trenger utover i påska
kommer mange hit for å få tak i. Noen
handler bare hos oss, og det synes vi
er koselig. Vi har en avdeling i andre
etasje som ikke så mange veit om.
Den skal snart utvides med mer klær,
litt verktøy, kjøkkenutstyr og ting og
tang som folk trenger på hyttene
sine. Jeg gleder meg til påske, og jeg
ser at hyttefolket setter pris på at vi
gir dem god service, sier Marit
Bacher.

un og de fem andre i butikken
får intense dager. Trykket
merker de allerede torsdag før

påske.
– Med mangedobling av innbyggertallet disse dagene blir det hektisk,
men det er morsomt også. Det er mye
hyggelige folk. Påsketrafikken er
kjempeviktig for oss, men det kan
være en utfordring å kjøpe inn riktig
mengde varer til riktig tid, sier Marit
Bacher.

Været kan avgjøre

Butikken bugner: Jokerbutikken i Etnedal er fylt opp med godsaker til påske.
Det går mye appelsiner hos Marit Bacher.

– Været avgjør hvor mange som reiser
på hyttene sine. Når påska er så sein
som i år er det spesielt spennende
hvor mange som kommer. Med god
planlegging og erfaring fra tidligere
år håper jeg at vi treffer i år også. Med
flere hytter har påsketrafikken økt
jamt og trutt de siste årene. sier hun
videre.

Appelsin og grillpølser

Ola Onstad

Trives med kjempetrøkket i påska
Nordfjellstølen i
Etnedal har ikke helårsveg til hyttene. Da
er Gjermund Urberg
med snøscooteren
god å ha.

H

an transporterer folk og varer
til hyttene – opp den bratte
bakken fra parkeringsplassen
og innover i fjellet. Noen har fått kjørt
inn varene på forhånd og fått hjelp av
Urberg med oppfyring slik at hytta er
god og varm når de kommer fram.
Han har kjørt opp skiløyper i området, spor inn til hyttene og måka taket på en del hyttetak.

Den gode hjelper
Gjermund Urberg begynte med hytteservice i dette hytteområdet for
omtrent ti år sia. Han stortrives med
det.
– Det er så trivelige og jordnære
folk her. Hyttene på Nordfjellstølen
er fra -60, 70 og -80 tallet, og det er
ikke så mye automatikk i dem som i
nye hytter. Da blir det mer bruk for en
slik som meg. Jeg blir som er kjentmann og vaktmester for hyttene deres. Jeg tror de setter pris på å ha en
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Friskt til fjells: Hyttefolket på Nordfjellstølen er glade for at de har Gjermund Urberg til å frakte varer og påsketurister
til og fra hyttene.
oppsynsmann her. Siden jeg er tømrer driver jeg også med modernisering og utvidelser av hyttene.

Turmål i påska
– Nordfjellstølen ligger ikke langt fra
Bjørgovarden, og både der og i ski-

løypene på Nordfjellstølen er det stor
trafikk i påska. Det kommer skiløpere
fra Aurdalsåsen, Ølskykkja og Fjellsbygda. Er det finvær skjærtorsdag og
langfredag er det tett i tett med solslikkende hytteturister i solhellinga
her, sier Gjermund Urberg.

Skulle noen gå seg bort eller trenge
hjelp i fjellet er også Urberg god å ha.
Da er han med som kjentmann for
Røde Kors og politiet. Nå håper han
på bra med snø i påska og masse folk
på hyttene.
Ola Onstad
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Vekstpotensial på vinter

UT PÅ TUR: Esther Baas (th) fra Norgereiser og Sophie Waegemaekers var godt fornøyd med trugeturen på Kongevegen. Her sammen med lokalkjent guide, René Berg.

Skal det være en trugetur på Kongevegen over
Filefjell? Nå har du muligheten. Unik natur
kombinert med mye
kultur og historie byr på
særegne opplevelser.
– De fleste nederlendere
har ikke gått på ski.
Derfor kan det være
greit å starte med truger.

E
HISTORIE: René Berg var kunnskapsrik og kyndig guide på visningsturen.
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sther Baas jobber og er medeier
i Norgesreiser, som holder til i
byen Wierden, ikke så langt fra
grensen mot Tyskland. Nylig var hun
på guidet visningstur i trugetraseen
fra Kyrkjestølen til Maristova. Det er
en strekning på over 10 kilometer.
– Vi selger mange reiser til Norge

om sommeren, cirka 800 grupper i
året. Men vi har et vekstpotensial om
vinteren, sier Baas.

Anbefales
Norgereiser selger turer til vårt land
for om lag 200 grupper på vinterstid.
Kommende vinter planlegger reisebyrået å selge trugeturene på Kongevegen til enda flere nederlendere.
– Vi håper denne måten å ta seg
fram på vil slå an blant våre landsmenn, sier Esther Baas.
Hun og venninnen Sophie Waegemaekers - som var med som en slags
vanlig testperson - var veldig glade
og fornøyde med den visningsturen
de fikk fra Kyrkjestølen til Maristova.
Selv om turen er temmelig lang, gikk
den i rolig, fint vær og under gode
værforhold. Da er Filefjell på sitt beste.
– Turen var en spesiell opplevelse,
som vi absolutt kan anbefale, sier
Baas og Waegemaekers.
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rstid

INSTRUKSJON: René Berg viser hvordan trugene skal settes på foten, mens Esther Baas filmer ivrig. Hun sendte nemlig live
på facebook fra turen. Ida Ask fra Mountains of Norway og Sophie Waegemaekers følger med.

Fra Kyrkjestølen
til Maristova

STARTPUNKTET: Trugeturen går i
spektakulært fjellterreng. Den starter
på cirka 1000 meter over havet og
går opp til rundt 1350 meter, før
nedstigningen mot Maristova begynner.
Norgereiser kan se tilbake på 20 års
virksomhet. Byrået begynte bare med
Norge, men tilbyr nå også reiser til Sverige og Finland, så vel sommer som
vinter. Reisebyrået er en familieeid
virksomhet med sju medarbeidere.

Nytt konsept
René Berg fra Vang - sjøl opprinnelig
fra Nederland men bosatt 10 år i Valdres - var lokalkjent guide på visningsturen.
– Dette er en veldig spesiell tur om
vinteren. Det er nødvendig med egen
guide, for været kan endre seg raskt.
Dessuten er det viktig med kunnskap
om snøforholdene. Og traseen byr på
en del bratte bakker, så det er en fordel å kjenne terrenget, sier han.
Berg forteller at det finnes flere andre ruter man kan ta hvis været er
dårlig.
– Vi har mange fine turer. Det handler om å ta en fornuftig avgjørelse,
påpeker han.
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Konseptet med trugeturer på Kongevegen er nokså nytt. Men Filefjellstuene, hvor de to nederlandske gjestene bodde, har hatt en del som har
gått både denne og andre turer allerede forrige vintersesong. René Berg
mener en ideell størrelse på ei trugegruppe på en tur som denne er 10-12
personer. Da blir det også anledning
til å fortelle om Kongevegens historie
pluss mye annet som er verdt å vite
langs den særegne traseen.
– Turismen ute i Europa er veldig
fokusert på Norge. Og vi har svært
mange fine aktiviteter her i Vang og i
Valdres. Dessuten er det nå blitt et
godt kollektivtilbud, der besøkende
kan ta bussen fra Gardermoen, slik
våre to nederlandske venner gjorde,
sier Berg og Ida Ask, som var med på
trugeturen som representant for
salgsselskapet Mountains of Norway.
Morten Stensby

Ferden fra Kyrkjestølen til Maristova tar deg over Kongevegens
høyeste punkt.
Høydeforskjellen på turen er
rundt 370 meter, så vanskelighetsgraden er ikke avskrekkende. Turen karakteriseres som middels
vanskelig. Lengen er 10,5 kilometer og varigheten anslås til mellom
tre og fem timer, om sommeren.
Sesongen var opprinnelig ment
å være fra juni til oktober, men det
siste året har man altså begynt å
lansere turen også på truger om
vinteren. Da er det naturligvis ekstra forbehold om at været kan
stikke kjepper i hjulene. Traseen
byr på spektakulært utsyn til så vel
fjellene i Jotunheimen som fjordene lenger vest, når man kommer
så langt. Langs ruta finnes flere se-

verdigheter, som St. Thomaskyrkja, Stiftsstøtta og Håvardskleivi.
De som vil, kan forlenge vandreturen på sommerstid til Borlaug, en
strekning på 10 kilometer fra Maristova.
Hele turen er behørig beskrevet
på nettsidene til Mountains of
Norway, som står for markedsføring og salg av disse turene til det
internasjonale markedet.
Vang har i tillegg lagt til rette for
vandring på Kongevegen fra
Kvamskleiva til Søndrol, en strekning på 4,7 kilometer. Anslått varighet er fra en til to timer. Traseen
fra Øye stavkyrkje til Tyinkrysset
er en annen rute som er tilrettelagt. Strekningen er på 12 kilometer og man må regne med å bruke
fra fire til seks timer på turen.

IDYLLISK: Å gå på truger i vakkert vinterlandskap i Vang kan være en
spesiell opplevelse. 
FOTO: Yngve Ask, Mountains of Norway
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Hovedfokus på oppl
i fjellheimen

ATTRAKTIVT: Vakkert landskap kombinert med spesielle opplevelser er hva reiselivsbedriftene i Valdres, Hallingdal og Gudbrandsdalen tilbyr sine gjester. Bildet er fra Synshorn

Selskapet Mountains
of Norway er etablert
med det formål å få
gjestene til å tilbringe
mest mulig tid i de
regionene som deltar.
Valdres er en av disse
og vangsgjeldingen
Eirik Høyme Rogn er
selveste fjellselgeren.–
Fjellselgeren: Eirik Høyme Rogn.
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Foto: Privat
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– Den formelle tittelen er «international sales manager», humrer han. –
Men jeg måtte finne noe mer jordnært og konkret. Dermed ble det

fjellselger, for det er jo det jeg er, legger han til.
Mountains of Norway jobber med
europeiske turoperatører, nettopp
med det mål for øye å vise fram hva
Valdres og de andre regionene – som
er Visit Geilo og Nasjonalparkriket
Reiseliv (nordre del av Gudbrandsdalen) – har å tilby tilreisende.
– Vi skreddersyr også opplegg for turoperatører, forteller Eirik Høyme
Rogn

De «riktige» gjestene
Han vendte tilbake til hjemkommunen fra Lillehammer – etter noen år
som kultursjef for Ungdoms-OL – for
snart to år siden.
– Det er Vang som gjelder for meg,
sier han og smiler.
I Mountains of Norway arbeider

han sammen med Anette Neshagen
og Ida Ask. Disse tre skal sørge for at
fjellheimen tiltrekker seg «riktig»
type gjester, nemlig de som er særlig
interessert i hva fjellet kan by på. Hovedfokuset er på opplevelser og det
er selvsagt viktig at gjestene oppholder seg lenge i Valdres – og bruker
mest mulig penger.
– Vi representerer 30 medlemsbedrifter i de tre eierregionene, hvorav
12–13 befinner seg i Valdres, opplyser
Høyme Rogn.
Blant de lokale bedriftene finner vi
Beitostølen Resort, Filefjellstuene,
Gomobu, Merket og Valdresmusea.
Eierne av Mountains of Norway er Visit Valdres, Visit Geilo og Nasjonalparkriket Reiseliv. Selskapet har flotte og informative hjemmesider, som
er designet av Eirik Høyme Rogn. Der
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plevelser
KUNNSKAP: En rekke steder langs vegen er det satt opp
informasjonstavler og lignende, slik at vandrerne får vite mer om historien.

En variert ferd
over fjell og til fjord

ved Bygdin.
kan interesserte finne mye og detaljert informasjon om det meste, for
eksempel reisemål og hvor man kan
overnatte.

Fornye tankesettet
Ferden langs Kongevegen fra Kyrkjestølen til Maristova på truger ble lansert første gang i fjor vinter.
– Vi kan ikke legge skjul på at det er
blytungt å selge tradisjonelle vinterreiser, der det å gå på ski er en sentral
del. Derfor ble vi tvunget til å fornye
vårt tankesett. For eksempel fungerte ikke lenger den typiske tilnærminga med å vise fram et løypekart. Men
vi så at aktiviteter som å gå på truger
og kjøre med hundespann var på veg
oppover. Vi utfordret Filefjell på dette, konkret med å gjøre enda mer ut
av Kongevegen. Så hadde vi en foto-
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foto: Yngve Ask/Scanout

Kongevegen over Filefjell sto ferdig i 1793 og var den første vegen
der folk kunne kjøre med hest og
kjerre mellom øst og vest i Norge,
og mellom Christiania og Bergen.
Vegen erstattet den gamle rideog kløvevegen fra middelalderen
og postvegen fra 1600-tallet. Partiet mellom Vang og Lærdal var
det mest spektakulære. I dag er
vegen blant de fineste veghistoriske kulturminnene i Europa.
Filefjell har siden menneskene
begynte å bosette seg i Norge,
vært den mest benyttede ferdselsåra mellom øst og vest i Sør-Norge. De mange kongeferdene over
Filefjell er kjente og flere av de
gamle sagakongene red over her.
Kongevegen var et storstilt
samferdselstiltak i sin tid. Vegen
er bygd etter datidas ideologi for
vegbygging – «det franske prinsipp» – med mest mulig rett linjeføring, god drenering og en godt
oppbygd vegbane. Bredden var
fire meter. Slik startet ingeniørene
sin tidsalder, som fra da av skulle
reformere den moderne vegbygginga.
Den 10 mil lange turvegen som
er etablert langs Kongevegen over

Filefjell ligger mellom Vang i øst
og Lærdalsøyri i vest. Vegen tar
deg gjennom noen av de vakreste
landskapene i Norge, fra innlandsbygdene i Valdres via høgfjellet på Filefjell, og ned til det
trange og dramatiske fjordlandskapet innerst i Sognefjorden.
Turvegen er en variert ferd
gjennom fjord, fjell og innlandsdal. Cirka halvparten av de 100 kilometerne går på den autentiske
vegen fra 1790-åra. Her kan du
oppleve dramatisk landskap gjennom ur med hengebratte fjell over
og elva under deg. Og her kan du
gå flere kilometer på grasgrodd
vegbane.
Kongevegen over Filefjell fikk i
2017 EUs mest høythengende kulturminnepris, Europa Nostra-prisen i klassen for bevaring. Vegen
vant også en av de prestisjetunge
Grand Prix-hedersprisene. I tillegg ble Kongevegen nummer to i
den store publikumsprisavstemningen. I 2015 fikk Kongevegen
over Filefjell «Vakre Vegars Pris».
Du kan finne mer informasjon
på nettsida visitkongevegen.no.
Morten Stensby

seanse, og bildene fra denne viste seg
å slå svært godt an blant aktuelle turoperatører. Seinest uka etter at de to
nederlandske damene var på besøk
hadde vi tilsvarende visningstur for
flere andre turoperatører, sier Eirik.
I tillegg til Norgereiser er det selskapene Discover Norway og Hvitserk of Norway som alt har trugeturene i sine programmer. Fra neste vinter blir det minst en operatør til.
– Men dette er langsiktig arbeid
som tar tid å innarbeide i markedet,
avslutter fjellselgeren fra Vang.
Morten Stensby

Vindhellavegen i Lærdal: Endepunktet for vandring på
Kongevegen. FOTO: Yngve Ask, Mountains of Norway
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FIRST Kontinental 150x200 Anthracite-496 m/SoftLine
I overmadrass og runde slanke svarte ben kr 12499,i stoff Beige 497 –

KAMPANJE kun 9999,-

180x200 kr 14999,- tilbud i stoff Beige 497 kr 11999,Jensen® Originale Sonesystem • Hel liggeflate • Pocket
fjærer i alle lag • Tre fasthetsgrader

SUPREME kontinental seng 150/180x200 og 210x210,
seks tekstilvalg, soneinndelte, Aloy pocketfjærer,

Topp modell til Bohus

• Vi har gardiner
og syr for deg

14

6. april 2019

• Vi er forhandler og monterer
Luxaflex solskjerming

• Vi har utkjøring,
også på lørdager

• Montering av møbler
etter avtale.
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WESTON 3 seter, Eco hud lys brun, mørke brune ben i
heltre kr 9999 tilbud kr 7999,- spar kr 2000,-

-20% på hele serien Weston
Tilbudet gjelder til 5. mai.

ZERMATT Spisebord X-fot, 100x240 H 75 cm
kr 13499 tilbud kr 11499

Davos Spisesofa stoff Luiza kr 11499,- tilbud kr 9499,ELLA Spisestol stoff Luiza kr 1899,- tilbud kr 1499,Tilbudet gjelder til 5. mai.

Komplett spisegruppe med bord, 4 stoler og spisesofa.

Tilbudspris kr 25.999,-

KUN HOS

BOHUS

Tøff
hodegavl
i Vintage
lys brun

MØBELHUSET LEIRA
ÅPENT 10-20 (18)
Valdresmagasinet
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Miljøtorg har nedgravde
avfallsbrønner

A VK
R
F
O
F
IN
MILJØTORG = MILJØPUNKT
Ø

PÅ
Å SK
KEVETTREG
GLENE
1. Meld fra til VKR
R om con
ntaineren
er full.

R

Miljøtorg og miljøpunkt har samme sorteringstilbudet:
• glass-/metallemballasje
• papp og papir
• brennbart avfall

2. Lytt til erfarne kiild
desortterere.
3. Har du
u kjørt forbi conta
aineren
n,
husk – det er ing
gen sk
kam å snu
u.

VKR har i dag 19 miljøpunkt og 3 miljøtorg rundt om
i Valdres. Se kart på www.vkr.no hvor de ligger.

4. Ta hen
nsyn til naturen og miljøet.
Leg
gg ikk
ke igjen avfall utte.

Miljøpunkt har
frittstående containere

5. Pla
anleg
gg påske
eferie
en.
Kjøp ik
kke mer en
nn du
u trenger.
6. Kast av
vfalle
et i løpet av
v påsken.
Ikke ven
nt til siste
e utferd
dsdag.

K E!
S
Å
P
D
GO
– ÅPNINGSTIDER PÅ MILJØSTASJONENE

Monika Nilssen Design / veleum.no

PÅ SKEN 2019
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Hjelp oss å holde Valdres
rent i påsken!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
www.vkr.no
Følg oss på Facebook

H u sk å
i
parker kke
e fo
contain ran
erne
våre.
N

v

ø

Jotunheimen

Til Valdresflya
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Se vårt elektroniske kart
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Panoramautsikt: Fra Vasetlia hyttegrend er det panoramautsikt over Vasetvatnet og videre enn som så. Feltet har vært svært ettertrakta og bebyggelsen er også
variert, en blanding av nye hytter i form av fortetting og eksisterende hyttebebyggelse. Utbygginga har sikret veg, vatn, avløp og strøm til alle. Utsyn og nærhet til skiheis,
løyper og service, mener Svein Erik Ski har vært det mest avgjørende for kjøperne.

– Vaset er et Valdres
Vaset-området i Vestre Slidre er gjennom
mange tiår utviklet til en trygg merkevare.
Området teller omkring 1500 hytter, og fortsatt er stedet ettertrakta for folk som vil investere i fritidsbolig. Noen titalls hytter og tomter
selges i året her.

V

aset Utbyggingsselskap AS
har vært en av drivkreftene i
området for å bygge hytter på
Statskog-grunn.
«Vaset-området er et Valdres i miniatyr», skrives det i reklamen om
stedet. Området er utvilsomt en av
de mest ettertrakta hytte- og turistdestinasjonene i dalføret, og blir ofte
framheva som et familievennlig område. Skiheis og leirskole har også betydd mye for områdets utvikling.
Leder i Vaset Utbyggingsselskap
AS, Svein Erik Ski, tror noe av grunnen til at Vaset har vokst seg fram
som et populært fjellområde, henger
sammen den flotte fjellnaturen området omgis av, Vasetvatnet i bun-
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nen, skiløyper som binder hele fjellriket sammen over flere kommunegrenser og stølskulturen som har gitt
området identitet.

Høgstandardhytter
Fra langt tilbake har alt på vestsida av
Vasetvatnet vært statsallmenning,
slik en stor del av fjellgrunnen i Vestre
Slidre er. Det kunne i verste fall være
en begrensende faktor for utvikling.
Statskog har aldri hatt til vane å kaste
seg på kommersielle satsinger. Historien om Vaset som hytteområde skriver seg langt tilbake, allerede i etterkrigsåra kom de første hyttene her, og
særlig på 1960- og 1970-tallet, skjøt
byggeaktiviteten fart.

En stor del av satsinga har skjedd
på østsida av vatnet. Men ønsket om
å få mer ut av området, og i større
grad bygge en fullverdig hytte- og turistdestinasjon, var tema i en årrekke. På slutten av 1990-tallet begynte
satsinga å ta form. Vaset Utbyggingsselskap AS ble etablert i 1998 som resultat av et bygdemobiliseringsprosjekt som var på den politiske agendaen i Vestre Slidre da.
Satsinga på høgstandardhytter,
som mange andre steder allerede
hadde lykkes med, var svaret for å få
fart på hyttemarkedet i kommunen,
og ikke minst også bidra til økt aktivitet hos lokalt næringsliv.

200 hytter
Sett i et 20 års perspektiv kan det ikke
ha vært så feil. Det har gått i noen
bølgedaler, men for Vaset Utbyggingsselskap som viktig aktør for satsinga i den mest sentrumsnære delen
av Vaset, kan man se tilbake på en
eventyrlig utvikling. De siste åra er
aktiviteten giret ytterligere opp. Utbyggingsselskapet har klartgjort et
sted rundt 200 tomter for hyggebyg-

ging i løpet av disse årene. På 20 av
disse tomtene har selskapet bygd
hytter for salg i egen regi. Flere av
prosjektene er såkalte fortettingsområder.

Statskog med på laget
Men først tilbake til stiftinga av Vaset
Utbyggingsselskap. En avgjørende
faktor for i det hele tatt å kunne komme i gang med utbygging av hytter på
statsgrunn på Vaset var at man hadde
med Statskog på laget. Det ble lagt
ned mye arbeid i å overbevise mektige Statskog om at de skulle bli partner i Vaset Utbyggingsselskap sammen med andre gode krefter, enkeltpersoner og næringslivsbedrifter i
Vestre Slidre samt Vestre Slidre sparebank, nå Valdres sparebank. Statskog har siden starten sittet på en eierpost på 35 prosent i utbyggingsselskapet. Det har som sagt vært avgjørende for å skape det man har fått til i
området på disse 20 årene.

Fortettingsprosjekt
Utbygginga av Nedre Stubbesett-felttet var det første man gjøv løs på. Et
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Solvendt: I Vasetlia, området nær skiheisen på Vaset, er det utsyn over
Vasetvatnet og her finnes mange av de flotteste tomtene i området. Her er det
fortsatt byggeaktivitet.

Variert bebyggelse: I Vasetlia bygges det enkelthytter, men også en del
hytter som er kjedet sammen med garasje imellom, en hyttevariant som har slått
godt an.

i miniatyr
felt på totalt 49 tomter. Dette var
rundt 2000-årsskiftet og det var ikke
akkurat noen hyttebonanza da, men
en del av aksjonærene kjøpte, og videresolgte tomter og noen kjøpte
tomter for å bygge og videreselge.
Det var viktig for å komme i gang.
Det gikk såpass bra at man allerede
to tre år seinere gikk i gang med enda
et felt, Vasetlia hyttegrend. Her ble
det godkjent 68 nye tomter pluss at
området allerede hadde 43 hytter,
mange fra 1960-tallet.
Nybygginga bidro til et løft på den
måten at hele området fikk nytt vegnett og ble utbygget med vatn og avløp. Derfor ble dette fortettingsprosjektet et vinn-vinn-prosjekt, slik
daglig leder i Vaset Utbyggingsselskap, Svein Erik Ski, beskriver det.
– Utbygginga løftet hele feltet og
med brøyta veg til døra, strøm, vatn
og avløp har bruken av hyttene tatt
seg kraftig opp. Det er jo det som gir
mest igjen for kommunen og området, sier Ski.

Hytter framfor leiligheter
I 2006 hadde Vaset Utbyggingssel-
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skap klare de første leilighetene i det
som kalles Vaset Ferieleiligheter, et
prosjekt godkjent for totalt 50 enheter. Da hadde man erfart, slike mange
andre områder var i gang med, at det
var økende etterspørsel etter enklere
ferieleiligheter, som også var knyttet
opp til utleieplikt den perioden de
ikke var i bruk av kjøperne. Det ble
bygget 28 enheter i en blanding av
sjøleier- og utleieleiligheter. Nokså
fort erkjente man at markedet på Vaset heller etterspør høgstandardhytter. Nå blir resten av dette leilighetsprosjektet nedskalert til et siste byggetrinn med 12 enheter.

Ga opp hotellplaner
Parallelt med dette har det vært jobbet mye med å forme et fullserviceanlegg i det som er definert som sentrumsområdet på Vaset, ned for
Brennabu leirskole og området nærmere Vasetvatnet. Tanken var at Vaset skulle få et hotell i tillegg til overnattingsfasilitetene som allerede finnes her.
– Vi brukte en tid mye krefter på
dette, men disse planene er lagt bort.

Ledelsen: Jan Steinar Thanke (t.v.) ble ansatt som prosjektleder i Vaset
Utbyggingsselskap i fjor og har ansvaret for prosjektering og framdrift, inntil nå er
han og Svein Erik Ski eneste ansatte. NÅ skal ytterligere en prosjektleder hentes inn.

– Utbygginga løftet hele
feltet og med brøyta veg til
døra, strøm, vatn og avløp
har bruken av hyttene tatt
seg kraftig opp. Det er jo det
som gir mest igjen for kommunen og området.
Svein Erik Ski

Vi erfarte etter hvert at man trenger
et langt større kundegrunnlag gjennom hele året for å ha belegg nok for
et hotell, sier Svein Erik Ski.

Festetomter
Øvre Stubbeset som består av 18 tomter og omkring 26 etablerte hytter
kom i 2007. – Her har vi i dag igjen én
tomt, ellers er tomtene solgt enkeltvis og noen av tomtene har vi bebygget og videresolgt i egen regi, sier Ski.
Tomter på statsgrunn er nødvendigvis solgt som festetomter der kjø-

perne årlig må betale en festeavgift.
Størrelsen på festeavgiften fastsettes
av Statskog og avgjøres ut fra tomtestørrelse og beliggenhet.
– Det er ikke belegg for å fastslå at
festetomtene har vært noen begrensende faktor på salget, sier Ski, som
også understreker at en festetomt
gjerne er rimeligere enn en eiertomt.

Også sjøleierfelt
I 2009 fikk Vaset Utbyggingsselskap
hånd om en privat teig, og sammen
med 11 øvrige grunneiere i området
er det utarbeidet en samlet reguleringsplan for et stort område, på sørsida av elva Båtane, som har fått
plass til 102 tomter. I og med at dette
feltet ligger på privat grunn, vestover
for Vasetsenteret, har man her kunnet tilby selveiertomter. Det betyr
gjerne også en høgere pris. Vaset Utbyggingsselskap har fått godkjent 27
av de 102 tomtene. Her er det mye aktivitet for tida og tomter og hytter for
salg i en lang periode framover.
Torbjørn Moen
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Satser stort i infrastruktur: Det graves vinteren igjennom på
Vaset, vatn og kloakk skal fram til hytteområdet ved skiheisen på Vaset.

Høg aktivitet

I

tillegg til Båtane-feltet er innsatsen om dagen mest konsentrert omkring to nye felt, Vasetlia grendehytter og Vaset Alpinområde. Vaset Grendehytter består av 30 hytter, i en blanding av
kjeda hytter med garasje imellom
og enkelthytter. Dette feltet har
praktutsikt blant anna utover Vasetvatnet og fjellene omkring, og
feltet ligger tett opp til skiheisen.
For mange er det en avgjørende
faktor.

Bygger ved skiheisen
– Selve indrefileten på Vaset utgjør
utbygginga av Vaset Alpinområde,
mener prosjektlederen Jan Steinar Thanke.
– Ja, vi er ubeskjedne nok til å
mene det, her er det gode muligheter for «ski ut» og «ski inn». Det
er blant anna bygget ei skibru i
området som knytter feltet
sammen med alpinområdet og
løypenettet, forteller Thanke.
Også dette er et såkalt fortettingsområde med 52 nye enheter og 30
eksisterende hytter. Alle blir gjennom satsinga knytta til vatn og avløp og får veg til døra.
Arbeidet med å utvikle vatn og
avløp til området er i gang og vil
pågå mye av året. Et sted mellom
17 – 18 millioner kroner investeres
i dette området nå.

Satser også på infrastruktur

Totalt utgjør Vaset-området, det
man kan definere til området, nå
omkring 1500 hytter, og i overskuelig framtid er det tomter nok til å
dekke etterspørselen – om markedet fortsatt vil peke oppover.
– Men en destinasjon blir en død
destinasjon om den ikke har noe å
tilby. Kontinuerlig har vi sammen
med de andre bedriftene på Vaset
jobbet med å bygge turstier, leikearealer, sikre løypenettet, arrangere stølsfestival og vinterfestival og
arrangere et sett av tilbud og aktiviteter. Slik kan området bli levende og gjøres mer interessant for en
større gruppe mennesker. Vi erkjenner jo at konkurransen fra
hytteområder både i Valdres og
andre regionen er der, så man må
bare legge seg i sælene, sier Ski.

Munn til munn-metoden
– Vi erfarer vel at det er munn til
munn-metoden som funker best
som salgskanal. De som allerede
har hytte her, betyr mye for at andre kjøper her, forteller Ski.
Nå er også Vaset Vekst etablert
som et bedriftsnettverk for næringsbedrifter som jobber spesielt
mot hyttesegmentet. Vaset Aktiv er
en annen nykomling nå som skal
skape og arrangere aktiviteter og
opplevelser for slik å gjøre området
enda mer ettertrakta, forteller Ski.

Undergang: Bygging av en løypekulvert binder områdene sammen og har
gjort at 39 hytter har fått en etterlengta vinterveg.
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Motor: Svein Erik Ski som leder Vaset Utbyggingsselskap AS, har vært med siden selskap
par tiår. Nå vil Ski trappe ned, og i større grad nyte det å være et aktivt friluftsmenneske.

Vaset-veteranen
Etter 38 år i Vestre Slidre
og mange av årene i
tjeneste for Vaset blir
Svein Erik Ski deltidspensjonist. Det blir en
omstilling...

Karrieren ble toppet med fem år
som etatsjef inntil han høsten 2000
ville ha forandring. Da var han to år
daglig leder av Sør-Valdres Utvikling
inntil han i 2002 ble hentet tilbake til
Vestre Slidre som leder av Vaset Utbyggingsselskap, selskapet han sjøl
hadde vært med på å etablere.

Lang fartstid

Økt aktivitet

Svein Erik Ski kjenner hver stein og
bakketopp på Vaset, kanskje også de
fleste kriker og kroker ellers i kommunen. Hans første jobb i Vestre Slidre kommune var som plan- og tiltakskonsulent fra 1981 til 1989.
Ski, som er fra Oppegård kommune like sør for Oslo, hadde sin første
ordentlige jobb hos Nordland vegkontor, der han som nyutdannet fra
Ås ledet seksjonen for grunnerverv.
Med unntak av to år som prosjektleder i Regionrådet i Valdres, 1990–
1992, har han vært tro mot Vestre Slidre kommune.

Med unntak av et engasjement i Valdres Natur og kulturpark har Ski
vært daglig leder i utbyggingssselskapet i 17 år. De siste par åra har utbyggingsselskapet økt innsatsen. I
2017 hadde Vaset Utbyggingsselskap
driftsinntekter på tett oppunder 20
millioner, og har mange av årene levert gode resultater.

Ansatt prosjektleder
Nå har selskapet etablert seg i de nye
næringslokalene som Lasskogen-familien har bygget ved Vasetsenteret
samtidig som bemanningen i selska-
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Ungdom !

– Ja, det har skjedd mye, helt klart,
siden jeg første gang som næringskonsulent i kommunen gikk på ski
over området her sammen med
daværende ordfører Sverre Vik.

NO TIL DAGS

Mira Bykova
Alder: 12
Bosted: Bruflat
Skole: 7. klasse ved Etnedal skule
Hvordan er det å vokse opp i Valdres?
Jeg synes det er veldig fint å bo på bygda i
Etnedal. Det er sikkert bra i byen også, men her
kan jeg for eksempel sykle midt i sentrum på
Bruflat. Dessuten har jeg masse fin natur rundt
meg, forteller Mira, som kom flyttende sammen
med pappa Serhiy Bykov og mamma Yulianna
Bykova fra Ukraina som treåring.

pet ble opprettet, da som ansatt i Vestre Slidre kommune. Vaset er tatt til nye høgder som hytteområde i løpet av et

blir deltidspensjonist
pet er økt. I tillegg til Ski sjøl ble
Jan Steinar Thanke (44) ansatt
som prosjektleder fra april i
fjor. Bygningsingeniøren, for
øvrig helstøpt vestreslidring,
har nyttig bakgrunn fra entreprenørbransjen i Oslo, Frost Utvikling (Sanderstølen-satsinga)
og Valdresbygg.
– Jeg syns det er spennende å
jobbe tett på utviklinga her på
Vaset, og at vi opplever at Vaset
er i vinden som hyttedestinasjon, er ekstra moro, sier Thanke.

Veteranen trapper ned
65-åringen Svein Erik Ski blir
deltidspensjonist fra april. Men
han vil fortsatt være daglig leder i utbyggingsselskap. Ytterligere en ny prosjektleder blir
hentet inn for å sikre aktiviteten framover.

Valdresmagasinet

– Det har vært en spennende
reise, sier Ski, som uten problem må betegnes som veteran
og kunnskapsbank.
– En erfaring har jeg i alle fall
gjort, og det er at sjøl med alskens kommunale planer kan
man ikke vedta næringsutvikling, det må næringa sjøl stå for,
men vi må legge forholdene til
rette. Vi har vært veldig bevisst
på å bruke lokale leverandører
og firmaer. Det er en viktig del
av kvalitetsbegrepet vårt. Det
skaper størst ringvirkninger,
sier Ski.

Snart 40 år ...
– Ja, det har skjedd mye, helt
klart, siden jeg første gang som
næringskonsulent i kommunen
gikk på ski over området her
sammen med daværende ordfører Sverre Vik. Vi diskuterte

mulighetene som fantes. Rom
ble ikke bygget på en dag, men
jeg må si at det har vært en stor
inspirasjon å få jobbe med dette, sier Ski ettertenksomt.
Friluftsmannen,
jaktmannen, fiskeren og hundemannen
Svein Erik Ski. Hunden Kira, for
øvrig en Schapendoes, hollandsk gjeterhund, er fast med
på jobb. Etter et liv med jakthunder lovet han samboeren at
de skulle gå til anskaffelse av en
sofahund. – Men ingen fare, jeg
har lært den opp til å bli en helt
super jakthund, sier han med et
smil. Arbeidsdagen er på hell,
Svein Erik vurderer om han skal
avrunde en hektisk dag med en
skitur i gromløypa på Vaset. Slik
renser man hodet og gjør livet
godt å leve.
Torbjørn Moen

Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Når jeg kommer hjem fra skolen, gjør jeg lekser
selvfølgelig, ellers prøver jeg å få mest mulig tid
til å øve på trommer, forteller 12-åringen, som er
et ungt talent på slagverk og blant annet er
nominert til Drømmestipendet.
– April blir en veldig travel måned for meg.
Først skal jeg være med på fylkesmønstring i
UKM, i tillegg er det opptaksprøver til Talentutviklingsprogrammet på Norges musikkhøgskole,
og så skal jeg og resten av Valdres Brass Band
være med på Oslo Brassfestival. Jeg er spent og
gleder meg veldig til alt sammen, fortsetter Mira
engasjert, som nettopp er ferdig på korpsøving
når Valdresmagasinet snakker med henne.
Hva er dine drømmer for framtida?
Jeg har lyst til å bli ordentlig god og reise verden
rundt som trommeslager, sier Mira som til slutt
endte opp med trommestikker i hendene etter å
ha prøvd seg på flere andre instrumenter.
– I førsteklasse begynte jeg å spille fele, sånn
som mamma, men jeg følte ikke helt at det var
mitt instrument. Pappa er organist, og i midten
av andreklasse gikk jeg over til å spille piano og
keyboard. Det var heller ikke helt min greie, så da
bestemte jeg meg for å studere tilbudene i
kulturskolebrosjyren veldig nøye. Jeg leste og
tenkte: «Gitar. Nei. Hardingfele. Nei. Langeleik.
Nei.». Så kom jeg til slagverk og lurte på hva det
egentlig var for noe. Da jeg ble fortalt at det var
trommer, lurte jeg på hvorfor ingen hadde fortalt
meg det før – det ville jeg jo prøve!
Ser du for deg en framtid i Valdres?
Jeg tror ikke det.
Har du noen forbilder?
Morgan Simpson. Jeg blir veldig inspirert av
ham. Jeg elsker å sitte og se på YouTube-videoer
for å lære. Det var sånn jeg øvde inn «Problem»
av Ariana Grande, men jeg liker også rock og
heavy metal. Dessuten er jeg veldig takknemlig
for de to trommelærerne mine – Simen Motrøen,
som er kulturskolelæreren min, og Tom Arne
Fossheim, som jeg tar privattimer hos.
Ingri Valen Egeland
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Vi er en spesialforretning
innen:
• Maling
• Tapet
• Flis
• Baderomsinnredning
• Parkett, laminat og
gulvbelegg
• Tepper
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser
• Gardiner
• Solskjermer
• Gaver og interiør
Hjemmebesøk og formidling av håndverkstjenester

FINN DRØMMEBADET I VÅR NYE AVDELING

NATURSTEIN
FORBLENDINGSSTEIN

MARMOR

BADEROMSINNREDNING OG DUSJLØSNINGER

Naturstein er tidløst og vakkert. Vi har et godt utvalg av

Elegant og klassisk marmor i et stort utvalg av spennende stør-

Vi tilbyr et stort utvalg av baderomsinnredninger med høy kvalitet.

forblendingstein for inne og utebruk. Naturstein gjør vedlikehold

relser og farger. Passer godt i både moderne og klassiske hjem.

Du finner alt fra billige baderomsmøbler hvor du får mye for penge-

enkelt, gir et eksklusivt uttrykk og er evigvarende.

Marmor en klassisk og tidløs naturstein, som vil forkjønne ditt

ne, til eksklusive baderomsinnredninger tilpasset dine behov.

hjem i generasjoner. Upolert marmor må behandles.

INTERIØRSENTERET I

AV VALDRES

STORT UTVALG TIL
FASTE LAVE PRISER

INTERIØRSENTERET
Jernbanevn 10, Fagernes.
Telefon: 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fliser og VVS-varer forhandles også hos Flisekompaniet Hønefoss

Gatebutikkene
– på gateplan,
i hjertet av Fagernes
Velkommen til en hyggelig påskehandel!
Ta turen innom FRANITA-HUSET
i påskeferien
Ramme inn

NYE LETTE
VÅRJAKKER
fra Aleksander

Godt utvalg i HYTTEGARDINER

bilde eller maleri?

metervare på lager

Anita’s Drøm
Rammeverkkstted
d
& Handleri

vi er behjelpelige
med å sy!

vi har dyner og puter
i dun og syntetisk

FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

Vanntett og vindtett

Syntetiske puter

2. sortering
fra kr

Det bugner nå av vårens nyheter
Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

franit_a

Valdresvegen 11
Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

139,1946 – 2019

god parkeringsmulighet utenfor butikken

Man.-tors. 10-17, fre. 10-18, lør. 10-16

73 år

KvitvellÆ Lady

Kr. 27999,-

2017 model KvitvellÆ El-sykkel. 250 W Steps, 400Wh baaeri
ca. 100 km rekkevidde - 8 delt Shimano Alﬁne navgir høy byggekvalitet - bare 21,8 kg - sslig design komplea utstyrt - sykler lea, selv uten motor krauige 26x2.1 toms dekk - begrenset lager så Løp og kjøp!!

Veil Pris: 26999,- Nå Kr. 19950,- !!

Valdres sitt svar på El-sykkel !!
100% Nye KvitvellÆ Lady: Enda et steg opp på komfortssgen!
250 W Shimano Steps 400Wh baaeri - opp sl 100km rekkevidde - lavt innsteg lea
og stabil ramme - 27,5 x 2.0 toms dekk - justerbar luudemper for mer følsom
demping - krankmotor med sentralt plassert baaeri for opsmal vekkordeling ergonomisk og justerbar cockpit - 8 delt Shimano Alﬁne navgir med elektronisk
giring (Di2) - kommer i 3 størrelser

Kr. 19950,-

Kom innom for en uforpliktende prøvetur, og la deg overbevise om byggekvaliteten
på denne oppsynsvekkende sykkelen som koster kun Kr. 27999,Skørn Sykkelstogo ﬁnner du i Fagernes sentrum, Valdresvegen 6. Eller besøk oss på
www.skorn.no
24

6. april 2019

KvitvellÆ uni
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Gode påsketilbud!

Nobel kontinentalseng

B 150 x L 200 cm før 16.666 NÅ 11.999,B 180 x L 200 cm før 19.999 NÅ 13.999,-

Harmony kontinentalseng

Priser uten
hodegavl

B 150 x L 200 cm før 20.858 NÅ 15.990,B 180 x L 200 cm før 22.511 NÅ 17.490,-

Priser uten
hodegavl

Nord Comfort kontinentalseng

Korfu hjørnesofa

B 150 x L 200 cm NÅ 5.999,B 180 x L 200 cm NÅ 6.999,Fast lavpris!

I tekstil Inari Antracite. Kan speilvendes.
B 248 x D 84 x H 80 x L 198 cm.
NÅ 7.999,-

Priser uten
hodegavl

Macan
regulerbar
stol m/krakk

Tekstil: saueskinn
Farge: grå.
før 18.999
NÅ 11.999,Begrenset antall.

Balder 3 hj. x 2.

fargen Inari beige.
NÅ 8.999,Fast lavpris!

Møblene får du levert
ogg montert etter
næ
ærmere avtale –
oggså på lørdager!
Go
od påske!
Valdresmagasinet

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel

SKRAUTVÅLSVEGEN 33, 2900 FAGERNES

TLF. 61 35 77 00 • Åpent mandag – fredag 10–19, lørdag 10–16
6. april 2019
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KjeKt å ha på hytta
Rompevarmer’n

mudin
avløpsåpner!

unngå tette
rør i påska!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!

Sanitærbark

Tisleidalen

• Trenger du rørinspeksjon?
Ta kontakt, vi hjelper deg
• Vi utfører fotografering og
filmer avløpsledningen.
1-veis spyling inntil 60 m

Rørlegger’n med hjerte for faget

produkter
til utespa
Godt utvalg!
Fagernes Rør AS
Bygdinvegen 2
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.no

Hovda Fjellhotell

Vi har
gaVekort

Åpent fra lørdag 13. april.
Følg med på vår hjemmeside for oppdatert program
og tilbud fremover.

Velkommen!

Tlf: (+47) 45 84 00 90

FAGERNES RØR AS

www.hovdafjellhotell.com

Vi har åpnet ny kafé og utsalg på Fagernes
Besøk oss i de gamle lokalene til apoteket i Jernbanevegen

Ferske
bakevarer
hver dag!

Velkommen!

Jernbanevegen – Fagernes
Åpningstider: mandag–lørdag 09–17 (15)
26
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PÅSKEPROGRAM
Mandag 15. april: Gratis ballongfirgurer

10–20 (18)
Eurospar 08–21 (18)
Vitusapotek man.–tors. 09–18, fre. 09–20, lør. 09–16
Påskeaften holder vi åpent til kl. 16.00

Ferske kvalitetsvarer hos
Eurospar

B-Jeans
Bare Barn
Brustad
Cubus
Valdresmagasinet

Hver dag: Tipp & Vinn
Jakten på påskeegg og
besøk av påskekyllingene

Grilling av pølser og marshmellows mandag 15. april

CutAtude
Dressmann
Eurosko
Eurospar

Floriss
G-Sport
Kitch’n
Libris

Vi har alt du trenger til
påskekosen

#Login
Lunsjbaren
Nille
Princess

Skeidar
Vic
Vita
Vitusapotek
6. april 2019
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JA SLANGEN 20 19 :
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FOTO: ANNE-MARTE FØR

7.–14. J U L I 20 19
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Varmepumpe, solenergi, kuldeanlegg m.m.

YX
Heggenes

MECA
verksted

Dekkavdeling

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

Verksted - tlf. 61 34 29 35
Delelager tlf. 61 34 29 20
Man–fre kl 8–16
delelager@sebu.as
verksted@sebu.as

Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–21
Lør–Søn kl 09–21
dekk@sebu.as

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

▪ Service/reparasjon
av alle biler
▪ Frontruteskift/reparasjon
▪ Service/klimaanlegg AC
▪ EU-kontroll
(perodisk kjøretøykontroll)
▪ Bilutleie
▪ Flushing gearkasse

▪ Salg av alle
typer dekk
▪ Dekkreparasjon
og skift
▪ Vulking av dekk
▪ Dekkhotell
▪ Kjetting alle typer

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850

Sebu Bil & Bensin AS

Vindevegen 1 – 2940 Heggenes – Besøk vår hjemmeside – www.sebu.as

Her ser du en enkel oversikt over tjenester vi tilbyr:
• Energimerking
• Næring
• Service

• Varmepumpe – Vannbåren varme, Luft-til-luft
• Solenergi – Solfanger, Solcelle (solstrøm)
• Kuldeanlegg
• Konvertering fra oljefyr til varmepumpe

Les mer om tjenestene vi tilby på vår hjemmeside www.vpspes.com
Du kan kontakte oss på epost:
arne@vpspes.no eller ringe
oss på 974 13 560

DEN PERFEKTE
SNØRYDDER

Når du trenger ny bil
eller service!

Kampanje 2 stk. Spar kr 5000,-

Alt du trenger fra A-Å for å komme fra A til B.

Pris fra 61400,- inkl. mva og skjær.
Traktor og hvite skilt

Flere modeller på lager for omgående levering
VI
BRINGER
GRATIS

Valdresmagasinet

Tlf. 61 36 09 44
Kongsvegen 2, 2920 LEIRA

Hos oss får du et komplett bilhold. Trenger du ny
bil tilbyr vi det siste av modeller med det siste av
innovasjoner både av personbiler og Nyttekjøretøy.
Og til gode priser! Utvalget er stort - og vi hjelper
deg med å finne rett modell til ditt behov. Vi selger
også originalt tilbehør, og selvfølgelige står vi parate
med fagutdannet hjelp når du måtte trenge service
eller reparasjoner. Velkommen innom for en bilprat!

Valdres Auto AS

Bygdinvegen 59, 2900 Fagernes. Tlf.: 61 35 79 00
www.volkswagenforhandlere.no/valdres-auto
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UTFLYTTEREN:
Even Steinfinsbø (24)
Leira

Fargesterkt: Even Steinfinsbø jobber i disse dager med bacheloroppgaven ved Kunsthøgskolen i Oslo. Klaustrofobisk, intenst, støyende og fargesterkt er ordene
designstudenten tar i bruk for å beskrive musikkvideoprosjektet, som han håper vil fange rockens essens.

Fra kladdebøker til
Kiss og kludring i kladdebøkene prega oppveksten. Even Steinfinsbø (24) fra Leira velger
å kombinere to store lidenskaper når han lager
en musikkvideo som sin bacheloroppgave ved
Kunsthøgskolen i Oslo.

K

laustrofobisk, intenst, støyende og fargesterkt. Det er det visuelle uttrykket bachelorstudenten i grafisk design og illustrasjon
ønsker å skape når han i sin avsluttende oppgave har satt seg som mål å
fange rockens essens gjennom en
musikkvideo.
– Jeg håper at videoen kan vises på
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skjerm tett opptil ansiktet på folk,
helst i et eget avlukke, sier 24-åringen fra Leira om hvordan han ser for
seg at verket vil ta seg ut på avgangsutstillinga til sommeren. Ingen andre
har valgt samme tilnærming til oppgaven.
– Rocken skal være «in your face».
Det skal ikke passe for alle, men like-

vel håper jeg jo på at jeg klarer å «fange» noen.

– Slukte meg hel
Rockemusikken har satt sterke følelser i sving hos Even fra ung alder av.
– Etter at jeg på barneskolen satte
på en Kiss-CD en kompis hadde skaffa meg, ble verden aldri helt den samme igjen. Det var akkurat som om jeg
gifta meg med rocken der og da – den
slukte meg hel, og jeg elsket det, sier
han.
– Jeg husker jeg så meg selv i speilet som 18-åring, sto der med svart,
tupert hår, naglevest og tatoveringer
og tenkte: «Fy faen, nå er jeg akkurat
der jeg vil være!», men når du tenker

at du er fullkommen, blir all utvikling
derfra og ut negativ. En tidligere sjef
sa til meg at dette var en fase jeg kom
til å vokse ut av. «Aldri i livet!», tenkte
jeg da, men man utvikler seg jo, sier
Even som titter opp under hattebremmen, der rett, brunt hår stikker
ut på sidene.
– Det var dessuten et jævla styr å
holde på med den tuperinga hver
dag, humrer han og letter på hatten.
Tatoveringene stikker fram under
skjorteermet når Even strekker på armen.
– Det er nok en del av disse tatoveringene jeg tenker at jeg ikke hadde
tatt i dag, men samtidig har man jo
minner knytta til dem også. På et

Valdresmagasinet

Digital tegning: 24-åringen med «penn» og «papir» i
sofakroken hjemme i leiligheten på Grünerløkka.

cover: Et av Evens seineste, større prosjekter var å utvikle en ny visuell identitet
for Valdres-bandet Måndag, som blant annet innebærer ulikt promomateriale samt
cover art til fire ulike singler, så vel som til den nye plata, «Arving». FOTO: PRIVAT

Eget arbeid: Kart over Gran Canaria fra Evens
egenproduserte turistkatalog om Norge, laga som en gave til
en gruppe japanske studenter.
FOTO: Privat

Egen tegneserie: Multitalentet fra Leira har laga et eget tegneseriehefte om
Stragglers, som er et av to band Even spiller trommer i.

Rekreasjonshjørne: Even liker godt å lage mat. Her
slapper han av med en iskaffe ved kjøkkenbenken.

Kunsthøgskolen
tidspunkt gikk jeg litt bananas, og alt
ble nesten bare ei eneste stor tatovering, så jeg begynner å gå litt tom for
god plass. Jeg har derfor tatt det litt
rolig på den fronten de siste åra. Kvalitet er blitt viktigere enn kvantitet,
forteller han.

Ville bli tatoverer
Lenge trodde Even drømmen var å bli
tatoverer selv. Nå har han i stedet tatt
med seg mye av tatoveringsestetikken inn i egne illustrasjonsarbeider. Å
tegne fram bokstaver med flere strøk,
såkalt lettering, er blitt hans forse.
– Jeg har alltid visst at jeg ville drive med dette. I barnehagen brukte
jeg ark etter ark på å tegne. På skolen

Valdresmagasinet

Lærere så gjennom
fingrene med at jeg
tegna i skolebøkene.
Even Steinfinsbø

var det nesten så enkelte lærere så
gjennom fingrene med at jeg tegna i
skolebøkene. Jeg fikk liksom planta
inn: «Du skal vel bli kunstner, du?».
– Da jeg søkte meg til kunsthøgskolen var det mest for å kunne si til
mamma at jeg hadde søkt på skole, så
hun ble fornøyd. Jeg hadde ikke
trodd at jeg skulle bli innkalt, sier
24-åringen, som var blant dusinet
som ble plukka ut.

Punk og perfeksjonisme

han deler med samboeren, som er
barnehagelærer, på Grünerløkka.
– Mange kunstnere er opptatt av at
kunsten skal oppstå tilfeldig. Jeg er
perfeksjonist og kontrollfreak. Når
jeg illustrerer, vil jeg helst blankpolere alt, innrømmer han.
– Det kan for noen sees på som et
«handikap», men det er likevel viktig
å skille mellom kunst og design – som
er veien jeg har valgt å ta. Kunsten
kan få være konseptuell.

Even smetter en drikkebrikke under
glasset med hjemmelaga iskaffe før
kondensperlene rekker å nå overflaten på det vesle settbordet, som står
plassert midt i den strøkne leiligheten
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Pugfish: Tusjtegninger, som denne, ga grunnlaget for å ta fatt på illustrasjonsutdanning for Even. De siste tre åra har han fokusert på digital tegning. FOTO: Privat
Når det kommer til design, må man
også ta designens virkning i betraktning. Jeg liker å gjøre meg forstått.
Jeg liker å få fram klare budskap som
det er vanskeligere å misforstå, sier
Even videre. Hva musikk angår, stiller det seg annerledes, mener han.
– Punkrock trenger ikke høres perfekt ut. The Hellacopters, som er et
stort musikalsk forbilde for meg,
spilte inn debutalbumet sitt på bare
26 timer og la med den plata grunnlaget for nye retninger innen rocken,
påpeker han.

Egen bandtegneserie
I arbeidet med bacheloroppgaven,

holder Even, som er trommis i to
band ved siden av studiene, seg til det
visuelle ved musikkvideoen han skal
lage.
– Hadde jeg laga musikken selv
også, tror jeg det hadde blitt vanskeligere å skape en distanse til arbeidet.
Nå fungerer bandet og låten som en
katalysator for følelsene jeg vil uttrykke, og dermed kan jeg fokusere
på å kun få fram disse følelsene rent
visuelt. At vi skal være helt uavhengige, er også et krav til oppgaven, forteller designstudenten som har fått
frie tøyler av Oslo-bandet For The
Love Of Ivy til å bruke låten «Breathless».

Stilsikker: Even er opptatt av estetikk både når det kommer til egne kreative
arbeider, klesstil og interiør.
Med erfaring fra et av sine egne
bandprosjekt, Stragglers, er det ikke
første gang 24-åringen lager musikkvideo. Han har attpåtil brukt sine tegneferdigheter til å lage et eget tegneseriehefte om bandet, som har blitt
solgt som eksklusiv merch til fansen.

Odelsgutt
Nylig utarbeida Even for øvrig ny visuell profil for det lokale bandet Måndag. Han står blant annet bak coveret
til deres nyeste album, «Arving».
– Jeg har en liten lokal kundekrets i
Valdres, sier Even. Odelsgutten utelukker ikke å flytte tilbake til gamle
trakter i framtida.

– Det er bo- og driftsplikt på gården, så det er jo noe jeg må ta stilling
til etter hvert, men mamma og pappa
har forhåpentligvis sine beste år foran seg, så jeg trenger ikke tenke på
det ennå. Det fine med grafisk design
og illustrasjon er at du kan jobbe hvor
enn du er, enten du sitter i Skaveldbygda eller som Hemingway på
stranda i Key West. Jeg liker meg godt
der også, avslutter han.
Ingri Valen Egeland

BRAPLATE
For Høyre-politiker Magnhild Huseby Bolstad (30)
ble det en nostalgitripp å
dra på Britney Spearskonsert i fjor.
– Jeg må nok si Britney Spears og
Spice Girls – jeg er av den generasjonen, innrømmer Huseby Bolstad lattermildt når hun blir spurt om hvilke
artister som preget barne- og ungdomsåra.
– Faktisk var jeg på konsert med
Britney Spears i Oslo i fjor sommer.
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Det var nok mye sannhet i de negative anmeldelsene konserten fikk,
men for meg personlig var det en
nostalgisk opplevelse som brakte
fram gode minner fra ungdomstida,
så jeg koste meg og sang med, humrer 30-åringen fra Hedalen, som er
kommunestyrerepresentant
for
Høyre i Sør-Aurdal, nestleder i Innlandet Høyre og sitter i Høyres sentralstyre.
– I det daglige hører jeg nok mest
på radio og topplistene på Spotify.
Jeg synes særlig at det kommer mye
bra musikk fra norske artister om da-

gen, fortsetter Magnhild og trekker
fram artister som Kygo, Dagny, Astrid S og OnklP.
– Paperboys holdt en kjempebra
konsert på Trollrock for noen år siden. De hører jeg også en del på. Jeg
har hatt som tradisjon å dra på Trollrock hvert år og skal dit i år også.
Dessuten må jeg få med meg Beitostølen Live. Jeg har ikke noe særlig
forhold til Sting, men det er jo artig at
en stor artist som ham kommer hit til
Valdres, avslutter hun.
Ingri Valen Egeland

Valdresmagasinet

Alt i vaktmestertjenester
Vakt og tilsyn
Trefelling
Feiing
Alt i snekkertjenester
Radonduk og
takmembran

Beising og maling
Snømåking og brøyting
Vedsalg og -utkjøring
Plenklipping
Vedlikehold av torvtak
Rehabilitering

Alt i renholdstjenester
Alle typer renhold
Rens av tepper og møbler
Utleie av sengetøy

Utvask
Vi er offentlig godkjent
renholdsbedrift!

Alt på ett sted!
Arves Vaktmesterservice as

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen Tlf. 99 00 95 53 post@arvesvakt.no
Valdresmagasinet

6. april 2019

33

34

6. april 2019

Valdresmagasinet

PÅSKEKRYSSORD
Vi trekker tre bokpremier blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15,
2900 Fagernes, innen 15. mai 2019.
Husk å merke konvolutten «Påskekryssord Valdresmagasinet».
Navn:

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

Adresse: ����������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:

Valdresmagasinet

..................... Sted: ��������������������������������������������������������

KRYSSOrd 1:
Vi har trukket følgende
vinnere blant de innsendte
besvarelsene:
Kari M. Røn, Røn
Anna Linnerud, Gjøvik
Inger Grete R. Akervold, Flå
De tre vinnerne
får tilsendt boka
«Mjølkeruta med
avstikkere» av
Birgit Haugen.
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Din hytte er unik!
Nyhet for deg som skal selge fritidsbolig!
Ingen hytter er like. Hver eneste hytte som selges trenger
en tilpasset pakke for å sikre best mulig pris. Vi har nå en
skreddersydd salgspakke for fritidsboliger. Det er bare å ta
kontakt med en av våre meglere!

Be omER*ING!

VERDIVU

RD

09999.no
m

dnbeiendo

Med landets største boligkjøperregister får du flere på
visning – det sikrer best pris for din bolig. Vi legger ut for
markedsføringen – ingen kostnader før endelig sluttoppgjør.
Kristine Kvame

* Med forbehold om at vi har et
kontor i nærheten av boligen og
at du vurderer å selge.

Torleif Løvfald Gaard

DNB Eiendom Valdres | Jernbanevegen 5 | Tlf: 48 29 60 00
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:

Nytt frå

Vang

www.vang.kommune.no
Tlf: 61 36 94 00

Vang
kommune

Tyin i ny drakt

Utvikling i Grindafjell
og Raudalen

Parkeringsplassen ved Tyin er
Innfallsporten til vestre del av
Jotunheimen gjennom vinteren
og har no fått eit automatisk
parkeringssystem på plass.

Med nytt felt i sal, splitter nye
heimesider og aktivt salsarbeid
på messer og i sosiale medium
er aktiviteten høg for Grindafjell
hytteområde.

Denne våren er også ein
reguleringsplan for heile
området ute på høyring
der målet er eit vakrare og
meir praktisk fyrsteinntrykk
av Jotunheimen. Denne tek
omsyn til trafikkavvikling,
parkering, busshaldeplass,
terrengtilpassingar og sett av
område for mogleg oppføring av
næringsbygg. Meir om denne på
Vang kommune sine heimesider.

– Det meste er seld ut i
Haugastølfeltet og no har lokale
entrepenørar fått på plass
infrastrukturen i Solsteinlie rett
nedanfor. Difor er det riktig og
viktig for oss å fornye oss på nett
og å vera aktivt ute i marknaden
for å møte potensielle kjøparar i
Vang, fortel Eivind Akervold frå
Grindafjell hytteområde.
Over i Raudalen er ein
reguleringsplan for eit nytt
hyttefelt tett på både skiheis
og eksisterande hyttefelt
nett ferdigstilt. Med dette
er grunnlaget lagt for vidare
utvikling av Raudalen som turistog feriedestinasjon.

Klima på agendaen

Valkampen i Vang vart innleia
med klimakveld og politisk debatt
på biblioteket i Vang i regi av
Vang frivilligsentral, Vinjerock og
Gjensidige Valdres midt i mars.

:

Nytt frå

Nord-Aurdal

www.nord-aurdal.kommune.no
Tlf: 61 35 90 00

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Ny forskrift om
brannforebygging 2016
§17 Feiing og tilsyn med
fyringsanlegg.

Brannsikkerheten i fritidsboliger
skal opp, og i denne
forbindelse er feiing og tilsyn
av fyringsanlegget et viktig
virkemiddel.

Brannsikkerhet
Brann- og feiervesenet forteller
om hyppigere feil og mangler
etter tilsyn i fritidsboliger,
Valdresmagasinet

– Det er flott vi i Vang får meir
fokus på gode og klimavennlege
løysingar på alle nivå. Eksempelvis
er det mykje fokus kring lading
av elbil om dagen der det er
naturleg at kommunen vurderer
ved sine bygg, samstundes
som Vang Auto–Service AS har
konkrete planar om ladepunkt hjå
seg og handelsstanden i Ryfoss
ynskjer dette på plass, fortel
ordførar i Vang, Vidar Eltun.

Aktiv påske i Vang

Med konsertar, skirenn,
påskelunch i Børrelia, høg
aktivitet i kyrkja og fleire
arrangement både i Vang, TyinFilefjell og på Eidsbugarden ligg
det an til ei aktiv påske i Vang.
For fullstendig kalender sjå www.
vangivaldres.no.

Frå før er det ladepunkt ved Coop
Fjellvang og Tyinkrysset fjellstue.

Feieren kommer
på hytta i Nord-Aurdal

Øystre Slidre
Vang
kommune
kommune
sammenlignet med andre
boliger. Bygningsbranner som
følge av skorstein og ildsted
forekommer også hyppigere i
hytter, sier Anne Rygh Pedersen.
Avdelingsdirektør i Direktoratet
for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB).

Nord-Aurdal er en
hyttekommune på om lag 5000
fritidsboliger. Mange hytteeiere
får besøk av feieren i løpet av
2019.

Eit nytt felt i Grindafjell hytteområde er no i marknaden. Foto: Ivar Hagerup

Kommunen skal sørge for at
røykkanaler i fyringsanlegg
som brukes til oppvarming av
byggverk, blir feiet ved behov.
Feiingen skal utføres på en
faglig tilfredsstillende måte som
medfører minst mulig ulempe for
eiere og brukere. Etter feiingen
skal feieren sørge for at all sot blir
fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at
det ved behov blir ført tilsyn
med fyringsanlegg som brukes
til oppvarming av byggverk.

Kommunen skal sørge for at det
blir ført tilsyn med fyringsanlegget
etter brann eller eksplosjon i eller i
tilknytning til fyringsanlegget.

Prøveprosjekt 2017
I 2017 ble det gjennomført en
kartleggingsprosess for å vurdere
utfordringene knyttet til feiing
av fritidsboliger. Bygninger med
fyringsanlegg som sjelden eller
aldri blir brukt har mindre behov
for feiing, men det må ligge en
kartlegging til grunn som viser
dette. Behovsprøving innebærer
en slik kartlegging.

SMS-varsel
I 2018 gikk Nord-Aurdal brannog feiervesen til innkjøp av
nytt feierprogram som gir oss
mulighet til å sende ut SMS-varsel
om feiing og tilsyn.
Høsten 2018 ble det sendt
ut SMS til alle fritidsboligene
i kommunen, der vi ønsket
informasjon om fyringsanlegget
i retur. Her oppnådde vi en
tilbakemeldingsprosent på 65%.

Gebyr i 2019
Fra 1. januar 2019 blir det innført
feie-/tilsynsgebyr for fritidsboliger
i Nord-Aurdal kommune. Denne
avgiften sendes ut samtidig med
øvrige kommunale avgifter.

Utfordrerne beliggenhet
Når det er langt til nærmeste
brannstasjon er det spesielt
viktig å ha fokus på det
brannforebyggende arbeidet på
hytta.
Husk å sjekke
røykvarsleren jevnlig og at
brannslokningsapparatet
fungerer.
6. april 2019
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:

Nytt frå

Vestre Slidre

www.vestre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 34 50 00

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Kortope bibliotek
Mange brukarar ynskjer seg eit langope bibliotek. Vestre Slidre
folkebibliotek løyser no dette med å laga kortope bibliotek. Alle
bibliotekbrukarar over 18 år kan få nøkkelkort og bruke biblioteket
også utanom opningstidene. Tilbodet gjeld både fastbuande og
hyttefolk.
Biblioteket vil vere ope for kortbrukarar 07:00-22:00 kvar dag, med
unntak av nokre veker når biblioteket er sumarstengt.
Det ligg i saka sin natur at som kortbrukar kjem ein til sjølvbetjent
bibliotek. Ein må difor ha med lånekort for å registrere det ein låner i
låneautomaten. Om ein ynskjer hjelp frå bibliotekaren må ein framleis
kome i bibliotekets opningstider. Det er eit depositum på kr. 200,- for å
få kort.
Opningstider Vestre Slidre folkebibliotek
Tysdag:
11:30 – 15:30
Onsdag:
12:30 – 15:30
Torsdag:
11:30 – 16:30
Laurdag:
11:00 – 14:00

:

Nytt frå

Sør-Aurdal

www.sor-aurdal.kommune
Tlf: 61 34 85 00

Sør-Aurdal
kommune

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Solheim Trevare åpner
salgsutstilling på Sliperiet
Mandag 15. april kl 10.00 åpner ordfører Kåre
Helland den nye salgsutstillingen til Solheim Trevare
på Sliperiet Bagn.
Solheim Trevare har innredet to rom med fem ulike
kjøkkenmodeller, seng og andre trevareprodukter som
kan tilpasses til hytter og hus.
Solheim Trevare leverer også vinduer og dører som blir
tilpasset etter kundens behov.

Nord-Aurdal
kommune

Påskeprogram
Stavadalen skisenter
• Heisene går 10 - 16 fra Palmelørdag 13.april til 1.påskedag 21.april.
• Tubebanen følger skisenteret sine åpningstider.
• 2. påskedag stengt.

Salgsutstillingen til Solheim Trevare vil være åpen i
påsken:

• Onsdag 17. april: Tacobuffe fra 18 - 20.

Mandag 15. april - onsdag 17. april: 10.00 - 16.00

• Langfredag: Barneskirenn i familieanlegget kl 12. Påmelding ved oppmøte 11.30
Alder 0 - 12. (aldersinndelte klasser) Premie til alle.

• Skjærtorsdag: Overraskelse til barna kl 12 nede i familiebakken.

Etter påske vil utstillingen være åpen på hverdager fra
kl 09.00 - 15.30.

• Kanefart fra kl 11.

Dersom man ønsker visning på andre tidspunkt kan man
ringe daglig leder Ole Arne Kvålshaugen på 913 38 885.

• Påskeaften: Eggjakt med fine premier. Påskeharen kommer!

Sliperiet Bagn ligger nedenfor Storbrofossen i gamle
Bagn sentrum og har veiadresse Tellatn 30.
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• Afterski i Makalausbua fra 16.00 - 19.00. Heisen går hver hele time, siste tur kl 19.
• Snøscooterkjøring for barn hver dag i påsken.
• Makalausbua er åpen til kl 17.00 hver dag det ikke er spesielle arrangement.
Valdresmagasinet
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no

:

Nytt frå

Etnedal

www.etnedal.kommune.no
Tlf: 61 12 13 00

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Etnedalsdagane

Nord-Aurdal
kommune

27 og 28. juli er det klart for Etnedalsdagane. Her blir det
molegheit for å gå på kunst- og handverksutstilling, i tillegg
til konsertar, hesteskokasting, dans, turn, tautrekking og
prisutdelingar.
Etnedalsdagane har gjennom åra vore ein suksess med besøk av
rundt 2000 hytteeigarar og fastbuande. Årets arrangørar er
Etnedal Skilag. Følg oss på Facebook og på www.etnedalskilag.no
for oppdateringar.

:

Nytt frå

Øystre Slidre

www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 35 25 00
Øystre Slidre
Nord-Aurdal
kommune
kommune

Frivillig arbeid – ein hyggeleg hobby
Øystre Slidre frivilligsentral vil i jubileumsåret
2019 setje ekstra lys på kor viktig frivillig arbeid
er for enkeltmenneske og lokalsamfunnet.
Forskning viser at frivillig arbeid gjer oss
meir lykkelege. Frivillig arbeid er sosialt,
helsefremjande, meiningsfullt og utviklande.
Og frivillig arbeid har stor nytteverdi; det
er heilt avgjerande for å skape varierte
fritidsaktivitetar.
I Øystre Slidre har vi ca. 70 lag og
organisasjonar som i tillegg til dei frivillige
på Frivilligsentralen og enkeltfrivillige legg
ned enorm frivillig innsats i løpet av eit år.
Dugnadsånden lever i stor skala, men det viser
seg at det er den eldre garde som utfører mest
frivillig arbeid. Pensjonistane er grunnmuren og
vi er svært glade for alt det arbeidet dei utfører
– slike frivillige er gull verdt!!

Skisprint-rennet Valdressprinten arrangeres på
Valdresflye lørdag 4. mai. Det blir konkurrert i en
dame- og en herreklasse.

På bildet har vi tre glade gulljenter som er
vertinner på dansekveldane til Frivilligsentralen
på Heggenes. Og når jobben er gjort på
kjøkkenet, svingar dei seg så lett over golvet.
Ingen tvil om at dei held seg ungdomelege og
spreke. F.v: Margit Nordtorp, Randi Størdal og
Bodil Dahle.

Kvalik. der de 16 beste i hver klasse går videre i duell
to mot to. Påmelding på stedet fra kl. 11.00. Start kl.
12.00. Pengepremier i hver klasse.

Så spør vi oss: Korleis kan vi motivere og rekruttere ungdom og unge vaksne i større
grad til frivillig arbeid? Korleis kan vi få formidla at frivillig arbeid er ein hyggeleg
hobby?

Valdressprinten på flye 4.mai

10.mai 2019
Randonne-weekend/test toppturski

Møt opp ved Bygdinstøga mellom kl kl 10.00 og
15.00 lørdag 10. mai 2019. Kjør fv 51 til ca 12 km
nord for Beitostølen. Her kan du teste toppturski på
tur fra Bygdinstøga til Mefjellet 1386 moh. Intersport
Beitostølen tilpasser utstyr og gir gode råd.

Ingen påmelding kreves. Bare kom i tidsrommet
kl 10.00 - 15.00. Ta med staver med store trinser
og klær for en vinterdag i fjellet. Parkering ved
Bygdinstøga/Fagerstrand, parkeringsavgift kr 40,Valdresmagasinet
inkl. enkel servering.

Som eit ledd i dette motivasjonarbeidet har Frivilligsentralen intervjua fleire frivillige i
kommunen og her er utsagn frå ei av dei:
Bodil Enger (42 år) har verv i håndballgruppe i Øystre Slidre
idrettslag og i Region Innlandet. Ho fortel at frivillig arbeid er ein
hyggeleg hobby fordi det gjev henne utruleg mykje glede og
inspirasjon attende til ein sjølv. Det er moro å sjå at ungane har det
artig, dessutan er det hyggeleg å bli kjent med nye ungar og vaksne,
samstundes er det viktig å bidra i lokalsamfunnet til glede for fleire.
Frivillig arbeid er gjevande, lystbetont, artig, sosialt og ein får gode
opplevingar saman med likesinna.
I løpet av 2019 vil Frivilligsentralen i Øystre Slidre formidle fleire
utsagn frå frivillige som set lys på kor hyggeleg og meiningsfullt
frivillig arbeid er. Og som ein innflyttar sa: «Ved å engasjere seg
i frivillig arbeid blir ein fort kjent med folk og raskare inkludert i 6. april 2019
lokalsamfunnet.»
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Peter vil ta Syndinstøg
Peter Hatcher, som er
den nye turistverten
og kokken på Syndinstøga, er imponert
over mottakelsen han
har fått. Nå bygger
familien også hytte
noen få hundre meter
fra «Støga».

F

or ett år siden tok Tveitabru
Bygg AS over Syndinstøga da
Randi og Andres Horge valgte å
selge stedet etter et langt hopehav.
Etter en heller krevende sesong for
de nye eierne falt brikkene på plass til
høstferien. Da var ny driver på plass,
Peter Hatcher (54).
– Han er et funn for oss, og vil være
viktig for å utvikle Syndinstøga videre, som igjen er av uvurderlig betydning for området, sier daglig leder i
Tveitabru Bygg, Odd Magne Grythe.
Han er svært letta over at det «ordna
seg» for Syndinstøga. Eierne har så
langt lagt ned betydelige penger i
oppgradering av stedet, og det er
ikke slutt der.
– Det som gjøres her, er nødvendig
og viktig, og som ny driver gleder jeg
meg over satsinga, sier Peter Hatcher.

Lang fartstid
– Men hvem er han, den nye verten,
mannen med en avslepet svensk aksent og som har et nokså fremmedarta navn?
– Jeg har hatt oppveksten i Sverige,
far var engelsk og mor svensk, forteller Peter velvillig. Han valgte kokkefaget som yrkesveg, noe som etter
hvert skulle trekke han til Norge. I
1986 ville fire kokkekompiser ha avveksling og dro til Oslo for å søke
jobb. Alle fire fikk jobb, og for Peters
vedkommende ble det starten på
mange års jobbing i restaurantbransjen i Oslo, de første årene for Olav
Thon. Han ble etter hvert deleier i restaurant Viktor, 14 år som kjøkkensjef og daglig leder fram til i 2009. Da
skiftet Peter Hatcher beite til cateringbransjen, og det skulle gå 10 år
inntil Syndinstøga kom på banen.

Bygger hytte i området
Hatcher hadde to barn da han i 1992
traff sin nåværende kone Cathrine.
Nå teller familien fire barn. Cathrine
er HR-sjef i ett av selskapene innenfor AF-gruppen og vil fortsette i denne rollen selv om familiefar vil være
beskjeftiget på Syndin.
Det nye i deres liv er også at de
samtidig med å ta over ansvaret for
drifta av Syndinstøga, bygger hytte,
noen hundre meter fra Syndinstøga.
Det jobbes for fullt med hytta vinteren igjennom, og på vårparten skal
den stå ferdig.
– Dette skal bli kjempebra, vi gle-
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Renovert: Syndinstøga er betydelig fornya siden Tveitabru Bygg overtok i fjor vår. Cathrine og Peter Hatcher er den nye
driverfamilien. Peter, som er kokk, har tatt over driften av stedet siden i fjor høst.
der oss veldig. Nå føler vi at vi får
sterk tilknytning til området, sier
Cathrine og Peter Hatcher. Sammen
er vi og inspiserer hytteprosjektet,
som naturligvis, blir levert fra Tveitabru Bygg.
– Vi hadde faktisk kjøpt oss hyttetomt på Rennefjell (les Sørre Syndin),
men solgte denne da vi ble forespeilet tomta vi nå bygger på. Dessuten
gir det oss kort veg på jobb, smiler ekteparet, som er viss på at de har funnet sitt drømmested.

Fant drømmetomta

Et sted for alle

I mer enn 15 år har de frekventert området mye, på besøk hos venner og de
har også leid hytte her. – Vi har lenge
drømt om å bygge vår egen hytte i
dette området, sier de, vel vitende
om at de snart kan våkne opp med
storslått utsikt mot Gilafjellet og de
majestetiske Vangsfjella, på grenseskillet mellom østlands- og vestlandsnatur.
– Vi er glad i alt dette, nyter naturen så ofte vi kan, både til fots, på ski
eller sykkel, forteller Peter.

Men hva vil han egentlig med Syndinstøga?
– Jeg har egentlig vært ute etter et
slikt sted, nå er vi der, sier Peter, som
forteller om planene han har for stedet. Han poengterer at Syndinstøga
ikke skal være et sted bare for hyttefolket, men også for alle andre, bygdefolk, sykkelturister og andre.
At Hatcher er dyktig kokk, har for
lengst spredd seg. Han har allerede
rukket å tilføre stedet noe nytt. Siste
nyttårsaften hadde han åpent og ba
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øga til nye høgder
Pøbb: Gilapøbben skal åpne til påske, her ser vi Peter i rommet som skal utgjøre
det nye tilskuddet til stedet.

«Ny» butikk: Arnlaug Ekerbakke jobber i halv stilling ved Syndinstøga og blir en
av nøkkelpersonene i driften framover. Foto: Trygve Lien

Blir også hyttefolk: Cathrine og Peter bygger også hytte i området, de falt
pladask for ei tomt noen få hundre meter fra Syndinstøga.

Voksende område: Syndinstøga er og blir et knutepunkt for hele området.

inn til nyttårsfeiring, som slo godt an
blant både lokalbefolkninga og hyttefolket. Rakfiskhelga var det fullbooka
for dem som ønsket en helaften. Kurset i vinsmaking som han arrangerte
sammen med en hytteeier som jobber innenfor faget, slo an. Denne våren er de fleste helger fullbooka med
konfirmasjoner og selskaper. Og om
det ikke er ledig på Syndinstøga, ja,
så leverer han gjerne maten om de
skaffer sted sjøl. Mange års erfaring
innenfor cateringbransjen vil også
komme til nytte her.

Holder mer åpent
– Jeg vil gjøre mer av dette. Syndinstøga skal være knutepunktet for
området. Hit skal man kunne komme
med alt. Vi skal bygge videre på det
Andres og Randi bygget opp. Syndinstøga skal være mye mer åpen og tilgjengelig, sier Hatcher. Han gleder
seg til sommeren. Da står hytta ferdig
og de kan få gjennomføre sin første
hele sesong ved Syndinstøga.– Vi åpner i juni og vil holde det gående til
over høstferien.
– Jeg jobber dessuten mye med å
knytte til meg kontakter og samarbeidspartnere. Det blir viktig for å utvikle dette stedet videre. Røde Kors
er en av flere som vi har fått et godt
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forhold til. I påska er de på plass og
skal ha en av leilighetene her som
base. De står dessuten for barneskirennet på påskeaften, forteller Peter
Hatcher engasjert. Det er hektiske
dager og han er glad for at kona Cathrine styrer hytteprosjektet.
Cathrine er forresten yogainstruktør, og de har allerede hatt tilbud om
yogatimer på Syndinstøga. I påska vil
de på nytt gå ut med dette tilbudet.

Åpner Gila pøbb
Denne påska får også området og Syndinstøga en nyvinning, da åpner Gila
Pøbb. Utsynet er mot flotte Gilafjellet
og derfor måtte det bli Gilapøbben.
– Den skal nok bli ferdig selv om
det ikke ser slik ut, sier Peter og viser
oss rundt. Møblene er på plass og det
som skal stå i hyllene og tappetårnene, kommer i løpet av uka, lover Peter. Det er deler av gamle leiligheten
til de tidligere driverne som skal blir
bygget om til pøbb.

Nyoppussa butikk
Peter Hatcher innrømmer at det er
mye som skal på plass. Å få tak i personale er ikke minst en av de mange
brikkene som må falle på plass. – Poenget blir å skape et godt team som
trives med å jobbe ved et sted som

dette, sier han. Mange som har vært
med før stiller opp, spesielt skoleungdom. Det gjør også mye av familien til Cathrine og Peter. Arnlaug
Ekerbakke er ansatt i halv stilling og
avlaster Peter med en hel masse.
– Hun har en viktig rolle her og har
blant anna ansvar for fjellbutikken,
forteller Peter. Butikken har for øvrig
fått en kraftig ansiktsløftning. Den
framstår som ny, og Hatcher jobber
også mye med å tilpasse vareutvalget
til det brukerne etterspør. Egenbakte
brød selges også i butikken.
– Og din holdning til bruk av lokale
råvarer som er så i skuddet for tida?
– Det ligger mitt hjerte nær. Jeg har
allerede prøvd ut noe og holder på å
knytte kontakter. Lokale osteprodusenter står på kartet, hjort fra lokalt
oppdrett, Syndingris, han nevner aktuelle produsenter i fleng. Hatcher er
også imponert over Svart-Valdrespotetene og Troll-poteten som han har
kjøpt fra Jan Dokkehaugen og Gorm
Engen. – Dette er fantastiske produkt
som jeg vil ta mer i bruk, sier han.

Imponert over mottakelsen
Peter Hatcher har stor tro på prosjektet han og familien har gitt seg i kast
med. Det har vært et stort steg for
dem å ta. Det har så langt vært og blir

helt sikkert hektiske tider. Som driver av et slikt sted må man også
håndtere det meste. Han er også veldig imponert over mottakelsen han
har fått, ja, fra alle hold.
– Akkurat det tenkte jeg veldig mye
på før vi bestemte oss for å gå for dette. Vi har fått en helt utrolig mottakelse, folk er så kontaktsøkende og
hyggelige. Folk valfarter nesten hit
og vil se hvordan vi har fått det til.
Responsen på den «nye» butikken»
har også vært utrolig bra, forteller Peter Hatcher, som medgir at akkurat
det er godt å ha med seg.
Et liv som dette fører nok til en del
pendling, familien har tilhørighet på
Slemdal i Oslo og nesten alle barna er
ute av redet. Peter forteller at yngste
sønnen går på NTG, toppidrettsgymnaset, og er kommet langt i en fotballkarriere. De neste fire årene vil
han forhåpentligvis gå på studier i
USA. Den nye fjellstueverten gleder
seg ellers over de fire barna, og det er
blitt to barnebarn også, som han betegner som en veldig kreativ og framgangsrik «gjeng». I påska trør de alle
mer eller mindre til for å sikre en
mest mulig problemfri første påske
for den nye verten.
Torbjørn Moen
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Interiørkonsulent

Tegner og planlegger.
Innreder hytter
og hus.
Har tekstiler og
egen systue.
Forhandler Mobalpa
kjøkken og bad.

Aud Fagerås Tveit
Tveitavegen 22, Fagernes

Tlf. 918 17 947

E-post: aud@levvel-interior.no

www.levvel-interior.no

Tlf. 61 36 18 85 • 997 14 301
Vølbusvegen 6, 2940 Heggenes
post@valdrestak.no • www.valdrestak.no

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

LESESJEKKEN
Rektor Jan Arild Berg
(64) vet hvilken bok han
skal kaste seg over først
når han går inn i pensjonistenes rekker.
– Det var litt pussig at du skulle slå
på tråden akkurat nå, for jeg satt
nettopp og snakka om det med to
andre her i stad, at den første boka
jeg skal lese når jeg blir pensjonist
er «Hel ved» av Lars Mytting, forteller den tidligere Senterpartiordføreren, som etter endt skoleår
også gir seg som rektor ved Etnedal
skule.
– Jeg har hørt så mye bra om Mytting sin underfundige måte å skrive på, fortsetter 64-åringen. Selv
om rektoren stort sett ikke får tid til
annet enn å lese arbeidsdokumenter om dagen, kan han fortelle at
han koser seg med å titte litt i Per
Nymoens «Gi mannen en stav! 40
år med Norges Skiforbund!».
– Det blir mest den typen litteratur du kan bla litt i og diverse aviser
jeg rekker over nå, sier Jan Arild.
– Jeg sliter litt med synet, så jeg
skal ikke bruke opp øynene mine
bare på boklesing når jeg blir pensjonist, men å lytte til lydbok, er
definitivt av de tingene jeg skal

gjøre mer av når skoleåret er
omme, sier han videre.
–«Bergteken i Risehola» av Bjørn
Rongen husker jeg gjorde veldig
inntrykk på meg som barn fordi jeg
synes det var så fryktelig spennende om de kom seg ut igjen av hula
eller ei, så den fortellinga kunne
jeg nesten ha lyst til å høre igjen,
avslutter Berg.
Ingri Valen Egeland

Kraftriket
Strømleverandør med et stort hjerte for det lokale.
Vi bidrar til lokal utvikling og vekst i våre nærområder.
Kraftriket støtter alt fra skiløyper til lokale
arrangement. Ved å velge strømleveranse
fra Kraftriket får du en gunstig avtale
Vi tilbyr
samtidig som du bidrar til å opprettholde
landets gunstigste
strømavtaler
alt det flotte vi har i Valdres.
Vi tilbyr også elbillader
med nedbetaling over
strømfaktura

Marit og Gunhild er to av våre kunnskapsrike rådgivere
som du finner på Spikarmoen 16, Fagernes.
Stikk gjerne innom for en strømprat eller kontakt oss på
Tlf: 321 41 000
E-post: kundeservice@kraftriket.no
www.kraftriket.no

Kraftriket
Valdres
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www.dekkmann.no

EN TING MINDRE Å TENKE PÅ:

LA OSS
PASSE PÅ
DEKKENE
DINE!
• Dekkene dine lagres sikkert, trygt og forsikret
• Vi sjekker funksjon og batterikapasitet på TPMS-sensorer
• Vi sjekker lufttrykk og mønsterdybde og gir beskjed om dekkene er skadet eller slitt
• Vi rengjør dekk og felger før sesongskift
• Vi skifter dekk for deg

RIKTIGE
DEKK ER
VIKTIG

FAGERNES

Spikarmoen 13, tlf: 911 11 123. ÅPENT: 07.30 - 15.30

Programoversikt 2019
Fredag 21. juni
kl.18.00 Åpningskonsert (utendørs): Å høre sammen, Fagernes
Lørdag 22. juni
kl. 12.30 Delt glede, Skiferplassen (utendørs), Fagernes
kl. 16.00 Ballettforestilling: Vennskap av tradisjon og nyskapning, Fagernes
kl. 20.00 Når ord ikke strekker til, Ulnes

Internasjonal

kammer-

musikkfestival

Søndag 23. juni
kl. 11.00 Kunstvandring, Fagernes (oppmøte på Galleri Perrongen)
kl. 14.00 I hengivenhet, Fagernes
kl. 19.00 Bort fra virkeligheten, Fagernes
Mandag 24. juni
kl. 12.30 Bli kjent med Papillonmusikerne, Fagernes
kl. 13.30 Foredrag med Arne Paus, Fagernes
kl. 17.30 Lærerkonsert, Leira
kl. 19.30 Å drømme seg bort sammen, Vaset

Leif Ove Andsnes

Tirsdag 25. juni
kl. 18.00 Forhold som slår gnister, Leira
kl. 20.30 Bli bedre kjent med Sjostakovitsj, Fagernes

21. juni – 1. juli
2019
Billetter:
sommersymfoni.no

Onsdag 26. juni
kl. 11.00 Avslutningskonsert kursperiode 1, Leira
kl. 16.00 Sommersymfoniens mange venner, Leira
kl. 17.00 Foredrag med Arne Paus, Beitostølen
kl. 18.00 Bli kjent med Mahler og Ung Filharmoni, Beitostølen
kl. 20.00 Våre kjente og kjære, Etnedal

Håvard Gimse

Guro Kleven Hagen

Operaorkesteret

Mari Eriksmoen

Tora Augestad

Lars Andreas Tomter

Torsdag 27. juni
kl. 18.00 Vennskap over landegrenser, Hedalen
kl. 19.00 Samspill, Vang
Fredag 28. juni
kl. 12.30 Bli kjent med Papillonmusikerne, Fagernes
kl. 19.00 Nye venner?, Aurdal
kl. 22.00 Nachspiel: Bli (litt bedre) kjent med Tora, Ida og Gunnar, Fagernes
Lørdag 29. juni
kl. 13.00 Døråpner, Bagnskleivtunnelen, Bagn (UTSOLGT)
kl. 18.00 Ballettforestilling: Vennskap mellom stjerner og nye spirer, Fagernes
kl. 19.00 Feiring av vennskap, Nythun (UTSOLGT)
kl. 20.30 Lærerkonsert, Leira
Søndag 30. juni
kl. 11.00 Stølsvandring, Aurdalsåsen
kl. 18.00 Peer Gynt – vennskapsbånd av ballett og musikk, Fagernes
kl. 20.30 Vennskap gjennom musikk, Leira

Valdresmagasinet
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Alt du
trenger
til påske!

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas ohlson
europris
get Classic
grepa gøtt Cafe
Jernia
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lekesenteret Valdres
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k
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Åpningstider:
10–20 (18) alle hverdager
spar åpner 08 (09)
påskeaften 10–116
stengt skjærtorsdag, langfredag,
1. og 2. påskedag
300 gratis parkeringspla
asser
Vi har 4 ladestasjjoner for el-biler

I på

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

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

10-20 (18) - Amfi Valdres - tlf. 61 36 03 22 - www.jernia.no

VI HAR DET!

Hytte eller Hus?

Vi hjelper deg med
det du trenger!

• Fargerådgiver • Maling • Hus og Hage • Nøkkelsliping
• Kjøkken • Oppussing • Hytteutstyr • Skadedyrbekjempelse

Pynt et lekkert påskebord!
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Bålpannekos!

Male/beise i år?

Vi har
dialekttempen
for Valdres!
Valdresmagasinet

NYHET! CROSSOVER FRA FORD

Focus Active

FOR D F LE X I +
2-Å RS P RI VATL EIE F RA 2. 39 0, - / MN D
Crossoveren Focus Active kommer både som kompakt
5-dørsutgave og romslig stasjonsvogn med et bagasjerom på
over 600 liter. Begge varianter byr på tøft design, økt
bakkeklaring og ulike kjøremodus tilpasset ulike kjøreforhold for
ekstra trygghet på reisen. Turglede følger med som standard.
Les mer på ford.no
Prisen er inklusive leveringsomkostninger Ski. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp fra 93 – 133 g/km (1,5l TDCI 120-HK – 1,5l EcoBoost 182 HK ). Blandet drivstofforbruk fra 0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 120-HK – 1,5l EcoBoost 182 HK).
Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 31. mars 2019. Startleie/etabl.gebyr.: kr 39 831,-. Månedsleie: kr 2 390,-. Totalpris: kr 97 191,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 2 års bindingstid.
Total kjørelengde: 30 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Hovrud Auto AS avd Gol

Hovrud Auto AS Leira

Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
tlf: 900 75 355
post@hovrud.no
www.hovrud.no

Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres
tlf: 61 36 39 00
post@hovrud.no
www.hovrud.no

NYE RAV4

HELT SUV. HELT HYBRID.
Navnet er det samme. Ikke har det skjedd så mye med prisen heller. Men når det gjelder design,
kjøreegenskapersikkerhetsløsninger, komfort og kraft er nye RAV4 nettopp det: NY.

RAV4 2WD

1,95%

LANSERINGSRENTE**

2WD fra 399900,-,-* Privatleie 3 348,-,-/md*
AWD-i fra 441200,-,-* Privatleie 3 984,-,-/md*
*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. xx xxx,- * RAV4 2WD: Startleie/etabl.gebyr 80 000,-/ 5490,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. **”Gjelder privatleie og kontrakter inngått fra 18.1.19-30.3.19. Utslipp og forbruk:
fra 0,45 l/mil, fra 102 g/km CO2, fra 2,1 mg/km NOx. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Snakk med våre Selgere:
Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

Mobil
473 72 767
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Åpn.tider: man.-fre. 8–16. lør. stengt. møter utenom åpn.tid etter avtale.

Se våre nettSider: www.hovli.no
3550 Gol · tlf. 32 07 53 55
2920 leira · tlf. 61 36 26 00
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påtur
Tor Harald Skogheim

Drikkepause: Tidleg på turen, mellom Vesleskag og Plankebu, med Skaget
ruvande bak.

P
Fin runde: Med start frå Selstølhøgde innafor Yddin gjekk turen til munningen
av Langsudalen, så rundt Langsuene og bak Marsteinhøgde, Buatinden og Skaget.

På skareføre: Fantastisk vêr og føre ved Klantebu, med Skaget lysande bak.

5 mil på skareføre run
Turen i mars 2007 er
ein av dei flottaste eg
har hatt i heimfjella.

S

øre og nordre Langsua er to
markerte toppar over 1500 meter som ligg rett aust for Skaget,
inne i det som frå 2011 heiter Langsua
nasjonalpark.

Vide vidder
Som så mange gonger før starta skituren frå den store, avgiftsfrie parkeringsplassen på Selstølhøgde innafor
Yddin. Herfrå strekkjer vide vidder
seg mot Skaget og Svarthamartinden
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i nord, og mot Buatinden, Marsteinhøgde og Langsuene i aust.

På fjellski
Over viddene forbi Vesleskag står restar av ei permanent merking sett
opp på 90-talet, Espedalsløypa. Mange av stakane er blitt borte, så det er
ikkje å lite på i dårleg sikt
Men denne marsdagen i 2007 var
det knall sol og skare, og på fjellski
med stålkant gjekk eg kvar eg ville.

Mot Vesterheimsbua
Bua i munningen av Langsudalen,
mellom Søre Langsua og Marsteinhøgde, var høveleg plass for fyrste
matpause, etter 1,5 time på farten.

Medan eg sat der kom ein sambygding skøytande oppom på lette, smale ski. Han hadde hatt seg ein tidleg,
god runde, og var på heimveg.
Eg held fram austover forbi Plankebu og etter kvart i stigning opp til
Vesterheimsbua. Ho ligg høgt og fritt
nesten oppunder foten av søre Langsua. Bua er eigd av Gausdal fjellstyre
og står open, så eg kikka innom.
Eg kom i hug at kona og tre venninner fekk ei nødovernatting her i dårleg vêr for mange år sidan, på tur mot
Storkvelvbu. Det vart ei hustrig natt,
med berre to soveposar å dele på.

Over Hyllefjellet
Den ruta vi vanlegvis tek vidare mot

Storkvelvbu går over høgdedraget
nord for bua, og ned i Massingholet.
Her gjorde eg ein vri, for det var spanande å stikke oppom ein markert
kolle på Hyllefjellet, utløparen søraustover frå søre Langsua. Flott utsyn herifrå, og flott trasé nordover
mot Massingholet når eg sleppte meg
litt ned på austsida av Hyllefjellet,
som ber namnet sitt med rette, ikkje
minst sett frå nord.
Vidare fører ei brei skråhylle opp
mot og forbi den bratte sørenden av
nordre Langsua.
Her opna det seg ei vidt område,
Storkvolven, med DNT-hytta Storkvelvbu fem kilometer mot nord.
Denne dagen var det lett å finne
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Vesterheimsbua: Enkel, open hytte eigd av Gausdal
fjellstyre, ved foten av Søre Langsua.

Hyllefjellet: Utsyn sørover, frå nordsida av Massingholet. Lett å forstå kva namnet Hyllefjellet kjem av.

I Langsudalen: Mat- og smørepause før stigninga opp
mot nordsida av Marsteinhøgde og Buatinden.

ndt Langsuene
fram, men fleire har erfart at området
kan vera vanskeleg å orientere i når
gråvêret set inn.

Kryssa Langsudalen
Skaren var like fast, men for ikkje å
utfordre skjebnen stakk eg over fjellryggen mellom Semmelhø og nordre
Langsua i staden for å gå heilt nord til
Raudgrova. Oppe på ryggen vart det
herleg utsyn mot fjella nord for Sandvatnet og Vinstervatnet og mot tindane vest for Valdresflye.
Vidare vart det lett og fin ak ned
mot DNT-hytta Skriurusten som ligg i
eit lite bjørkbelte nordaust i Langsudalen. Herifrå er vanlegaste ruta attende mot bygda å gå opp dalen, men
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klokka var berre litt over eitt, så dette
var uaktuelt! Men det gjekk snøgt og
lett på flatene tvers over dalen, til det
vesle bjørkebeltet på vestsida.
Her vart det matpause i steikande
sol, og nytt lag med skareklister.

Bak Buatinden mot Klantebu
Planen no var å gå opp dalsida, og så
på nordsida av Marsteinhøgde og Buatinden mot Klantebu. Også her var
det eventyrleg fint, både vêr, føre, utsyn og natur rundt.
Nokre ryper letta øvst i bjørkebeltet, elles var spor etter hare og rev einaste teikn til liv. Ikkje eit menneske
hadde eg sett dei tre siste timane, og
skispor berre ved Skriurusten, eg

kunne nyte alt dette heilt åleine.
I den vesle bakken opp mot Klantebu blenkte sola i skaren på baksida av
Skaget, og det var framleis knapt ei
sky på himmelen.

Rundt Skaget
Klokka var enno ikkje tre, så i staden
for å gå beinaste vegen heimover,
som er aust for Skaget og forbi Storeskag, valde eg å gå opp stigninga og
rundt Skaget på vestsida.
Det er drugare opp her enn det ser
ut til på avstand, og det var dessutan
litt slitsamt å gå i skrått terreng på
skaren som framleis var hard her det
er nordvendt. Men etter kvart flata
det ut framover mot Skagstrøne mel-

lom Skaget og Svarthamartinden.
Derifrå vart det nesten berre å stå og
ake dei 6-7 kilometrane ned mot Robølstølen og Kjølaåne.
Frå brua skrådde eg gjennom eit
lite bjørkebelte og over flatene rett
mot parkeringsplassen på Selstølshøgde. Klokka nærma seg halv fem,
men enno held skaren fint, sjølv om
det no vart tydelege spor etter meg.
Eg hadde vore på farten i sju timar,
om lag seks timar gangtid, i brukbar
turfart, men utan å jage på. Det hadde vore ein utruleg flott tur, på bortimot fem mil, og altså på fantastisk
lett og godt føre.
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Moderne og miljøvennlige
toalettløsninger til hytte og fritid

Møt oss på

HYTTEMESSEN
Hellerudsletta, Oslo
25.-28. april

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Kun aske som sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet. 4 personer i
timen, 10-12 personer i døgnet

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte, bobil
og campingvogn

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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JOI-lampen
lager sin
egen strøm
fra et lite
telys

De kjente Ecofan-viftene sprer varmen i
rommet av seg selv - ingen montering!

Patentert canadisk
kvalitet - se opp for
etterligninger av
dårlig kvalitet...

JOI er basert på samme teknologi som suksessen Ecofan.
Patentert teknologi omgjør varme til strøm - sparer deg for arbeid, tid og penger...

Ødegård Sag leverer kraftige utemøbler som er beregnet til å stå ute over tid.
Utemøbelgrupper i villmarkstil er bord med løse benker og er ikke tyngre enn at dette er flyttbare møbler,
men har likevel et robust utseende. Standard lengder 1,7 og 2 meter. Dette leveres ferdig montert.
Kan lages med lengde inntil 4 meter, med og uten ryggstøtte,
og med armlener på benkene for de som vil ha det.
Benker til bålpanne med tilhørende bord.
Om dere vil ha en rastebenk leverer vi det, også
med løse benker med og uten ryggstøtte.
Denne er en tung og ekstra kraftig type
og er ikke egnet til å flytte på.
Lengder fra 2,5 til ca 5 meter.
Som en ramme om utemøblene er det lite
som passer bedre enn en skigard fra oss.
Vi har flere typer impregnert skigardstaur,
tradisjonell granstaur og eienerstaur for
å nevne noen. Dette bindes sammen med
ståltråd og evnt. med vidjesveg for de som virkelig
vil ha det på gamlemåten. Store kjøreporter med unike
smijernshengsler og annet tilbehør fra en av landets beste smeder.
Vi monterer og leverer over hele landet.
Besøk vår hjemmeside for mer informasjon
www.sagbruket.no
Telefon 41 22 04 57
- Eller besøk oss i Etnedal, Valders
Valdresmagasinet
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Stolte eiere og reparatør: Bjørn Trygve Dokken, f.v. og på sykkelen sitter reparatøren Kåre Rundbråten, og til høgre Stian Dokken. Til sommeren skal Indiansykkelen igjen på vegen, mange tiår etter at den var i bruk. Sykkelen er 100 år i år.

Stolte eiere av en 100 år
Bjørn Trygve og Stian
Dokken i Reinli arvet
noe helt spesielt etter
faren Arvid som gikk
bort i 2017: En Indian
Powerplus motorsykkel, 1919-modell.

D

ette er antakelig Valdres' eldste kjente motorsykkel. I sommer har brødrene satt seg som
mål at 100-åringen skal startes opp
etter renoveringa og den skal få skilter på. Det er duket for noen sommerlige eventyr som nok kommer til
å høres langt av lei...
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Unikt kjøretøy
En kjapp innføring for dem som ikke
vet: – Indian er et amerikansk motorsykkelmerke som originalt ble produsert fra 1901 til 1953 i Springfield, i
Massachusetts. I 1953 gikk fabrikken
konkurs. I 2011 tok kjente Polaris Industries over aksjemajoriteten i selskapet og startet på ny giv med å produsere nye og eksklusive motorsykler.
De amerikanske motorsyklene ble
raskt kjent som svært driftssikre og
med tekniske løsninger som lå langt
framme. Allerede i 1905 var de ute
med vridbare gasshåndtak og fjæring
i forgaffelen. Merket var også lenge
verdensledende.
Modellen Powerplus ble produsert
fra 1916 fram til 1924. Motoren var en
nyutvikla sideventilert såkalt V-Twin
på 1000 kubikk, som ga 16 hestekref-

ter med beregna toppfart til oppunder 100 kilometer i timen. Powerplusen ble levert med stiv bakramme,
men kunne også leveres med baksving med bladfjærer slik som Dokken-sykkelen har.

Mer enn 60 år
Bjørn Trygve og Stian er etter hvert
blitt klar over hvor spesiell og eksklusiv motorsykkelen de har overtatt,
virkelig er. De ante nok lite av det når
de brukte den som leketøy i barndommen. Da var den for lengst parkert på låven visstnok etter at den
hadde fått noen defekter i motoren
etter farens bruk i ungdomstida.
Det var bestefaren deres som hadde anskaffa sykkelen og som faren
Arvid overtok den fra. Men mesteparten av tida har den hatt tilvære på
låven helt inntil Arvid fikk kompisen

Kåre Rundbråten på Leirskogen til å
ta jobben med å restaurere den. Det
var i 2007, forteller Kåre.
Dokken-gutta mener bestefaren
antakelig kjøpte sykkelen tidlig på
1950-tallet. Siden har den altså hatt
tilhold på garden, kanskje i drøye 60
år, og de blir derfor tredjegenerasjons
eiere.

Nærmest en rusthaug
– Den var ikkji i spesielt god stand,
den var nesten berre ein rusthaug,
forteller Kåre Rundbråten, som har
renoveringsarbeidet friskt i minne.
Det var først i fjor at Bjørn Trygve og
Stian hentet den heim. Og selv om
den nå er tilnærmet fiks ferdig, er
den ikke startet opp ennå. Men i sommer skal det skje, bedyrer brødrene,
som er veldig imponert over arbeidet
som er gjort med sykkelen.
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Mange detaljer: På
fotbrettene med Indian-avtrykk
kan man hvile beina når man
kjører på tur.

Avansert: Indian var veldig tidlig ute
med å lage et fjærsystem og her ser vi
bladfjærene på framhjulet.

Fornøyd: De siste årene har sykkelen stått hos Kåre Rundbråten som har
hatt jobben med å restaurere den. Bildet er tatt sist sommer da brødrene hentet
sykkelen heim. 
Foto: Privat

Velutstyrt: Kløtsjinga på de gamle
Indian-syklene er litt spesiell. Stanga viser
håndkløtsjen og på andre siden er det en
fotkløtsj.

Proff maling: Alle delene er slipt ned og lakkert opp. Tekstinga på tanken er et
kapittel for seg. Det er Lynn Hege Røyne Myrvang som har ført penselen på svært
profesjonelt vis.

gammel Indian
Alt er pussa opp

Skal startes opp i sommer

Kåre Rundbråten forteller om renoveringsjobben:
– Jeg plukka den helt ned, pussa
opp alle deler. Motoren ble brakt til
den landskjente veteranmc-reparatøren Arnt Grø på Storås i Sør-Trøndelag. Det ble skiftet fjører, lager og ventiler. Magneten ble overhalt hos en
spesialist på Hønefoss. Alle lakkdeler
som skjermer, ramme og tank ble
sendt til Kollstad Lakk & Sandblåsing
i Rogne, forteller Kåre. Etter hvert
som samtalen går og vi tar klenodiet i
nærmere øyesyn, kommer det også
for en dag at der det ikke fantes deler
å få tak i, laget Kåre det som skulle til.
Det som var krommet, ble også krommet på nytt hos en krommaker på Hønefoss. Egentlig er det bare skinnsalene som ikke er rørt, men som de nå vil
få en salmaker til å ordne.

Merkinga på tanken er nokså særpreget på disse syklene. Det ble løst ved
at de dro til Lynn Hege Røyne Myrvang i Rogne, som er kjent for å være
en kløpper med penselen. Hun malte
så bra at det til forveksling ser fabrikklaget ut.
– Da vi hentet sykkelen heim i fjor,
var vi skjønt enige om at den nesten
var bedre og finere nå enn da den var
ny. Vi vet at far la en del penger i renoveringsjobben. Sykkelen representerer noe helt spesielt for oss, et minne etter far og bestefar. Nå fortjener
den jammen å bli starta opp, sier Stian. Da det skjer, skal de ha med seg
fagkyndige Indian-folk, noen har
meldt seg allerede. At det også er forbundet med mye teknikk å kjøre en
slik gammel sykkel, har de for lengst
erfart. Spesielt gjelder dette kløtsjin-
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Motorsykkel:

Indian Powerplus 1919
Bjørn Trygve og Stian Dokken

ga, det er både fotkløtsj og håndkløtsj
på den, så bruken må læres, innser
de.

Reparatør med lang historikk
I 2010 tok faren Arvid og reparatøren
Kåre turen til Indiantreffet som er
hvert år på Leira. Der vakte klenodiet
berettiget oppsikt, ikke minst fordi
modellene før 1920 er få i tallet og ekstra gjeve. De som vet og kan, blir
våte i øyekroken av slikt.
– Jeg turte egentlig ikke starte den
opp, men det bør gå bra, sier Kåre
Rundbråten. Han forteller at motoren er fylt med 50 olje, ekstra tjukk,
slik som foreskrevet, og at den trenger 98 oktan bensin på tanken. For
Kåre har renoveringa av Indian-sykkelen vært en meget artig og interessant jobb. 87-åringen har aldri gått av
vegen for krevende verkstedjobber.

Han har hatt en ekstra forkjærlighet
for motorsykler hele livet og forteller
om sin første sykkel som var en DKW
97-kubikker. Seinere ble det både
Norton og Jawa og fortsatt har han i
sitt eie en nokså spesiell sykkel, en
AWO, som er tyskprodusert. I lange
perioder av livet drev Kåre egen anleggsvirksomhet med bulldoser inntil det ble gravemaskin, i tillegg til
gardsdrift og reparatøroppdrag. Han
var også kjent mekaniker hos bussmannen Olav Granheim og jobbet
også en del for Ola Gladhaug i Hølera.
– Det har blitt mye skruing, sier
Kåre, som har stor forkjærlighet for
det som durer ...

Torbjørn Moen

6. april 2019

51

Vaset - Syndin - Grønsenn

1km rutenett

Sykkelrunde: Kartet er hentet fra boka Mjølkevegen med avstikkere – 15 sykkelturer Golsfjellet og Valdres.

Sykkelrunde fra Vaset på stølsve
Selv om sommeren ikke har nådd oss er tiden inne for
å planlegge noen av de fine barmarksopplevelsene
som ligger foran oss. Blant dem er sykkelmulighetene
i Valdres, som er helt i norgestoppen for turer på to
hjul i fjellet. Stølsveiene og stiene byr deg på mye
sykkelglede igjennom sommeren og høsten. Denne
turen er garantert en vakker opplevelse og en tur å
sette på «to do» listen!

T

uren starter på Vaset. Hvis dagen er varm og solrik, kan det
være fint å starte ved Joker Vaset, spise en is utenfor butikken og
slå av en prat med andre som har
samme planer som deg, sykkeltur!
Etter å ha syklet en kort strekning
langs Panoramavegen tar du inn ved
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mjølkerampa og sykler inn Mjølkevegen retning Vasetvatnet. Mjølkevegen er skiltet hele veien til Syndin, så
følger du skiltingen, er du på rett vei.
Ved Nordre Trollhovd går veien over i
sti og du får et parti på kjerrevei som
er fin å sykle. Utsikten til fjellene
rundt deg er strålende, så ta deg ti-

den til å nye den. Snart møter du Syndinvannene på rad og rekke, Søre
Syndin, så Midtre Syndin. Landskapet er åpent, det er støler, dyr på beite og blomsterenger. Etterhvert kommer du til den trivelige Syndinstøga,
som definitivt er stedet å legge inn en
rast for vafler, kakao og annet godt
som står på menyen her.
Med nye krefter til siste del av turen, forlater du Mjølkevegen og triller
ned mot det tredje av Syndinvannene, Nørdre Syndin. Veien, som går
helt til Strø, krysser mellom Nørdre
og Midtre Syndin. Herfra følger du
foten av det fine Gilafjellet. Etter
noen kilometer tar du av mot venstre
hvor det er merket Valdresrittet. Du
forlater her veien til Strø. Nå skal du
på turens andre stistrekning på din
ferd mot Grønsenn. På de ca. 6 km.

med en blanding av sti og kjerrevei
får du testet terrengsyklingsteknikken din. Stien er kloppet enkelte steder, så du kommer deg frem selv i
vått terreng. Ved Grønsenn venter utforkjøringer til Nordre Trøllhovd og
du er tilbake på Mjølkevegen. Siste
del av denne opplevelsesrike sykkelturen, er den samme som første del
og snart er du tilbake på Vaset.
Lykke til med å planlegge sommerens sykkelturer!

Fakta

■■ Lengde: ca. 45 km.
■■ Terreng: Fjellvei, kjerrevei, sti
■■ Vanskelighetsgrad: Middels
■■ Høyeste punkt: ca. 1030 moh.
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12 kjappe

Elisabeth Hålien
Stilling: IHT, leiar i miljøtenesten
Alder: Nett bikka 50
Bosted: Vakraste Vang i Valdres!

Informasjojn: Sykkelveier som møtes ved Nordre Trollhovd.

Tilknytning til Valdres:
Født i V. Slidre, Nordaberget. Oppvokse i V.
Slidre, og etter mykje reising i skuletida flytte eg
til Vang i ca.1992. Fann ein grepa kar i Vang, fekk
endeleg tak i eit lite småbruk etter 10 års
avertering. Me har no ei dotter på 14 og ein son
på 17. Jakt og fiske står hjarta nært, og er elles
interessert og aktivt engasjert i frykteleg mykje.
Fotball, snøscooter, politikk, dugnad, hund og
hest, bygdekino'n og mykje meir! Vang er ein
god plass å bu, arbeide og vekse opp i.
Mat:
Eg likar god mat! Alt frå sushi, ris, pasta,
medisterkaker, grillmat til halvrå biff. Er nok litt
kresen på kjøtet, og føretrekk ofte viltkjøt frå
eigen frysar.
Drikke:
Kaffekjærring, og mjølk – mykji mjølk.
Drømmeferien:
Den lyt vera med familien, og dette står sterkt
no så lenge ungane vil vera med. Hadde vore ein
draumeferie å tilbringe ei påske på eigen støl/
hytte, dette er noko me ikkje har i dag.

På stien: Retning Grønnsenn.

eier og stier

Turtips
ved
Birgit
Haugen

Framkomstmiddel:
Bil i hovudsak, men kan òg nytte traktor, ATV,
minibuss og snøscooter om det er behov.
TV- program:
Gode dokumentarar og krim.
Lesestoff:
Er svært i glad i krim der òg, men har nok ein
spesiell forkjærligheit til Margit Sandemo.
Nettstad:
Alt eg treng å leite etter; Google, nyheiter, FB.
Musikk:
Eg elskar det meste av musikk, men slit nok litt
med tung opera og moderne jazz.
Eg er vel eigentlig for «gamal» for det, men eg
elskar å spela høg musikk i bilen, og alle
gjeremål går grepa mykje lettare når musikken
dundrar. Me er alle drivne av rytme, heile
kroppen vår er rytme av mange slag, og finn ein
rett frekvens er dagen redda.
Bil:
Gamal BMW X5.
Kvem fortener ein blomst:
Sambuaren min! Han er heilt suveren både med
ungar, i heimen – og me samarbeidar om alt.

Kjerrevei: Mellom Nordre Trollhovd og Søre Syndin.

Valdresmagasinet

6. april 2019

53

Kameratskap
og kjøreglede

Kan sine saker: 15-åringen Henrik Holden i farta. Han er en av de beste kjørerne på crossmotorsykkel i Valdres.

Det er fart og spenning og et knallgodt
miljø. Det brummer
godt i Valdres Motorsportklubb for tida.

H

elt for seg sjøl, fire kilometer
fra hovedvegen mellom Røn
og Volbu ligger Valdres Crossenter. I et naturlig amfi med flott utsikt mot mektige fjell i Jotunheimen.
Det er et stort og velfungerende anlegg som er fint plassert i terrenget.
Det går for å være et av de beste
crossanleggene i landet. 50 mål har
de å boltre seg på.

Godt miljø
Det går mest i kjøring med motorsykler med svære pigger i dekkene denne søndagen. Snøscooterfolket kjører
denne helga konkurranse et annet
sted. Guttene kjører runde på runde
på syklene sine i den artige og krevende løypa. Noen gjør triks og hopp
underveis, andre har nok med å holde seg på hjula. Det er morsomt og
slitsomt.
Øyvind Holden som har vært med i
klubben i snart ti år viser rundt, og
forteller om anlegget og alt dugnadsarbeidet som har vært gjort for å få
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det til. Han har kjørt mye crossykkel
sjøl, og har nå med to sønner som er
like ivrige som faren.
– Vi møtes her på søndager for å
trene og ha det koselig sammen. Det
er en fin gjeng, Vi er mye sammen
både her og på konkurranser andre
steder. Det blir en åtte til ti konkurransehelger i året, og da er vi på tur
hele helga. Til sommeren skal vi ha
en egen cup sammen med tre klubber i Hallingdal. Det gleder vi oss til.

Snøscooter og crossykkel
Valdres Snøscooterklubb ble starta i
1994, og har vært en av landets største og mest aktive klubber. Ildsjelene
i klubben har hatt NM flere ganger, de
har arrangert EM, og hvert år har de
Midtnorsk mesterskap.
De siste åra har det vært stigende
interesse for crosskjøring med motorsykler i Valdres. Snøscooterkjørerne og crosskjørerne er nå i samme
klubb med navnet Valdres Motorsportklubb. Det er 50 aktive kjørere,
15 på scooter og 35 på crossykler.
– Den siste tida har det vært dugnadsarbeid for å legge til rette for
motorsyklene. Det er lett å spørre
folk om å være med på dugnad. Det
er ikke få timer vi bruker bare på å
preparere banen vinterstid, forteller
Harald Stokke, som er formann i
klubben.

Flere løyper
På anlegget er det et fint klubbhus,
garasje med egen tråkkemaskin,
traktor og anna utstyr som trengs på
slike baner. Den største banen er på
hele 1,1 kilometer. Den er delt om
vinteren med en del for scootere og
en for crossere. Det er også en egen
stadioncrossbane på 400 meter og en
liten barnebane.
– Vi har kjøpt 20 startgrinder for å
kunne arrangere konkurranser for
crosserne. Neste store dugnad blir å
få disse på plass, sier Øyvind Holden.
En etter en kommer guttene kjørende inn mot klubbhuset på crosserne sine. De er slitne, men alle smiler
og er fornøgde. Det skal bli godt med
pause med pølser.

Fokus på sikkerhet
Skikkelig sikkerhetsutstyr på kjøreren, vakter langs banen og klare regler for kjøringa er viktig i en sport
med fart og spenning. Med barn helt
ned i fem- seksårsalderen som kjører
sier det seg sjøl hvor viktig dette er.
Syklene for de minste er på 50 kubikk. Jo større barna er, jo større motor kan sykkelen ha. De største syklene har firesylindermotor på 450 kubikk.
Snøscooterne har motorer fra 120
til 600 kubikk. Det kan gå fort i svingene med dem også.

Da vi besøkte banen var det bare
gutter som kjørte der.
– Jentene kommer for fullt, og dette er en sport som passer like godt for
jenter og gutter, sier Øyvind Holden.

Positiv politimann
– Her forgår alt på en trygg og lovlig
måte. Ingen hører lyden fra motorsyklene og irriterer seg over det. Det er
mye bedre at ungdommen kommer
hit for å kjøre fort i trygge omgivelser
enn å prøve det andre steder. Det sier
politimannen Bård Høston som er
kriminalitetsforebyggende kontakt i
Valdres. Han har med en sønn som
kjører crossykkel, og roser det gode
miljøet i Valdres.

For hyttefolket
Valdres har flotte løypenett og fine
alpinanlegg, men noen ønsker å bruke fritida si også på andre ting.
– Mange med hytter i Valdres har
vært innom her. Det har vært hyggelig, og vi har plass til flere. Det er bare
å ta kontakt. Til sommeren skal vi ha
klare noen sykler til utlån for alle
som vil prøve denne morsomme aktiviteten, sier Øyvind Holden.
Ola Onstad
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– Kjempegøy, slitsomt, rått og grisemøkkete. Det
sier guttene som kjører cross-sykler på Slidreåsen.
Crosskjøring
på Slidreåsen

■■ Stor aktivitet og baner for

snøsccootere og crossmotorsykler.

■■ Et av de største og flotteste anleggene

i landet.

■■ Snøsccooterkjørerne hevder seg godt i

konkuranser.

■■ Økende interesse for crosskjøring i

Valdres.

■■ Ønske om å få med hyttefolk.

Koser seg: Det sosiale er viktig i
Valdres Motorsportklubb. Formann
i klubben Harald Stokke er raus med
serveringa av pølser.

Kult og slitsomt: Det er morsomt å kjøre, men det gjør godt med ei pause synes fra venstre Henrik Holden, Eivind
Myrheim, Halgrim Stokke, Ådne Holden, Pieter de Geus, Heine Stokke og Magnus Høston.

– Mange med hytter i Valdres
har vært innom her. Det har
vært hyggelig, og vi har
plass til flere.
Øyvind Holden

Godt snøscootermiljø: Det er
ypperlige forhold for snøscooterkjøring
på Slidreåsen. Her får både sjåfør Henrik
Holden og scooteren kjørt seg.
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Passer på: Harald Stokke og Øyvind Holden står vakt langs løypa og gir beskjed til kjørerne hvis de har skjedd noe som gjør
at de må ta det med ro eller stoppe.
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MÅLTROST: Oversiden er brun til olivenbrun, strupe og bryst er beige med brune, pilforma spetter. Under er vingene grå, med gulrust farge på vingefjærene. Nebbet er
gulaktig og beina er lyserøde.

Trøsten kommer
Fra tretoppene lyder en klokkeklar sang, så
ren og vakker at det skjærer i hjertet. Et etterlengtet vårtegn er på plass. Det er nok ikke
dumt at valdrisene kaller trosten for trøst.

S

varttrosten er gjerne først ute.
Rolige, klare og melodiske toner fulgt av mjuk kvitring, ofte
med melankolsk melodi. Allerede i
mars begynte hannene som hadde
overvintret her, men nå ankommer
de som har vært på tur i England og
på Kontinentet.
Måltrosten kommer hjem omtrent
samtidig. Måltrostsangen ligner noe
på svarttrostens, men er liksom mer
«ropende» og mindre «spørrende»,
med innslag av gnissende og skjærende lyder. De smetter ofte inn lyder
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som er hermet etter andre fugler. Det
kan høres mer ut som prat enn sang,
så mange steder kalles den for talatrost.
Rødvingetrost og duetrost har også
begynt å hevde sangpostene sine.
Gråtrostene stiller i en klasse for seg,
- en heller upopulær klasse. Lik andre troster kommer de fra trekk sørpå
i mars-april. Hannene innretter
straks revir, som hevdes med kjeftete, skvatrete, raspende og gnissende
lyder.

G

råtrosten er en såkalt kolonihekker. De liker å ha mange
andre par i nærmeste nabolag.
Maten henter de både i og utenfor kolonien. Gråtrosten liker skogkanter,
glissen skog og vierkjerr, og slår seg
gjerne ned i fjellbjørkeskogen. Kolonien gir et sikkert forsvar mot alt som
kan true egg og unger. Så snart en av
fuglene får øye på en katt, et menneske, en kråke eller en rovfugl begynner levenet. Flaksende, kraksende, kjeftende og stupbombende gråtrost angriper inntrengeren. Deres
fremste våpen er klatter med etsende
fugleskitt.
Den siste av trostene som ankommer fra vinterkvarterene er ringtrosten. Den er en riktig stølsfugl, som
hekker i vierbeltet og på snaufjellet.
Ringtrostene liker seg ikke i skogen. I

Mangfoldige
Valdres

Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
kulturlandskapet nede i bygda vanker de bare når de ankommer om våren. Mens de venter på at snøen skal
vike i fjellet kan du se dem hoppe
rundt i hagen eller på jordet på leit etter mat. Reirene legges på bakken eller for eksempel i lave einerbusker.
Bare i tiden før hekking, mens de søker partnere og oppretter store territorier, synger ringtrosthannene gjentatte klokkeklare, vemodige toner
hver morgen og kveld. Den typiske
sangposten er en stor stein. Fra og
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GRÅTROST: «Skittrøsten» er askegrå over hode og nakke,
mens vinger og øvre del av ryggen er mørkt rødbrune. Strupe
og bryst er okerbeige med kraftige, mørke flekker. Nebbet er
okergult med mørke ytterkanter. Kjønnene ser like ut.

DUETROST: Den største av trostene ligner måltrosten.
Rygg og skuldre er grå- til olivenbrune. Undersiden av
vingedekkfjærene er hvite. Hals bryst og buk er hvite, med
svartaktige runde flekker. Strupen rett under nebbet er uten
flekker. Hanner og hunner har lik fjærdrakt.

SVARTTROST: Eldre hanner er lett å kjenne med
sotsvart kropp, lysende gult nebb og gul karm
rundt øyet. Det er bare gamle hanner som har
gult nebb og gule ringer rundt øyene. Hunnene
er brune, ikke svarte. Hunner og unge hanner har
mørkt nebb.

SANGPOST: De virtuose sangerne finner seg en
fast post i toppen av et tre eller en busk med både
oversikt og god mulighet til å spre vårens glade
budskap. Her en måltrost.

TROSTEEGG: Trostene legger egg med vakre blå,
turkise eller grønnlige farger, som alltid er dekorert
med brunlige spetter. Her de knallblå eggene i et
måltrostreir.

RINGTROST: Hannen er svart mens hunnen
er brunlig. De kjennes på en karakteristisk hvit,
smekke eller krage på brystet. Hos ungfugler er
dette feltet mindre tydelig.

RØDVINGETROST: Vår minste trosteart er lett å kjenne. Navnet
har den fra den rustrøde flekken under vingene. Den har ellers en
hvit stripe over øyet og en hvit stripe fra nebbrota og bakover i
underkanten av kinnet.

med hekketidens begynnelse er ringtrosten en sky og stillferdig fugl.

R

ødvingetrostene kan også finne på å hekke i fjellet, men da
helst i vierkratt eller fjellbjørkeskog. Ellers liker de alle skogtyper,
bare det er godt med busk og kratt.
Mørk, ensformig granskog faller ikke
i smak. De legger reiret skjult og som
regel lavt i et tre, i en busk eller på
bakken. Rødvingetrostene er ganske
sosiale med artsfrendene sine. De har
små territorier og liker å bo med flere
andre par like i nærheten.
Rødvingetrosten synger lenge utover sommeren. Den har ikke like variert sang som svarttrost og duetrost,
men også her forekommer de betagende, klare trillene. Først en klar,
synkende eller stigende tonerekke,
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HEKKING: Hun som ruger og eggene hennes blir godt beskyttet av kraksende og sinte
bombekastere, utstyrt med skitbomber. Fotografer og andre anbefales å være forsiktige.

deretter en skravlet kvitring. Det er
påvist at mange fuglearter utvikler
forskjellige lokale dialekter, men hos
rødvingetrosten er dette ekstra utpreget.
Duetrosten heller mot barskog når
den skal velge reirplass. Den liker å
bygge på solide gran- eller furugreiner. Når hannene kommer sørfra
markerer de territoriet med vakker,
fløytende sang, som minner mye om
svarttrost. Som gråtrosten er duetrost en heftig reirforsvarer mot rovdyr. Kommer det folk, kan den enten
stikke fra reir og unger, eller den kan
finne på å angripe. Angrepene er
fulgt av heftig kjefting med varselrop
som minner om gråtrostens.
Trostematen består av småkryp,
som edderkopper, midd, meitemark,
larver eller snegler. Vi kjenner igjen

trosteviset; den hopper rundt og
skakker på hodet for å oppdage bevegelser i graset eller på bakken. Om
våren snus daugras og tørt lauv. Plutselig har trosten hogd tak i enden på
en stakkars meitemark, som med
baks og kamp blir dratt opp og fortært på stedet – eller blir klemt fast i
nebbkanten for å bli fôr til sultne unger.

T

rosteunger hopper ut av reiret
noen dager før de er flygedyktige. Inntil fjærdrakten er fullt
utviklet blir de sittende spredt på
bakken eller i lave greiner og er avhengige av at foreldrene kommer
med mat. Dette er kanskje den mest
kritiske tiden i livet deres. Trosteungdommene har en veldig sterk trang til
å møte mor og far med høye tiggely-

der, men det er viktig at de ellers holder seg så stille som mulig for ikke å
bli oppdaget.
Samtidig med at ungene begynner
å klare seg sjøl, går trostenes meny
over til å bli nesten vegetarisk. Da går
det i frukt og bær. Reisen til vinterkvarterene skjer normalt i oktober –
november. Men i gode rognebærår,
når trærne bugner av bær, kan flere
av trosteartene finne på å bli hengende lenge utover vinteren. Særlig gråtrosten danner da streifende overvintringsflokker. Duetrosten er den
eneste trostearten hvor nesten samtlige reiser når kulda kommer. Av de
andre artene kan ofte enslige eldre
hannfugler finne på å bli. En enslig
svarttrost i hagen er til stor trøst for
oss som tror på våren.
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ELKJØP
VALDRES!

514500

3490,-

239,Propan

5995,-

Solventilator

• Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

• Med AirPlus
solventilator får du
effektivt og enkelt
tørr luft i hytta!
Ventilere luft eller
varme opp innluften.

1395,-

vaskemaskin/
tørketrommel

• Kapasitet: 7 kg/ 4 kg
• Sentrifuge:
1500 o/min
• VarioSpeed,
HygieneCare

Senseo Switch 3in1

kaffemaskin Base+ (hvit)

9490,Samsung Galaxy
S10 smarttelefon

(prism black)

• 6,1” QHD+ Dynamic
AMOLED-skjerm
• Tre bakkameraer
• 4K videoopptak

Whirlpool
kombiskap

• Nettovolum:
228/111 liter
• Less Frost-teknologi
• Excellent Fit

40DS500

TCL 40” Full HD Smart-TV

Home Away Kaffetrakter for
gassbluss

• Med Home Away
kaffetrakter kan du
lage kaffe der du
måtte være.

465050

2790,-

28900,-

Gassalarm 12/230 volt

• Max Power er markedets mest effektive
160 watts panel.

• Gassalarm for hus, hytte, campingvogn,
båt og kjøkken. Både for bruk med
12 og 230 volt.

520130

(sort/oransje)

diesel- og parafinovn

Neat 864

• Høy komfort
• Ergonomisk design
• Hjul

• Diesel- og parafinovn Wallas 40
antrasitt m/175 liters
tank og fjernstarter.
Svært godt egnet for
mellomstore-store
hytter.

• Neat 864 er en
kraftfull, varmedrevet vifte som
sirkulerer varmen
fra din ovn eller peis.

• 40” Smart LED-TV
• Netflix, YouTube, nettsurfing
• Smart TV 3.0, S5-serien

153445

1095,-

Wallas 40 -

ADX gamingstol

390,-

Max Power 160 watt Solcellepanel

545121

ADXCHAIR16

1795,2990,-

102560

599,-

• 3-i-1 kaffemaskin
• TripleBrew-teknologi
• Termoskanne, Crema Plus, aut. av-funksjon

18475

400030

BLF8001W

2995,-

Siemens iQ500

AirPlus 100

10kg og 11kg

HD659400

WD15G442DN

105071

4990,-

varmedrevet vifte

Sunwind AGM 260At Batteri
• Dette Sunwind AGM-batteriet på 260 At
har god lademottagelighet og er
fullstendig vedlikeholdsfritt.
Annonsens varighet er f.o.m. 6. april og t.o.m. 27. april.

vi leverer & monterer!

STOR KJØKKENAVDELING

HURTIGLADER FOR ELBIL

Overlat bæringen og monteringen til oss!
Les mer på elkjop.no/tjenester

Vi hjelper deg med smarte løsninger
fra A til Å

Lad elbilen mens du
besøker varehuset vårt

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Elkjøp Valdres • 2200 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • storemanager.valdres@elkjop.no

ELKJØP
VALDRES!

514500

3490,-

239,Propan

AirPlus 100

• Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

• Med AirPlus
solventilator får du
effektivt og enkelt
tørr luft i hytta!
Ventilere luft eller
varme opp innluften.

10kg og 11kg

HD659400

WD15G442DN

5995,1395,-

vaskemaskin/
tørketrommel

• Kapasitet: 7 kg/ 4 kg
• Sentrifuge:
1500 o/min
• VarioSpeed,
HygieneCare

Senseo Switch 3in1

kaffemaskin Base+ (hvit)

Samsung Galaxy
S10 smarttelefon

(prism black)

• 6,1” QHD+ Dynamic
AMOLED-skjerm
• Tre bakkameraer
• 4K videoopptak

Whirlpool
kombiskap

• Nettovolum:
228/111 liter
• Less Frost-teknologi
• Excellent Fit

40DS500

9490,TCL 40” Full HD Smart-TV

Home Away Kaffetrakter for
gassbluss

• Med Home Away
kaffetrakter kan du
lage kaffe der du
måtte være.

102560

465050

2790,-

28900,-

Gassalarm 12/230 volt

• Max Power er markedets mest effektive
160 watts panel.

• Gassalarm for hus, hytte, campingvogn,
båt og kjøkken. Både for bruk med
12 og 230 volt.

520130

(sort/oransje)

diesel- og parafinovn

Neat 864

• Høy komfort
• Ergonomisk design
• Hjul

• Diesel- og parafinovn Wallas 40
antrasitt m/175 liters
tank og fjernstarter.
Svært godt egnet for
mellomstore-store
hytter.

• Neat 864 er en
kraftfull, varmedrevet vifte som
sirkulerer varmen
fra din ovn eller peis.

• 40” Smart LED-TV
• Netflix, YouTube, nettsurfing
• Smart TV 3.0, S5-serien

153445

1095,-

Wallas 40 -

ADX gamingstol

390,-

Max Power 160 watt Solcellepanel

545121

ADXCHAIR16

1795,2990,-

400030

599,-

• 3-i-1 kaffemaskin
• TripleBrew-teknologi
• Termoskanne, Crema Plus, aut. av-funksjon

18475

Solventilator

BLF8001W

2995,-

Siemens iQ500

105071

4990,-

varmedrevet vifte

Sunwind AGM 260At Batteri
• Dette Sunwind AGM-batteriet på 260 At
har god lademottagelighet og er
fullstendig vedlikeholdsfritt.
Annonsens varighet er f.o.m. 6. april og t.o.m. 27. april.

vi leverer & monterer!

STOR KJØKKENAVDELING

HURTIGLADER FOR ELBIL

Overlat bæringen og monteringen til oss!
Les mer på elkjop.no/tjenester

Vi hjelper deg med smarte løsninger
fra A til Å

Lad elbilen mens du
besøker varehuset vårt
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Farlige og fine lupin
Oppgava virker kanskje uoverkommelig,
men det stopper ikke
aurdalspatrioten Gunnar Dieserud, kona
Kari og ildsjel i Naturvernforbundet i Valdres, Fred Kuyper, i å
starte aksjonen»Hjelp
markblomstene våre»
for å utrydde lupinen
som planteart i Valdres.

L

upinen er en fremmedart og er
påtvunget oss og ført hit i uvitenhet om hva den kan forårsake. Aksjonistene er tindrende klare.
– Ja, kan hende kan vi bygge erfaring som også kan komme andre områder til gode, sier Fred Kuyper. Faktisk er det noen fylker i Norge som allerede har vært på det samme.

Ble engasjert
Opptakten til «lupin-aksjon» var i fjor
sommer etter et innlegg i lokalavisa
fra en hytteeier på Aurdalsåsen som
syntes det var ille hvordan lupin
sprede seg høgere og høgere opp
langs Danebuvegen. Da kastet Gunnar Dieserud og kona seg spontant på
og tok kontakt med Fred Kuyper i Naturvernforbundet i Valdres.
Langs E16 i Aurdal har blomsten,
som nok mange synes er fine, skaffet
seg sterkt fotfeste. Og den sprer seg i
vill fart, og er å se mange andre steder i Valdres også, for eksempel på
Beitostølen, vel 900 m.o.h. Planta
har en utrolig spredningsevne og frøene har en overlevelsesevne på inntil
50 år.

Drar i gang aksjon: Fred Kuyper (f.v.) fra Naturvernforbundet i
Valdres, Kari Rønningen Dieserud og Gunnar Dieserud er i ferd med å dra
i gang en aksjon for å bekjempe utbredelsen av den forbudslista lupinen.

Står på forbudslista
– Etter hvert som vi har lest oss opp
på Lupin, så vi lyset og ble skikkelig
kamplystne for å si det slik. For å få
bukt med lupinen, må det menneskelig innsats til, ikke bare som en engangsforeteelse, men faktisk i flere år
framover, sier Gunnar Dieserud. Han
er klar.
– Men hvorfor dette engasjementet
for å bekjempe en plante som i utgangspunktet er pen?
– Vi synes markblomstene er mye
finere og ekte. Lupinen slo rot i Valdres for noen tiår siden, blant anna
ved hjelp av Vegvesenet, eller den er
brakt hit av besøkende i vannvare.
Man visste ikke bedre. Så har man
gradvis fått opp øynene for hva dette
egentlig er og handler om, sier en engasjert Gunnar Diserud. Kona Kari er
ikke botaniker, som en skulle tro,
men tidligere psykisk sykepleier. I
alle fall har hun brukt mye tid på å
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Truende: Lupinen sprer seg til stadig nye områder i Valdres. Den er svært hardfør, og har sterkt fotfeste iblant anna Aurdal,
men er også å finne på Beitostølen. Planta kan blant anna ta knekken på humla og truer artsmangfoldet i naturen. Arkivfoto
lese seg opp på problemplanta. Hun
mener det trengs en god del kunnskap om det som er i ferd med å skje.

Inviterer til temamøte
– Lupinen er en fremmedart som når
den setter fotfeste sprer seg med stor
kraft. Lupinen kan fort fortrenge den
lokale artsrikdommen dvs. markblomstene. Samtidig er planta giftig
og påvirker mangfoldet av dyr og
planter. Pollen fra lupin er slik vi har
erfart giftig for bier slik at de produserer færre etterkommere. Det er
derfor vi mener at Lupinen må bekjempes med alle krefter, sier Fred
Kuyper.
I første omgang har initiativtakerne invitert til et bredt temamøte om

bekjempelse av Lupin. Det skjer lørdag 24. april. Da deltar folk fra Fylkesmannen, Statens vegvesen, VKR,
kommunene i Valdres, VNK og ellers
alle som er engasjerte. – Vegvesenet
er klar på sitt ansvar for lupin og skal
slå langs E16, sier Dieserud.

Krevende jobb
– Målet er at vi skal kartlegge forekomsten av Lupin i Valdres for etter
hvert legge planer for å bekjempe
den, forteller Kuyper. Men det er ingen enkel oppgave, som sagt. Planta
må fjernes på forsommeren før blomstringa starter for så å gjøre ny nedkapping et par måneder seinere. Fjernes den etter blomstring, kan det bidra til spredning. Etter 3 – 5 år klarer

det seg med en nedkapping hver sesong, sier aksjonsgruppa med Gunnar Dieserud, Kari Rønningen Dieserud og Fred Kuyper i spissen. Det
som kuttes må pakkes inn i søppelsekker som tapes igjen, for deretter
fraktes til VKR for brenning for å hindre ytterligere spredning.
– Vi skal sammen med lokale krefter,
lykkes med å bekjempe lupinen vekk
fra Valdres, sier de. Og håper og tror
at også hyttefolket ser verdien av dette og blir med på laget. De oppfordrer
interesserte som vil ta et tak til å ta
kontakt.
Torbjørn Moen

Valdresmagasinet

1) Kva er midlandsmål?
2) Eit år var Valdresflyvegen open heilt til midt
i mars. Kva for eit år var
det?
3) Kven toppar lista til
Senterpartiet og
Arbeidarpartiet framfor
kommunevalet i
Sør-Aurdal til hausten?
4) Kva er namnet på den
nye idrettshallen på
Leira?
5) Kva slags jubileum har
Fjellmaraton 1. juni
2019?
6) Kva heiter valdresgarden som reality-TVserien «Farmen» vart
spelt inn på i 2012?

VALDRESSPØRSMÅL
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7) Kva er namnet på den
nye brua over Etna på fv.
251 i Sør-Etnedal?
8) Kven er dagleg leiar i
Valdres Natur- og
Kulturpark?
9) Kven har skrive songen
«Mitt bu, min heim,
mein keisardom»?
10) Kor høg er Uranostinden?
11) Kva er namnet på den
nye musikkfestivalen på
Beitostølen?

Hvis du var voksen og
fikk bestemme, hva
ville du bestemme da?

Moderne og miljøvennlige
toalettløsninger til hytte og fritid
SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Midlandsmål er ei samlenemning på dialektene i dei vestlege austnorske fjelldalane
Vest-Telemark, Numedal, Hallingdal, Valdres og Nord-Gudbrandsdal, 2) 1996, 3) Marit Hougsrud (Sp) og Trine
Adde Hansebakken (Ap), 4) Valdres Storhall, 5) Løpet blir arrangert for 40. gong, 6) Nordre Landmark, 7)
Hellefossbrue, 8) Jørand Ødegård Lunde, 9) Anders Underdal, 10) 2.157 m.o.h., 11) Beitostølen Live.

helgenstreken
eir helgen
Lønnsforhandlingstid

CROSSOVER FRA FORD

Synne Stavenjord Rogne (5),
Rogne: – Jeg vet ikke helt. Jeg synes det er
fint å være barn og la de voksne bestemme.
Jo, jeg ville bestemt at jeg kunne være oppe
litt lenger om kvelden.

Focus Active

VINN

FINN BILDET
A

B

C

D

E

F

9 0, - / MN D

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Arne Kjørstad, Biri
Kun aske som sluttprodukt
Barnesikkert

– 133 g/km (1,5l TDCI 120-HK – 1,5l EcoBoost 182 HK ). Blandet drivstofforbruk fra 0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 120-HK – 1,5l EcoBoost 182 HK).
31. mars 2019. Startleie/etabl.gebyr.: kr 39 831,-. Månedsleie: kr 2 390,-. Totalpris: kr 97 191,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 2 års bindingstid.
m prisendringer og trykkfeil.

Sav påHøy
FINNkapasitet.
BILDET: 4Apersoner
side:
iB side:

C side:

egen 400, 2920 Leira i Valdres
Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
Navn: .............................................................................................................................................................
36 39 00
tlf: 900 75 355
@hovrud.noAdresse: . ...................................................................................................................................................
post@hovrud.no
hovrud.no
www.hovrud.no
E-post/Tlf.: ..............................................................................................................................................

Lær mer om Cinderella på

oss på

HYTTEMESSEN

Krever lite plass

✂

Trenger
D side: ikke Evann
side: eller F side:

vrud Auto
AS 10-12
Leirapersoner iHovrud
avd Gol
timen,
døgnet Auto ASavløpstilkoblinger

Valdresmagasinet

EN MÅNEDS
ABONNEMENT
Møt
PÅ «VALDRES»

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
Oslo Aarøen Haugen (5),
det er fra, for eksempel Hellerudsletta,
Ole Matias
A side 11, B side 2 osv.
25.-28.Rogne:
april – Da ville jeg bestemt at jeg kunne
kjøre traktor og gravemaskin. Åååå det hadde
Send svaret på e-post til
vært gøy.
redaksjonen@avisa-valdres.no
eller i vanlig post innen
15. mai til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes.

kt
erom på

eforhold for
tandard.

Maria Sørfonden (5), Rogne: – At
barna skulle være oppe og at de voksne måtte
gå og legge seg. Og så ville jeg bestemt at jeg
kunne bruke sminka til mammaen min og ha
hull i ørene.

Enkel installasjon
For hus, hytte, bobil
og campingvogn
Gustav Rabben Lundby (5), Rogne:

– Da ville jeg bestemt at jeg kunne sove lenge
om morgenen og være oppe lenge om kvelden
og spise godteri.

6. april 2019

61

Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering

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

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 04 77

www.autohuset-fagernes.no

Hovli Auto
Toyota

2920 Leira
Tlf. 61 36 26 00
www.hovli.no

Byggmester Ola Veltun

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775

olavelt@online.no

Byggmester
Haldor Ødegård

Hus, hytter, restaurering,
og prosjektering. Sentral
godkjenning. Fagkunnskap
gir trygghet

2967 Lomen
Tlf. 915 74 316

haldooe@online.no

Jevne Bygg AS

Bygg og tømrartjenester,
tetthetsmålingar,
termofotografering

Bygdinvegen 2177, 2940
Heggenes. Tlf. 992 52 494

Hovrud Auto

harjev@online.no eller
jarlejevne@gmail.com

2920 Leira
Tlf. 900 75 355

Byggmester
Ove Gunnar Viken

Lomen Auto

Opel – Chevrolet –
Ssangyong

2967 Lomen
Tlf. 61 34 39 60

www.lomenauto.no

Sebu Bil & Bensin AS

Bensinstasjon – Verksted –
Bilberging – Dekk –
Tilhengere

2940 Heggenes
Tlf. 61 34 29 20 - Vakt 975 14850
www.sebu.as

Valdres Auto
Volkswagen

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 79 00

www.volkswagen.no

Valdres Bil

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

www.valdresbil.no

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22

www.valhall-auto.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62

62

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

6. april 2019

Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

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

Ford

www.hovrud.no

Rogne Bygg A/S

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres

Vi har mer enn 30 års
erfaring med el-installasjoner og vedlikehold av
hytter, hus og næringseiendommer

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

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

FG Bygg AS

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

www.el-servicevaldres.no
post@el-servicevaldres.no

Vi utfører alt innen nybygg,
tilbygg, våtrom, restaurering og rehabilitering

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no
goran@fg-bygg.no

Fjell-Bygg as

Bygg-og tømrermester.
Alt innen prosjektering,
tegning og snekkerarbeid.
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.

2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

Tomtegraving, vegbygging,
avløpsanlegg, minirenseanlegg m/prosjektering,
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

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 - Brønntrykking - Pumpemontering

Kalplassvegen 14,
2920 Leira. Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Kalplassvegen 14, 2920 Leira
Tlf. 907 04 633

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. 416 09 441
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

TK Totalbygg AS

Alt innen Tre og Betong

2973 Ryfoss – Tlf. 990 09 484
www.tktotalbygg.no

Byggtorget Fosheim Sag
Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85

www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Solheim Trevare AS

Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885

Storefoss Sag DA

postmaster@vassfarbygg.no

Åpent man.- fre, 7.30–16.
Lør. 9–13
2940 Heggenes - Tlf. 61 34 00 48

3528 Hedalen/2910 Aurdal
Tlf. 907 62 578/916 33 515

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

Tlf. 61 12 01 25

kn-amund@online.no

www.fredlundsag.com
fredlundsag@gmail.com

Vassfarbygg as

leiebo@online.no

2937 Begna. Tlf. 911 92 480

2920 Leira
Tlf. 900 19 872

olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Maxbo Etnedal

Riving av bygninger
Flyting av masse
Utleie av minigraver

Panel, listverk,
spesialprofiler

valdresutleiesenter.no

oppretting av hytter som har
sunket i terrenget, betongsprøyting av grunnmur, gravearbeid, drenering, trefelling

Maskinentreprenør
Knut Amundsen

Fredlund Sag og Høvleri

BYGGEVARER
Bygg-jernvaretrelast-maling
www.maxbo.no

Byggtorget
Bagn Byggsenter AS

Alt innen trelast,
byggevarer, jernvarer,
maling og interiør.
Velkommen innom for ideer
og inspirasjon

Vestbygdvegen 15
2930 Bagn – Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no
info@bagnbyggsenter.no

Byggmakker Skattum
avd. Leira

Alt innen trelast og byggevarer. 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

Spesialist på trelast

post@storefoss.no
www.storefoss.no

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes
Tlf. 47 48 29 60 00

fagernes@dnbeiendom.no
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres
Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

Mail: em1@em1fjellmegleren.no
www.eiendomsmegler1.no/valdres

PrivatMegleren Valdres
Jernbanevegen 6,
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 415 10 015

kw@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no/valdres

Valdresmagasinet

– og finn ut hva de kan hjelpe deg med
Hjelper deg til raskt å komme i kontakt med
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres

Stavedalsvegen 338
2933 Reinli – Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no

Vaset
Utbyggingsselskap as

2966 Slidre - Tlf. 959 45 153
post@vaset.com
www.vaset.com

Ølnesseter Hyttegrend

Nøkkelen til det gode liv.
Tomter opp mot 1000 m.o.h.

Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

2952 Beito. Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no
www.gronolslie.no

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

GALLERI
Galleri Hilsen

Visning av maleri, grafikk
og tegning. Arbeider kan
også vises på deres hytte.

Galleri Hilsen
Garlivegen 7, 2900 Fagernes
tel. +47 905 24 365
post@evalailahilsen.no
www.evalailahilsen.no

Data & Tv-Service AS

Hvitevarer/Mobil/Lyd &
Bilde/Data/pc verksted –
når kompetanse og
fagkunnskap betyr noe.

Mobildata Fagernes
Gullsmedvegen 13
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS

Hvitevarer/småelektrisk.
Tele/data produkter. Lyd og
bilde. Serviceavdeling.
Hytteavdeling. Varmepumper

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Valdres Utleiesenter AS
Lavpris propan

Kalplassvegen 14,
2920 Leira i Valdres
Tlf. 907 04 633

Valdresmagasinet

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

Fagernes Kjøpesenter

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–fredag 10–20
Libris 09–20
Eurospar man.–fre. 08–21,
lørdag 08–18
Vitusapotek man.–tors. 09–18
fredag 09–20, lørdag 09–16.
Tlf: 476 01 507
www.fagerneskjopesenter.no
Besøk oss på Facebook
App: Fagernes Kjøpesenter

MALERE

Arves
Vaktmesterservice AS

Maler Conrad

Alt på ett sted! Renhold,
vedlevering, snekring,
maling, snømåking, pleie av
torvtak, vakt og tilsyn av
hytter

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

Tlf. 990 09 553

post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
2940 Heggenes

Vi tar vare på DINE verdier!

Tlf. 913 00 961

bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

Din lokale servicemann
og fagforhandler av alt
hytteutstyr på Hedalsfjellet, Valdres og deler av
Hallingdal og Ringerike.
Sender også varer over hele
landet til en god pris

Tlf. 907 94 433

www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING

Amfi Valdres

HYTTESERVICE
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen

ELEKTRISKE
ARTIKLER

KJøPESENTER

HÅNDVERKER
Brusveen
Snekkerverksted AS

Vi lager ditt heltre kjøkken
på bestilling, samt dører,
vinduer og skap, Håndverk
vi er stolte av å utføre

2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com

Grønvold Snekkerverksted AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

Bygdinvegen 1574,2943 Rogne
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
post@gronvold.no

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat
valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

Tlf. 61 36 42 00

www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook!
www.valdresmagasinet.com

MøBLER
OG INTERIøR
Alle Gode Ting er Tre

Vi leverer det meste til hjem
og hytte

2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com
arnestende@gmail.com

Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

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

Fargerike Fagernes/
Varmefag

Vi er spesialforretning
innen maling, tapet, gulv,
flis, gardiner , tepper, ovner
og hytteustyr.

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

Lev Vel
Interiørkonsulent

Forhandler kjøkken,
bad, garderober,
hvitevarer, tepper,
gardiner og tilbehør.
tegner, planlegger og
veileder.
Befaring hos kunde

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947

Valdres Varme og
Sanitær AS

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING

aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

Vasetstølen

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

Murkelivegen 14,
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

post.fagernes
@mobelringen.no
www.mobelringen.no
Lik oss på Facebook!

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no
post@gomobu.no

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

Masse gruppetimer – Basseng
Treningsavdeling – Spinning
Badstue – Personlig trener –
Singlettforbud.

61 36 29 30 / 92 804 004

valdrestreningssenter.no
Kiropraktikk - Massasje Akupunktur - Gestaltterapi
- Hudpleie
valdrestreningssenter.no/
behandling

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.no

Røn VVS AS

Rørleggermester
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn

Alt i vann, varme og
sanitær
Vi er også behjelpelige med
utslippstillatelse

Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011
post@ronvvs.no

Severing og hytter

www.vasetstolen.no
post@vasetstolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i
restauranten. Ta med hjem

2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438

fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

Takstkontoret Valdres AS

Velkommen til takstkontoret
i Valdres
Boligtakst, verditaksering,
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss.
30 års erfaring.

• Tlf. 61 36 42 00 eller på mail: annonse@avisa-valdres.no

Stavadalen Holding

ValdresEnergi

Tlf: 61 34 43 05
Mobil: 911 23 253

martin@valdrestakst.no

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS

Vi vasker og ruller det
meste – duker, sengetøy,
arbeidstøy osv. Ikke renseri.

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS

Vi vever ryer, tepper o.l.
– også etter farger og mål.

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no
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annonsere her? Kontakt annonseavdelingen i

EIENDOMSUTVIKLING

Retro turistreklame: Et oversiktskart for Valdres fra 1919 og et par
gamle turistbrosjyrer for henholdsvis Fagerlid & Grindaheim hoteller og Tyin
Høyfjellshotell.

Mer enn bilder: Samlinga innbefatter langt mer en gamle bilder og postkort.
Her et utvalg brosjyrer samt et par Fagernes-vimpler kjøpt på auksjon.

Gammelt «gull»: Fritz Michael Østby fra Fagernes står bak Facebook-siden «Valdes i gam
fra tidligere tider i Valdres. Her viser han fram en av mange skoesker med materiale, fylt til ra
48-åringens øvrige samleobjekter, som pins og tøystykker. – Jeg samler også på ting fra krige

Gjør Facebook-sukses
Fritz Michael Østby
fra Fagernes bruker
gjerne en tusenlapp
på å sikre seg et godt,
gammelt foto han kan
digitalisere og dele
med omverden.

f

ritz sitter foran to PC-skjermer
på kontoret hjemme i Ranheimsbygda – med Facebooksiden «Valdres i gamle dager» på den
ene skjermen og et bildebehand-
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lingsprogram på den andre, slik han
ofte har gjort i ledige stunder de siste
fem åra. Det var i 2014 han starta den
nevnte Facebook-siden, som i dag
har nærmere 6500 følgere.

Nytt liv på nett
– Jeg la merke til at noen hadde oppretta lokale Facebook-grupper der
folk kunne legge til gamle bilder. Siden jeg er oppvokst på Fagernes, begynte jeg å lete fram bilder herfra og
legge dem ut. Flere savnet imidlertid
bilder fra andre steder i regionen. Det
gjorde at jeg oppretta en slik Facebook-side for hele Valdres. Jeg hadde
allerede profesjonell skanner og pro-

gramvare, så da var det bare å sette i
gang, forteller 48-åringen.
Fritz, som har bakgrunn som fengselsbetjent samt har gjennomført
FN- og NATO-tjeneste, jobber som
IT-konsulent i IKT Valdres. I tillegg
har han eget enkeltmannsforetak for
digitalisering, restaurering og retusjering av bilder.
Etter at den første bolken med bilder ble lagt ut, spredte Facebook-siden seg fort blant folk. Fagernesingen
er langt fra alene om interessen for
gamle postkort og fotografier.
– Jeg synes det er fascinerende å se
hvordan kjente omgivelser har forandra seg oppigjennom, sier Fritz, som

stadig er på utkikk etter nye, gamle
motiver som fortjener en renessanse
og videre liv på digitale flater. Selv
setter han også stor pris på å kunne ha
bildene han digitaliserer i fysisk format.

Følger med på auksjoner
Dattera Linn svinger innom pappas
kontor med dagens post og gir ham to
små brev som har dumpa ned i postkassa.
– Der kom det enda et par nye, konstaterer Fritz. De gamle postkortene
og fotografiene har han enkelte ganger jobba hardt for å få fatt i.
– Jeg får varslinger hver gang det

Valdresmagasinet

Silkehansker og Lupe: De gamle bildene og kortene
behandles med den største respekt av eieren. Her holder han
fram et Neste-julekort fra Shell-stasjonen på Fagernes.

Tidlig 3D-effekt: Et amerikansk stereoview-kort med to
identiske motiv av Tonsåsen sanatorium side om side, som
kunne beskues med spesialbriller og gi 3D-effekt.

mle dager», hvor han de siste åra opptil flere ganger ukentlig har digitalisert og lagt ut fotografier og postkort
anden av nettopp fotografier og postkort han har samlet og kjøpt. På korktavlene i bakgrunnen henger noen av
ens dager blant annet, forteller han.

Fotoentusiast: I tillegg til å samle på gamle bilder og
postkort, har Fritz, som også er en ihuga hobbyfotograf, en
anselig samling gamle fotoapparater.

ss med gamle bilder
dukker opp noe nytt på nettauksjoner. De fleste koster ikke så mange
kronene, bortsett fra portoen det koster å få sendt dem hit. Andre igjen kan
nok komme opp i sluttsummer på
fem hundre eller tusen kroner. Dette
gjelder spesielt i tilfeller der disse objektene har en verdi også utafor Valdres, enten på grunn av frimerke og
stempel som sitter på eller fordi det
dreier seg om Valdresbanen – det finnes mange jernbaneentusiaster rundt
om, sier Fritz, som har flere skoesker
fulle med gamle postkort og fotografier, som til sammen teller flere tusen.
– Det gjelder å huske hvilke motiver
man allerede har. Her har jeg visst to
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like postkort med Fagernes-motiv fra
første halvdel av 50-tallet, men det
ene kortet mangler frimerke, og det
andre er sendt fra California, så de har
sin verdi begge, smiler han.

Lokale motiv fra Frankrike
Et av de to brevene som ennå ligger
uåpna på pulten, er sendt fra Frankrike. Også en annen «juvel» i samlinga
har tatt turen hele veien om Frankrike, før den aktuelle bildebunken havna på Fritz' bord.
– Dette er autentiske bilder tatt i
Valdres helt på starten av 1900-tallet,
forteller han entusiastisk og viser
fram det øverste bildet, med påskrif-

ten: «Skydsstation Petersborg – Valdres, 01/08/04». Om det er utvandrere, turister, samlere eller oppkjøpere
som førte Valdres-motivene til Frankrike, vet han ikke. Han er imidlertid
overbevist om at det finnes mange
gjemte og glemte «skatter» der ute –
blant annet i folks gamle familiealbum. Mange av dem kan være verdt å
dele, tror Fritz, som oppfordrer folk til
å se igjennom skuffer og skap og sende inn sine bidrag til «Valdres i gamle
dager».
– Masseproduserte postkort er vel
og bra, men vi mangler sårt gamle og
unike bilder fra Valdres. Dagligliv
med handel, kjøretøy og bygninger

som er borte er svært attraktivt.
– Fotografier taper seg med tida.
Det er viktig å ta vare på dem for seinere generasjoner før det er for seint.
Facebook er kanskje ikke den optimale plattformen for å ha et digitalt bildearkiv, men det er fint i den forstand
at folk kan kommentere under bildene og fylle inn der det måtte mangle
opplysninger – som ofte er tilfelle når
det kommer til eldre bilder, avslutter
entusiasten, som med tida håper å
kunne lage en egen nettside til de
gamle bildene, sier han.
Ingri Valen Egeland
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Lykken ligger østover
Gretten gubbe (28) er bitter
over at vi ikke er best i verden.

R

esultatene er klare, og det er ikke hyggelig
lesning. Vi har blitt gruset, slått ned i støvlene og vist hvor skapet står. Vi har fått
bank, juling og en skikkelig lærepenge. Gulvet er
fritt for støv og smuss der de har feid det med oss.
Den feite dama har sunget, og vi har ikke hengt
med på notene. Tallene proklamerer med tydelig
røst at vi kommer smertefullt til kort:
Vi er ikke verdens lykkeligste land.

Riktignok er kanskje ikke vi nordmenn verdens
mest emosjonelt tilgjengelige folkeslag, men sammenlignet med finnene er vi rene italienere. Her er
en sann historie om Finland, fra en tidligere finsk
kollega av meg: Hun fortalte at da besteforeldrene
skulle gifte seg, sa bestefaren til bestemoren: «Jeg
elsker deg. Jeg sier det én gang nå, også gir jeg beskjed hvis det endrer seg.» De forble lykkelig gift livet ut. Forstå seg på det den som kan.

De har et land som er like kaldt og mørkt som vårt
eget, men uten verken fjell eller fjorder som kompensasjon. Stereotypiene om det finske folk tegner
et bilde av en kultur som kombinerer nordisk jantelov med russisk, alkoholisert saktmodighet. De har
en høyere selvmordsrate en oss, for svingende, og
allikevel er de lykkeligere.

blogg
for blyge

Andrea b. grøneng

K

or ofte ler du så godt at du
ikkje greier å stoppe? Slik at
du hikstar etter pusten. Slik
at du har latterkrampe så du vrir
deg. Slik at du kjenner lukka risle
gjennom kroppen.
Truleg ikkje ofte nok.

Vaksenlivet kan fort verke keisamt, fullt av plikter, ansvar, stress
og profesjonalitet. Skiljet mellom
jobb og fritid har for mange vorte
meir utydeleg. Mange er tilgjengelege på telefon og e-post heile døgnet. Det forventast at ein skal klare å
vere både fagleg dyktig, ein god
partnar, omsorgsfull forelder og ein
god ven. For meg som er i overgangen til å verte vaksen, kjenner eg på
at vaksenlivet ofte ser ut til å innehalde mykje alvor, og at det er mindre rom for kreativitet, humor og
leik.
Vi er veldig opptekne av korleis andre oppfattar oss. Alt må vere på
stell både i arbeidslivet og privatlivet, eller det skal i alle fall sjå slik ut.
Sjølv om ein del av oss kanskje har
lyst til å tulle og le når livet vert litt
grått og keisamt, trur eg at mange
har ei slags sperre i seg. Det er rett
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Dog, det finske språk er heller ikke uten lyspunkter: det er for eksempel beriket med det fremragende ordet kalsarikännit, som kan oversettes som «følelsen av å sitte hjemme alene i underbuksa og drikke seg full». Her har vi noe å lære.
Finland har også verdens høyeste tetthet av metallband. Betyr det at vi blir lykkeligere hvis vi for
eksempel fokuserer mindre på å realisere hyttedrømmer, og heller bruker tid på å hoppe rundt på
metallkonserter hvor bandet veiver en nyslaktet
griseskrott rundt på scenen? (Det er en ting som
skjer overraskende ofte på metallkonserter.)

I mars i år lanserte de lærde hodene i FN den nyeste utgave av World Happiness Report, hvor vi
nordmenn havnet helt nede på tredje plass. Foran
oss ligger Danmark. På toppen triumferer Finland.
Finland.
At vi blir slått av Danmark kan jeg saktens forstå:
de har billigere øl, bedre smørbrød og ingen ulvedebatt.
Men Finland? Hvordan kan det ha seg?

Finsk knekker verbene i småbiter, stapper de i magasinet på en revolver, skyter nonchalant i stykker
kneskålene dine og dæljer deg i skallen med kolben
når magasinet er tømt, bare sånn for sikkerhets
skyld.

Simen Dalehavn Faaberg
Selve språket deres er en skrekkens labyrint.
Når du skal bøye et substantiv eller pronomen på
finsk, må du plukke riktig form av femten forskjellige kasus. Femten. De fleste river seg i håret når de
møter fire kasus i tysktimen på ungdomsskolen.
For ikke å snakke om finske verb – en lidelsesberetning som får Jobs bok til å ligne et sponset blogginnlegg fra Dubai. Andre språk bøyer verbene sine.

Alt ovenstående er selvsagt ubegrunnet vås –
en bitter reaksjon på at våre naboer slår oss på ærlig
og redelig vis. Finland er etter alt å dømme et fornuftig, veldrevet og kultivert land. De har Mummidalen, gode fiskemuligheter og verdens beste skolevesen. Vi får trøste oss med et annet funn fra lykkeforskningen: man blir stort sett gladere av å havne på tredje enn andre plass.
Ellers kan vi alltids innføre noen nye kasus, og
se om vi blir lykkeligere av det.

Våge

og slett for ubehageleg å gå vekk frå
norma, og det profesjonelle. Miljøet
og kulturen vi er ein del av set kanskje ikkje pris på desse mindre seriøse sidene, så vi gøymer dei langt
inni oss, eller vi dempar den sprudlande personlegdomen vår. Vi vågar ikkje å utfordre andre si oppfatning av oss. Eller vi er redde for å
feile, verte avvist, ikkje vere morosame eller å ikkje vere gode nok.
Sjølv om vi som born får høyre at
det er normalt å feile og at det er ein
god måte å lære på, så er det brått
ikkje like greitt lenger, etter kvart
som vi vert eldre. Samfunnet følgjer
med på det vi gjer. Kanskje står det
meir på spel, eller vi har fleire erfaringar som gjer at vi vegrar oss. Då
er det jo ikkje rart vi vert seriøse og
alvorlege.
Leik mjuknar oss opp, og gjev
rom for å gjere feil. Vi treng ikkje
uroe oss for at alt skal vere perfekt.
Leik kan vere ei sårt tiltrengt pustepause frå jaget etter perfeksjonisme. Sjølv syslar eg mykje med teater. Noko av det beste eg veit er å
varme opp med teaterleikar på teaterøving. Her får vi leike med stem-

Teikning: Andrea B. Grøneng
ma, herme, lage grimasar og rare
rørsler, slost, synge og improvisere.
Her tek ingen seg sjølv høgtideleg,
og det er heilt normalt å feile. Vi ler
med kvarandre. Eg treng ikkje uroe
meg for at det eg gjer ikkje er bra
nok. For meg har dette vorte eit viktig pusterom. Eg trur det er sunt å
ha ei eller anna form for pause frå
den seriøse vaksne verda.
Vi er kanskje ikkje så flinke til å by
på oss sjølve, eller ta oss tid til å leike, tulle og tøyse, eller spele eit spel,
med mindre det er born til stades.
Det treng ikkje å vere born til stades
for at ein skal leike! Det finst mange
aktivitetar som kan lokke fram den
litt meir kreative og leikne sida ved
oss på ulike vis. Det finst variantar
av teater- og selskapsleikar som

passar til både kvardag og fest, det
finst artige brettspel og fargeleggingsbøker. Ein kan drive med sport
berre for moro skuld, eller ein kan
danse til musikken ein høyrer på.
Det er mange moglegheiter.
Alle seier at born treng å leike, ja,
men det treng sanneleg ungdom og
vaksne òg! Vi treng å lære at det
ikkje er farleg å leike sjølv om ein er
vaksen. Og vi treng å lære å ikkje sjå
rart på dei som gjer det. Det bør vere
heilt innanfor å senke skuldrene litt
mellom slaga, og le, tulle og leike.
Alt vi gjer treng ikkje å ha nytteverdi
eller vere effektiv bruk av tid.
Ein god latter forlengjer livet. By
på deg sjølv! Våg å utfordre!
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Vurderer du å selge hytte?

Tlf: 61 36 66 33
E-post: valdres@aktiv.no

Ta kontakt for en hyggelig prat og gode råd om hvordan du går frem.
Kanskje har vi allerede kjøperen registrert hos oss?

Oddny
Fystro

Marit
Nystuen

Ingunn
Meisdalen

Lene
Ringen

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i 40 år!
Valdresmagasinet
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SCAN KODEN
FOR MER INFO
OG BILLETTER

Hedalen kulturforum har gleden av å invitere deg
til den aller første utgaven av Hedalens egen kulturfestival.

25.-26.mai

Anton’s timber show
Begnaljom Spel- og dansarlag
Ensemble96 & Ragnhild Hemsing
Måndag
Hege Øversveen
PoeSti over Hedalsfjella
med Cato Skimten Storengen

Billetter til salgs på hedalenkultur.no

KINGDESIGN.NO / FOTO: ARNE HEIMESTØL

DE SISTE 10 ÅRENE har Hedda Hytter engasjert seg i sport- og kulturlivet i Valdres.
Vi var med å starte løypelaget i hjembygda Hedalen og vi samarbeider med Valdres Sommersymfoni og Hemsingfestivalen. Nå er vi også samarbeidspartner med Hedalen kulturforum
med gjennomføring av HEDALEN KULTURFESTIVAL.

