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Vinterglede

Fotoreportasje fra
låvehytta på Beistostølen
Harald Andris Hamre: – Fotograferinga
er ein kjær hobby, sysselsetting og terapi
Syriaflyktningen Azzam
fikk sin livs sjanse på Beitostølen
Karsten Alnæs
om tiden i Valdres

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 29-31

EiendomsMeglerr 1 Fjellmeglerren er Valdre
es og Hallingdals
største eiendomssmegler med sterke forankriinger i lokalmiljøet.
nike tradiisjonerr gjør at stadig
Variert og flottt naturr, kultur og un
nske
er seg hyttte i Va
aldres.
flere øn
dmyke over å kunne være me
ed på å oppfylle dissse drømmene!
Vi er stolte og yd
Vellkommen inno
om våre konttor på Fagerness og Beitostøle
en,
ntakt oss for en hyggelig eiendo
omsprat!
eller kon
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Marita E. Grønbrekk

Martin Vedel Nielsen

Jane B. Hauglid

Marte Buene

Linn Hamre

Eiendomsmegler MNEF
480 09 588
marita@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmegler MNEF
400 46 488
martin@em1fjellmegleren.no

salgssekretær MNEF
480 13 519
jane@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
61 35 20 30
marte@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmegler MNEF
997 34 264
linn@em1fjellmegleren.no

8. februar 2020

Valdresmagasinet

Månedens bilde

Valtjednknatten: Bildet er tatt i februar 2019. Foto: Kristin Gyldensten

Vinterprakt ved Valtjednknatten
Vi hadde satt vinterprakt som tema for denne
månedens innsending i forbindelse med kåringa av
månedens bilde. Etter en samlet vurdering er det
bildet til Kristin Gyllensten, 3275 Svarstad som gikk
til topps denne gangen. Hun forteller at bildet ble
tatt i februar for nøyaktig ett år siden. Hun hadde
en aleneuke på hytta den gangen og Valdres vartet
opp med drømmeforhold, ikke minst for å komme
seg ut på ski. – Ja, jeg kan skrive under på at det var
skikkelig «winter wonderland» med masse snø, sol
og kuldegrader da, sier hun. Valtjednknatten ligger
i Nord-Aurdal, vest for Gomobu.
Det venter en premie i posten til den heldige
vinner. Bildet vil i tillegg etter hvert komme opp i en
av bildemonterne i Gullsmedvegen på Fagernes.
Månedens bilde kåres forløpende seks ganger i
året i forbindelse med hver utgivelse av Valdresmagasinet. Kåringa skjer i samarbeid mellom

redaksjonen for Valdresmagasinet og drivkreftene
bak Gategalleriet med fotomonterne i Gullsmedvegen på Fagernes.
Vintermånedene kan gi fin anledning til å ta
mange forskjellige motiver. Vi har spesiell forkjærlighet for motiver som viser mennesker, dyr og
uteaktiviteter med i landskapsbildet.
Frist for innsending til neste utgave av Valdresmagasinet er 1. mars. Bildet som kåres da vil
komme på trykk i utgava som kommer ut 28. mars.
Send ditt bidrag til valdresmagasinet@avisa-valdres.no. Husk at vi må få bildene i breddeformat,
og at det er ett bilde per innsender som gjelder.
Skriv gjerne med en forklaring hvor motivet er
hentet fra og når bildet er tatt. VI trenger også
adresse og telefonnummer for å få sendt ut
premien. Tema for kommende innsending er
Vinteraktivitet.

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

Uløyvis: Utan å få lov. Ungadn hadde gange
dit uløyvis.
IH, Rogne

Skruvlut: Ruglete. Vegen æ so hælvætis
skruvlut.
KK, Skrautvål
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framsida:

Bildet er tatt i februar
2017, og er for øvrig
barnebarnet til
fotografen. Da var han
2 ½ år gammel og er
nå 5 ½. Motivet er fra
Vaset, på vegen som
går til Murkelia, litt
forbi der skiløperne
parkerer. Se også
reportasje side 50/51.
Foto: Harald Andris
Hamre

Redaktøren
har ordet
Torbjørn moen
torbjorn@avisa-valdres.no

Å leva og bu på bygda har mange kvalitetar. Det er rikt
kulturtilbod her, det er korte kommandoliner og du kjenner dei
fleste som bur her. Det er også eit godt tenestetilbod på
landet. Bøygen er «integreringa», det å få innpass hjå folk og bli
kjent med dei fyrste gongen. Det opplevde Inger Wangensteen
og Helge Rønningen då dei i 2011 flytte attende til Vang
omkring 50 år etter at ho flytte ut for å ta utdanning. Men dei
fann fort si eiga oppskrift for å lukkast med «integreringa».
Ingen plass er som å bu i Vang og ha sin alderdom her, fortel dei
om. Dei har båe spanande og rike yrkesliv bak seg, og Helge
held det enno litt gåande. Eg har hatt gleda av å møte dette
aktive pensjonistekteparet, som vi har via plass i denne utgåva.
Eg har også møtt Syria-flyktningen Azzam Alnasif som har
teke over drifta av Stølen Bakeri og Café etter franskmannen
Stephane Fromaget. Den tidlegare elektrikaren og sportslæraren bakar brød, lagar dei flottaste kakene du kan tenkje deg og
serverer frukost og lunchmat i bedrifta si som han tok over i
august. Han legg også sin flid i å klare seg sjølv, betale av
opptente pengar. Han arbeider hardt kvar dag for å lukkast.
Han må vera eit funn for ein slik plass, og er det du trygt kan
kalle idealinnvandrar. Les historia om Azzam på side 16/17.
Når desse linene blir skrivne er det endeleg gode vintertilhøve i Valdres. Det gler vi oss over, og eg ynsker alle der ute
gode dagar.

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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Bygde fjellgard
i hyttefeltet
Nå har de solgt
våningshuset og
flyttet inn i låven

DEDIKERT HOBBY: Lars Hovland er økonom i sitt daglige virke, men tegner med glede arkitektur.
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OPPHOLDSROM: Ved å bygge litt lengre ned på tomta og len
har gjort, har de fritt syn til Bitihorn.

Valdresmagasinet

LESESTUE: Edel Vegan i den lille lesestua.

Ekteparet Edel Vegan og Lars Hovland betegner seg selv som over
gjennomsnittet interessert i arkitektur og interiør. På Beitostølen har
de konstruert en «fjellgard» bestående av to hytter. Nå har de solgt
våningshuset og flyttet inn i låven.

A

Tekst og foto:
Susanne Adensfield

nger unna vegen enn de andre hyttene i feltet,

Valdresmagasinet

t hyttefelt har en tendens til å
være like i form, fasong og uttrykk er ingen hemmelighet.
Det var kravet de hadde da de fant
tomta - at de kunne gjøre hva de ville.
Med interesse for det tradisjonelle
og ikke minst god gammeldags Valdres-kultur, ble ideen om å skape en
fjellgard født. Alt tegnet og designet
av Lars.
– Du er arkitekt altså?
– Nei, jeg er økonom. Men med en
veldig stor interesse for arkitektur,
smiler han.

Ikke overlatt til tilfeldighetene
Ved første øyekast ser bygget bare ut

som en nyere låve. Det første som avslører det utrolige bygget er låvedørene som er rammet inn av glass. Bak
glasset skjuler det seg en TV- og oppholdsstue. Det er ikke uten grunn av
flere interiørmagasiner har tatt turen
hit - her har paret skapt noe helt
unikt for den norske fjellheimen.
De visste fort at de ikke ønsket ei
hytte fra 1970-til-90-tallet. Og hytter
bygget senere er gjerne basert på de
samme designprinsippene med innspill av moderne elementer.
Når man går inn inngangsdøren
kommer man til selve låven i designet. På gulvet er det møkkarenne,
slik at man kan ta tak i slangen og

spyle av seg på beina uten å bekymre
seg for oppsamling av vann. Man titter rett opp på hestebokser, ekte slike, som er soverommene.
– Folk tror vi er helt gærne og ikke
har behov for privatliv, men selvfølgelig, forteller Edel og drar fram ei
skyvedør for å søke privatlivets fred.
Låven kan deles i to deler og har
derfor to kjøkken, tre bad og fem soverom. Ei skyvedør i hver etasje fikser det. Slik kan de ta imot besøk, og
på sikt kanskje også leie ut den andre
delen.

INN I BOKSEN: Alle sover i sin egen stallboks, men gjestfriheten er såpass stor at man slipper å hvile hodet på spon og sagflis.
I tillegg til at stalldørene kan åpnes og lukkes, er det også skyvedører for ekstra privatliv.
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STALL: I underetasjen, altså hovedinngangen, kommer man inn til stallen.
Ved døren er det en møkkarenne der man kan spyle av gjørmete støvler og
hundebein etter en våt tur.

NYTT OG BRUKT: Edel finner stor verdi i brukte gjenstander, og har en historie å
fortelle om nesten alt man peker på.

SPESIALDESIGNET: Lysekronene har de spesialdesignet, og tre kroner
pryder alle oppholdsrommene.

ORGANISERE: Edels tips til å innrede pynt uten å få følelsen av rot er å
fargekoordinere og samle i grupper og former.

Gjenbruksdronning

Lokalt produsert

Ser man bort ifra kostnaden ved å
bygge en slik kreasjon, og de litt mer
unike interiørelementene som hestebokser - kan Edel fortelle at 70% av
interiøret i hytta er gjenbruk. Hun er
stor fan av loppemarkeder, og viser
ivrig fram det siste serviset hun fant
før hun reiste på hytta i denne runden. Ikke noe som kunne overlevd
lenge i et typisk sterilt skandinavisk
hjem i 2019, men glir rett inn i fargepaletten og den unike stilen på hytta.
Som om det var laget på bestilling.
Over alt finner man gamle ting. Og fra
hele verden. Og det er mye ting.
– Hvordan får du plass til så mye,
og uten at det ser så rotete ut?
Man spør med store øyne, for den
skandinaviske trenden med visningsklare hus uten så mye som et
tegn til at noen bor i huset, er ikke definisjonen på et hjem for undertegnede. Men desperate forsøk på å pynte
opp med spontankjøp på Bohus ender bare opp med å se eksplodert ut,
og så rotete at det ender opp nederst i
en pappeske lengst inn i boden sammen med alt annet pensjonert
pynt fra nitten forskjellige epoker og
trendpåvirkninger i livet.
– Det første er jo å passe på å gruppere det, og å samle former.
Hun viser fram en skjenk med til-

Veggene er beiset i Valdres-toner. I
veggen er det montert ei valdresrose
laget på Slidreøya. Melkerampa oppi
vegen er laget av en lokal snekker
som har god kjennskap til melkerampene fra Valdres, og i tillegg har benytta brukte materialer.
– Vi er veldig glade i Valdres, og har
strekt oss langt for å følge de tradisjonelle byggeskikkene. Det er bygget
med respekt og en hel del research.
De nevner Beitobygg, Rå Tradisjonsverksted, Ryfoss Betong, Vyrk,
fargene i veggene og en hel del lokale
håndverkere som har vært med og
satt sitt preg.
Samtidig som de beskriver en nøysommelig og gjennomtenkt prosess
med respekt for Valdres-tradisjoner
som bæremur, er de heller ikke fremmed for å beskrive prosjektet som en
protest mot hytteutbyggingen som
foregår på Beitostølen og i de store
hyttekommunene.
De forteller at de har inntrykk av at
også de som har bygget har satt pris
på å gjøre noe utenom det vanlige, og
håper flere tør å gå imot katalogpresset. Flere utbyggere liker ideene og
estetikken til Vegan og Hovland, og
de hinter til flere byggeprosjekter i
framtiden.
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SAMLINGSPUNKT: Melkerampa byr på bøker og forfriskninger om sommeren,
og blir et naturlig samlingspunkt for beboerne i feltet.
synelatende mye ting på, men som er
kurert på en slik måte at det virker
veldig ryddig. Hun forteller at fargene går igjen, og at sirklene er samlet i
en gruppe og det andre i en annen.
– Og når det kommer til farger så er
det veldig greit å gå ut i fra farger du
allerede har. Jeg har tatt utgangspunkt i dette Burberry-skjerfet da jeg
ordnet stua, forteller hun og viser
fram tøystykket.
– Ser du? Det røde går igjen der og
der, og de gule elementene finner du
der og der.
Hun peker rundt i rommet for å demonstrere gjennomføringen av tek-

nikken. Man ser, forstår konseptet,
men står fremdeles med tomme
øyne.
– Men jeg har jo bakgrunn fra interiørbutikk, og er over gjennomsnittet
interessert i interiør og design - så jeg
skjønner veldig godt at noen ikke klarer å se på samme måte.
Jeg nikker overivrig bekreftende,
og innser at drømmen om et flott hus
først kan realiseres når man bikker
50, sjansen for å vinne i Lotto øker
betraktelig og det er verdt å begynne
å tippe, og man kan leie inn profesjonell hjelp. Gøy..

Valdresmagasinet

SPISESTUE: Spisestue- og kjøkkenområdet i gjestedelen av hytta.

UTLEIEDEL: Kjøkken og spiseområde i gjestedelen, som også har fått Valdresrosa
prydende på veggen.

ENTRÈ: Entreen er i selve «stallen» av bygget. Hver stallboks utgjør et rom.

KOS: Med panoramautsikt over porten til Jotunheimen, vinduene er strategisk
plassert slik at de unngår utsikt rett inn i veggen til nabohytta.

DRIFTSBYGNING: Siden mot vegen ser ut som en driftsbygning, men på den
motsatte siden ligner bygget på en vanlig moderne hytte.

Valdresmagasinet
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Enestående: Her kan vi spenne på oss skia rett utenfor døra, sier Eivind og Elisabeth, her på tur hjem fra Sekskanten og medlemsmøte i Vaset Vekst.

Gamleordførerens nye liv:
Det kan ikke være
mange valdrespolitikere med tilsvarende
fartstid som vestreslidringen Eivind
Brenna (64). Da han
gikk av som ordfører i
høst, kunne han se
tilbake på 36 års aktiv
innsats.

J

eg begynte i bygningsrådet, som
det het den gangen, i 1983. Fire
år seinere kom jeg inn i kommunestyret, så det ble faktisk 32 år til
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sammen, hvorav også 28 år i formannskapet. Og så var jeg altså ordfører i totalt 16 år, forteller Eivind,
som nå blant annet fryder seg over
sin nyvunnete frihet – og friluftslivets mange gleder.

Norge på langs
Det innebærer så å si daglige skiturer
på denne tida, som regel sammen
med kona Elisabeth.
Her på Vaset kan du jo ta på deg
skia og gå rett ut i løypa. Det er rett og
slett fantastisk, sier Eivind med begeistring.
Men hvordan var det egentlig å
slutte med politikk, etter så sterkt engasjement over lang tid?
Det var en fin greie, å slutte etter
eget ønske. Da er det nok atskillig
verre med dem som blir kastet mot

sin vilje, av en eller annen grunn. Jeg
hadde en plan, og hovedplanen er å
være mer ute. For jeg har hatt stor
glede av friluftsliv hele livet.
Eivind vil ikke være noen sjuende
far i brennahuset, les Brennabu, sjøl
om han fortsatt eier stedet sammen
med Elisabeth. Riktignok jobber han
noe som vaktmester, men prøver å la
de nye kreftene ta seg av daglig drift.
Nå ser jeg fram til å dra til Sør-Afrika i slutten av februar. Ved påsketider setter jeg i gang med et større
prosjekt, nemlig å gå Norge på langs.
Starten går på Lindesnes. Jeg har invitert med meg mange forskjellige
folk. Elisabeth, barn og barnebarn
samt min svoger har så langt sagt at
de vil gå være med på enkelte etapper, forteller Eivind, som ikke har
noen klar tidsplan for varigheten.

Vaset i blodet
Men tro ikke at gamleordføreren
«bare» skal drive med friluftsliv. Han
har ikke helt greid å gå inn i dagene i
sin nye tilværelse uten å ha mer å se
fram til.
Du kan holde på med masse uten å
være ansatt eller få betalt. For eksempel være kasserer i koret (Vestre Slidre sanglag), slik jeg er. Eller jeg kan
hjelpe 90-åringer med å komme seg
til aktiviteter på Frivilligsentralen
(Eivinds mor Eli er 92 og bor på Vaset). Dessuten trenger heldigvis både
barn og barnebarn vår hjelp, sier han.
Ellers er Eivind som nevnt eier av
Brennabu, men han er samtidig styreleder. Det samme vervet har han i
Norske Parker, en sammenslutning
av ni natur- og kulturparker fra Varanger i nord til Telemarkskanalen i

Valdresmagasinet

Engasjerte: De mange åra som Eivind var med i politikken var ei rik tid, sier Elisabeth, som sjøl har
vært en pådriver i mange sammenhenger.

– Det er ingen som har fått til
noe gjennom å fokusere på
negative «småting».
Eivind Brenna

Nye krefter: Ragnhild Opedal Biribakken (tv) er nyansatt bookingsjef på Brennabu, mens Line Lunde
Hovrud tok over som daglig leder fra nyttår. Elisabeth og Eivind er eiere og i styret, men stoler fullt og fast
på de nye lederne.

Nyter friluftslivets gleder
sør, og fra Solund i vest til Finnskogen i øst. Han leder også styret i Vaset
Vekst, en sammenslutning av 23 virksomheter på og med tilknytning til
området.
Far var en voldsom pådriver for at
Vaset skulle utvikle seg, så det har jeg
i blodet, skyter han inn.
I tillegg er Eivind medlem av styret
til Visit Valdres. Han har i mange år
vært leder for styret i Ryfoss Betong,
et verv han fortsatt utøver. Og så ble
han for et år siden spurt om å være
styreleder i Valdres Arbeidssenter.
Her arbeider det over 80 mennesker. Jeg opplever dette vervet som
svært meningsfylt. Det er veldig artig
å se alt hva de får til, sier Eivind.

Bursdag i Beijing
Så gamleordføreren og kona – som

Valdresmagasinet

ble pensjonist fra nyttår – ser ut til å
ha få problemer med å fordrive tida.
Forresten planlegger de en reise til
USA til høsten, nærmere bestemt Seattle. Da skal de besøke Elisabeths
vertsfamilie fra den gangen hun var
utvekslingsstudent som 18-åring.
Kontakten med familien over der har
gjenoppstått via Facebook, en kanal
som Eivind beskriver som enestående til nettopp det formålet. Sjøl har
han for eksempel fått ny kontakt med
gamle elever i Finnmark, fra tida da
Elisabeth og han var lærere der for 40
år siden.
Å reise er på mange måter selve livet, så vel bokstavelig talt som gjennom sosiale medier. Du møter mennesker og ser virkelig hvordan de har
det, mener Eivind, som også var på
tur til Kina med undertegnede og ei

gruppe valdriser og valdresvenner
høsten 2017. Da markerte reisefølget
den daværende ordførerens 62-årsdag, med kake, krone og gode ord på
et hotell i Beijing. Han har bursdag på
FN-dagen, 24. oktober.
Et veldig morsomt og godt minne å
huske tilbake på, sier Eivind og smiler.

Bevisst valg
Men tross en utpreget reiseglede, det
er på Vaset at ekteparet Mellbye/
Brenna hører til. Eivind avslører at de
nylig har vært gjennom en tankeprosess, der at av alternativene faktisk
var å kjøpe seg leilighet «ved vannet
på Fagernes», som han noe humørfylt beskriver det.
Vi snakket sågar om både Røn og
Slidre, til og med Oslo-området, der

vi har barn og barnebarn.
Men nå har vi bestemt oss for å
bygge på ei hytte vi har litt lenger
nede i lia her. Dit flytter vi, for det blir
litt for tett på Brennabu fortsatt å bo i
det huset vi har her. Uansett kan vi
spenne på oss skia rett utenfor døra,
og det er helt herlig. Så det ble et
svært bevisst og godt valg å forbli på
Vaset. Det er her vi hører hjemme,
fastslår Eivind og legger til at han og
Elisabeth på den måten enda enklere
kan engasjere seg i utviklingen av
området.

Møter med enkeltmennesker
For engasjementet har begge to hatt i
alle år. Også Elisabeth har vært politisk aktiv, i samme parti som Eivind.
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Aktiv: Eivind er styreleder i Vaset Vekst, her er medlemmene samlet til møte på Sekskanten.

Den første perioden som han var ordfører, satt hun i kommunestyret. Nå
har hun stilt seg til disposisjon igjen.
Det var spennende både å være på
sidelinja og være i kommunestyret.
Vi diskuterte mye politikk hjemme
og det var ei rik tid. Men jeg måtte ta
mer ansvar for Brennabu, så det ble
ikke mer politikk på meg den gangen,
sier Elisabeth.
Vi undres om Eivind angrer på all
den tida han har anvendt på politikk,
både lokalt, på fylkesplan og nasjonalt?
Det gjør jeg absolutt ikke, for dette
har vært veldig interessant og spennende. Noe av det mest givende er
kanskje alle møtene med enkeltmennesker. Så sjøl om jeg et år kom opp i
rundt 1000 timer bare i bil, til og fra
politiske møter, har alle de 36 åra gitt

meg mye. Jeg har reist mye hjem, for
jeg er veldig glad i å sove min egen
seng, svarer Eivind og smiler.

Må stå sammen
Så lurer vi på om «gamleordføreren»
vil driste seg til å komme med noen
velmente råd for den videre utviklingen av Valdres?
Og det vil han: Det grunnleggende
er at vi må stå sammen, sier han først
med fast stemme – og tilføyer at det
er ingen hemmelighet at han lenge
har vært sterk tilhenger av en valdreskommune, og aldeles enig i sammenslåing av fylkeskommunene.
Men den ferske pensjonisten innser at dette ikke er tema nå, til det er
motstanden blant regionens lokalpolitikere for stor. Derfor fortsetter han
sitt budskap om regionalt samarbeid:
Jeg har veldig sans for den grunnleggende ideen til en natur- og kul-

Feiring: Eivinds 62-årsdag ble markert i Beijing, 24. oktober 2017. Da var han og
Elisabeth med på avisas gruppetur, sammen med egne slektninger og en del andre
reiseglade.
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turpark, som Valdres jo er. Vi må fokusere enda mer på våre unike kvaliteter og videreutvikle dem. Nyskapning må komme fra kraften i oss sjøl.
Så jeg helt overbevist om at dette må
være hovedbasen for Valdres. Bare se
på den kjempegode merkevarebygginga vi har fått til, den må fortsette,
understreker Eivind, og nevner både
hans og andres ferske engasjement
for å få en høgskole til Valdres som et
nytt, godt eksempel.

Slutte å klage
Men så, et avsluttende alvorsord: Vi
må slutte å syte og klage så mye. Det
er ingen som har fått til noe gjennom
å fokusere på negative «småting».
Tvert imot må vi finne, bygge på og
styrke de gode prosjektene. Så hvis
jeg skal gi et tips til noen av de ferske
ordførerne, må det være å bruke
energien på noe positivt, og benytte

tida til å lykkes med det gode prosjektet, oppfordrer Eivind.
Han innrømmer at det kan klø litt i
fingrene når spesielt interessante,
politiske spørsmål dukker opp. Nylig
ble han såpass engasjert at han skrev
et leserinnlegg om E16.
Vegvesenet er jo en stat i staten,
sier han og fnyser, men legger straks
til at nå er det andre som skal få ta seg
av politikken. Likevel avrunder han
samtalen med følgende spark til ledelsen i sitt eget parti: Da Venstre var
med og vant valget for seks år siden,
var det helt riktig å gå inn i regjering.
Men nå har partiledelsen altfor lenge
vært dårlige til å ivareta distriktenes
utvikling. Det tror jeg har vært sterkt
medvirkende til partiets svake posisjon, mener Eivind Brenna.
Morten Stensby

Moro: Å kjøre traktor er skikkelig artig, sier Eivind og smiler. Han fungerer en del
som vaktmester på Brennabu, når den faste har fri.
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Gymnaslærer Alnæs forteller

Historien om
Valdres

Mange minner: Karsten Alnæs bærer fortsatt med seg mange minner fra tiden som lektor ved Valdres Gymnas – femti år etter at han flyttet fra dalføret.
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Karsten Alnæs (81)
har formidlet historien om Norge og Europa til hundretusenvis
av nordmenn. Nå
forteller folkeopplyseren, forfatteren og
journalisten om sin
tid som gymnaslærer i
Valdres.
– Det har faktisk gått femti år, påpeker
81-åringen ettertenksomt. Sjøl om det
er et halvt århundre siden han forlot
Fagernes og Valdres Gymnas til fordel
for en ventende undervisningsstilling
ved Norsk Journalistskole i Oslo i
1970, sitter minnene fra tiden han
holdt til i dalen fortsatt godt.
– Det var seks spennende år, fastslår
den gamle gymnaslæreren, som i tiden etterpå blant annet har gjort seg
kjent som kulturredaktør i Dagbladet,
Bragepris-vinnende forfatter og historieformidler gjennom verkene
«Historien om Norge» og «Historien
om Europa». Førstnevnte bokserie ble
også til TV-serie med Alnæs selv som
programleder og forteller, sendt på
NRK og fulgt av over en halv million
seere.

Lokket til landsgymnaset
Det er en mild januardag, med det
som minner mest om påskevær, på
Holtet i Oslo. Skrålende unger leker i
skolegården et steinkast unna. For
Karsten Alnæs går tankene tilbake til
den gang han var fersk lektor og nyansatt ved Sofienberg skole.
Allerede i sitt første år som lektor,
fikk han imidlertid en forespørsel
som skulle forandre på tilværelsen og
føre ham vekk fra hovedstaden – hvor
han hadde bodd siden han som smågutt kom flyttende fra Hønefoss til arbeiderbydelen Kampen.
– Jeg husker at jeg satt på Universitetsbiblioteket sammen med min studiekamerat, Ivar Aars, da rektor Tronvold ved realskolen i Aurdal kom bort
til oss og sa at det trengtes norskfilologer til det nye gymnaset på Fagernes, forteller 81-åringen. Høsten 1964
ble de to studiekameratene kolleger
ved nyoppstartede Valdres Gymnas.
Kort tid etter Tronvolds oppfordring,
satte Alnæs seg nemlig på Valdresbanen og steg av på Fagernes stasjon for
å se seg om – og han likte det han så.
Snart flyttet han og familien inn i nybygd bolig i Kvitvellavegen.
– Jeg hadde fått tilbud om å fortsette ved Sofienberg, men det var jo et
yrkesmessig løft å komme fra byen til
et skikkelig gammeldags landsgymnas. Miljøet på Valdres gymnas var
faglig innstilt og fruktbart.

På rektors kontor
– Jeg hadde bare jobbet ett år som læ-
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Fra Storbyen til bygda: Som ung lektor, grep Karsten Alnæs muligheten og forlot lærerlivet i hovedstaden for å begynne ved ny
der han i dag holder til, med Bekkelaget skole i bakgrunnen.
rer da jeg kom til Valdres. Elevene var
åpne og samarbeidsvillige. Jeg elsker
å fortelle og fikk god respons på det
fra elevene, men noen så nok på meg
som en original – ikke alle skjønte
spøkene mine heller, humrer Alnæs
og forteller om den gangen han ble
innkalt til rektors kontor og måtte gi
sin uforbeholdne unnskyldning til en
opprørt far, etter å ha kalt bondesønnen «banditt».
For en Oslo-gutt, krevde det dessuten omstilling å komme til en skole
med nynorsk som forvaltningsspråk.
– Familien min kommer opprinnelig fra Vestlandet, så jeg var ikke
ukjent med nynorskkulturen, men du
kan si det var litt rart for en bygutt,
sier Alnæs. Kontrasten ble underbygget av at Trygve Bjørgo (1916-1997),
som i en periode satt som leder for
Noregs Mållag, var rektor.
– Han var ikke bare lektor og forfatter, men nynorsk- og Valdres-patriot.
Jeg merket tidlig at det ble en stemningsbølge for ham ute på bygdene på
den ene siden, og mot ham i kjøpmanns- og bymiljøet på Fagernes på
den andre siden. For min del opplevde jeg det som en frisk vårvind at han
var så ekspressiv i språket og en sann
entusiast. Som vanlig bokmålslærer,
kjente ikke jeg på den samme entusi-

asmen, men han var inspirerende, utdyper filologen. I 1986 ga Alnæs riktignok ut barneboken «Det grøne landet» på nynorsk, til ære for farmora
fra Nordmøre.

Bygdedyret og kulturkvelder
Bjørgo løftet fram det gode ved bygdesamfunnet, men så seg likevel ikke
blind på denne godheten av den
grunn, ifølge Alnæs.
– Jeg husker at han og jeg diskuterte
Tor Jonsson – mitt store forfatterideal
som ung – og hvordan han skriver om
bygdedyret, utfrysningen i grågrenda
og forakten for fattigfolket. Trygve
Bjørgo så dette han også – og har skrevet dikt om det samme selv. Likevel
så han samtidig andre sider ved bygdekulturen som var positive, som
samholdet og grendefellesskapet. Jeg
elsket disse kulturkveldene han stelte
i stand på gymnaset for eksempel,
forteller lektoren.
Alnæs føler ikke selv at han «stiftet
bekjentskap med bygdedyret» i løpet
av sine år i Valdres, men innrømmer
likevel at merkelappen som «innflytter» blir hengende ved en og gjør det
vanskelig å komme helt inn i miljøet.
Det hindret ham likevel ikke i å engasjere seg i verken idrett eller politikk
på lokalt plan. Blant annet satt han i

kommunestyret i Nord-Aurdal for
Venstre i nesten én periode før han i
1970 flyttet tilbake til Oslo og gikk fra
å undervise unge gymnaselever til
journaliststudenter på egen alder og
eldre.

Eget Valdres-bord
Gode kolleger og forfattervenner fra
Valdres holdt han imidlertid kontakten med gjennom Den norske Forfatterforening, som Alnæs for øvrig var
formann for fra 1985 til 1987.
– Jeg møtte dem der på årsmøtet i
Oslo, alle valdrisene – både Trygve
Bjørgo, Jul Haganæs og Knut Hauge.
«Kom og sett deg her ved Valdres-bordet!», sa Trygve Bjørgo alltid, forteller
Alnæs med et smil. Da hadde hans
tidligere sjef «hengt av seg rektorjakka», som han selv uttrykker det.
– Trygve Bjørgo var som en farsfigur
for meg. Jeg hadde selv en veldig
streng far som var utdannet teolog –
jeg tror jeg trengte det varme og romlige. Bjørgo var en hedersmann som
ikke gjorde forskjell på folk, forteller
81-åringen åpenhjertig.

– Dette forteller vi ikke
Særlig fikk de to lære hverandre å
kjenne da de under et av Alnæs sine
første år i Valdres, tilbrakte timevis i
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Urhytte: Hytta ved Goaren i Etnedal kjøpte Alnæs sammen med kona og svigermora i 1977.

Foto: Privat

yoppstartede Valdres Gymnas. Her avbildet på Holtet, ikke langt unna

bil sammen natten før eksamensavviklingen.
Unge lektor Alnæs ønsket å teste ut
en ny prøveform på sine tyskelever og
hadde drillet dem i denne øvelsen
utelukkende. Administrasjonen på
sin side hadde imidlertid bestilt feil
sett med eksamensoppgaver. Frykten
for at hans egne elever kom til å måtte
stille uforberedt til eksamen bredte
seg. Etter at arbeidsdagen var over,
troppet rektoren selv opp på døren
hjemme hos Alnæs for å ordne opp.
– Rektor Bjørgo banket på, jeg slapp
ham inn og spurte om han ville ha en
kopp kaffe. Han slo seg ned og så sa
han: «Jeg har snakket med departementet. Vi må til Oslo i natt.»
Sammen dro rektoren og den unge
lektoren med det inn til hovedstaden.
Vel framme i storbyen – lenge etter
departementets stengetid – ble de riktige eksamensoppgavene plukket
opp hjemme hos en departementsansatt på Bislett, før de igjen satte kursen mot Valdres.
– På den turen ble vi skikkelig godt
kjent. Vi sang i bilen, husker jeg. Vi
var framme igjen om morgenen, i god
tid før eksamen. Da sa han til meg:
«Dette forteller vi ikke til noen!», røper Alnæs og ler godt.
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Samlingssted: Karsten Alnæs og familien har ferdes mye i
området rundt Goaren, der hytta ligger. Her er det to av barnebarna
hans, Mariken og Bjørn, som er ute på tur. Foto: Privat

Intens hyttejakt
Foruten ubrytelige vennskapsbånd,
fikk Alnæs i 1977 igjen et fysisk holdepunkt i Valdres – takket være gode
kontakter i dalføret. Sammen med
kona og svigermora var han nemlig
på intens hyttejakt – det hastet med å
finne et egnet sted. Hans unge svigerinne på 17 år var uhelbredelig syk, i
ferd med å miste synet og drømte om
fred og ro i fjellheimen. Det fikk hun i
ei «urhytte», uten innlagt strøm og
vann, ved Goaren i Etnedal – omgitt
av det en Mount Everest-klatrer som
besøkte hytta betegnet som et «terreng for sjelen», med stille vidder på
vel tusen meters høyde, under en
stjernehimmel som får skinne uten
konkurranse fra elektriske lys.
– Det betød forferdelig mye for min
svigerinne, Turid, at vi fikk på plass
den hytta, forteller 81-åringen. Hytta
fortsatte også siden å være et viktig
samlingssted for familien.
– Barna mine vokste opp med å tilbringe både vinter- og påskeferie der.
Nå får barnebarna mine oppleve det
samme. Det er jeg veldig glad for, sier
Alnæs. Det er sønnen Jørgen på 45 år
som nå har overtatt hytta.
– Det er ei hytte for de unge. Jeg har
blitt eldre, og bakkene er bratte om
vinteren. Kona mi og jeg har i stedet

funnet oss en liten stue i Gudbrandsdalen hvor vi kan kjøre helt til døra.
Området er riktignok ikke like overveldende og slående vakkert som ved
Goaren.

– DNT sitt jomfruelige område
Valdres-naturen synes å ha en egen
tiltrekningskraft – i alle fall hadde den
det på Den Norske Turistforenings
grunnlegger, Thomas J. Heftye (18221886), da han i forholdsvis voksen alder fikk et første møte med fjellheimen som 37-åring i 1859, ifølge Alnæs, som i 2018 ga ut biografi om den
bemerkelsesverdige
bankmannen.
Utgangspunktet for opplevelsen var
imidlertid heller dårlig. Noen sleipe
valdriser så sitt snitt til å øke pengebeholdningen og krevde ublu betaling av den styrtrike bankmannen for
å ta ham med over Bygdin i silende
regn.
– Det fortonet seg nok som en
skrekkopplevelse for ham, sier Alnæs. Videre gikk ferden opp til en
topp ved Tyin for Heftye, som der fikk
en utsikt over fjellheimen som gjorde
uutslettelig inntrykk.
– Valdres ble på mange måter DNT
sitt jomfruelige område. Uoffisielt er
Eidsbugarden å regne som den første
turisthytta, mener Alnæs. Han henvi-

Biografi: Alnæs har skrevet
biografi om DNT-stifter
Thomas J. Heftye. På forsiden
er Turistforeningens hytte
ved Tyin, som var den andre
i rekken av DNT-hyttene,
avbildetFoto: Gyldendal

ser til pantebrevet på rim en pengelens Aasmund Olavsson Vinje sendte
til Heftye samme år som fjelldikterens
skrivestue sto ferdig i 1868 – som også
var året da DNT kjøpte Krokan turisthytte på Rjukan, som offisielt regnes
som den første DNT-hytta. To år senere gikk Vinje bort, og Heftye overtok Eidsbugarden. Da sto også Tvindehaugen ved Tyin ferdig.
– Jeg fikk virkelig bruk for min Valdres-bakgrunn i arbeidet med Heftyebiografien, sier Alnæs, som i seinere
år i all hovedsak har viet seg til forfattervirksomheten. Til høsten gir han
ut en om lag 400 sider tykk bok om
norsk klippfiskhistorie, «Eventyret
om klippfisken» – nok en gang inspirert av farmora fra Kristiansund, som
han hadde et nært forhold til.
– Jeg har mange identiteter. Jeg er
Hønefoss-gutt, Kampen-gutt, Gamlebyen-gutt, nordmøring – og Valdresgutt, avslutter Alnæs med et smil.
Ingri Valen Egeland
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Hjelp oss å holde
Valdres rent!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
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en bærekraftig avfallshåndtering.

Valdresmagasinet

t
e
t
r
e
j
h
Tenk mediljø
–tenk m
8. februar 2020

15

Fullt trøkk: På Stølen Bakeri og Café er det servering av frokost- og lunsjretter sammen med kaker og bakervarer det går i dagen lang. Her ser vi Azzam og kona Nour
som jobber sammen på Stølen og er fullt opptatt med å betjene kundene.

Syriaflyktningen
Azzam:
– Jeg er utdannet
sportslærer og elektriker, men trives helt
fantastisk som daglig
leder, kokk, konditor
og baker her ved Stølen Bakeri på Beitostølen, forteller en
smilende Azzam
Alnasif.

V

aldresmagasinet møter Azzam Alnasif (39) en travel fredag på Stølen Bakeri på Beitostølen. Her har Azzam hatt arbeidsplassen sin siden juni i 2017. Den syriske flyktningen forteller at han og
familien, som består av kona Nour
Albakjaji (33) og to barn på åtte og fire
år, er bosatt i Rogne og trives utmerket.
– Men Beitostølen må være den fineste plassen i Valdres. Her møter jeg
mange forskjellige kunder og nasjonaliteter. Det trives jeg veldig godt
med, sier han.
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– Jeg kan ikke ha bedr

Flyktet fra Syria
Når vi ber Azzam Alnasif fortelle sin
historie, blir han alvorlig.
– Jeg kan ikke ha det bedre enn dette, jeg har fått en mulighet som jeg
skal bevise at jeg er verdig, forklarer
han.
Det var høsten 2015 at familiefar
Azzam og kona Nour tok med seg
barna og la på flukt fra krig, forfølgelse og elendighet, som da som nå hersker i Syria. De kom til Norge som
flyktninger i november og ble bosatt
på det gedigne transittmottaket i
Råde. Etter en måned ble familien
flyttet videre til Hitra og bodde på et
mottak på øya i 10 måneder før de
fikk beskjed om fast bosetting som
flyktninger i Øystre Slidre. Det var
rett oppunder jul i 2016.

Språktrening på Stølen
Hjemmet deres kom til å bli i Rogne
hvor de fortsatt bor i en hyggelig kjellerleilighet. I februar 2017 startet de
på flyktningprogrammet med introduksjon samtidig som Azzam begynte med kjøreopplæring. En milepæl
ble det da han i juni fikk førerkort for
bil, og dermed ble langt mer mobil og
uavhengig.
– 1. juni ble jeg introdusert for Stephane Fromaget, franskmann bosatt i

Vestre Slidre, som en stund tidligere
hadde tatt over på Stølen Bakeri for å
realisere sine matdrømmer. Turistene, valdrisene og hyttefolket oppdaget raskt hvilke mateldorado stedet
var.

Praksisplass og ansettelse
– 1. juni begynte jeg i praksis på bakeriet og serveringsstedet her på Beitostølen. Jeg jobbet sammen med Stephane, og vi snakket bare norsk
sammen for at jeg skulle lære meg
norsk fortest mulig. Dette var en veldig fin måte å lære språket på, og allerede 1. august det året fikk jeg fast
jobb hos Stephane.
– Jeg begynte å lage mat, Stephane
ga meg tillit hele vegen. Jeg kan vel si
at jeg aldri har hatt en slik sjef som
Stephan, han trodde virkelig på meg.
Slik ble vi et tospann på et vis og utfylte hverandre. Slik holdt vi det gående fram til sommeren 2019 da
Stephane Fromaget sammen med familien bestemte seg for å bryte opp
fra Norge og flytte tilbake til heimlandet Frankrike.

Overtok i august
– I juni i fjor kom Stephane til meg og
spurte om jeg ville overta. Jeg fikk tre
dager på å bestemme meg. Jeg fikk en

god deal med han, og siden 20. august i fjor har jeg vært eier og driver
av Stølen Bakeri. Siste måneden før
han dro hadde jeg intensiv opplæring
med Stephan, og nå gjør jeg det han
gjorde her, kan du si. Hverdagen består av å lage mat, lage kaker etter alle
kunstens regler og bake brødvarer.
Som daglig leder handler også hverdagen om å administrere drifta, sørge
for innkjøp og ikke minst betjene
kundene. Akkurat det siste er noe av
det beste med jobben, mener han.
– Jeg trives stort sammen med kundene, og jeg vil at de skal være fornøyde med det jeg selger og serverer,
sier han. Han er stolt over tilbakemeldingene kundene har gitt på hans
egen side på Facebook.

Stephane er «bror»
– Det er Stephane jeg først og fremst
har å takke for at jeg har fått min egen
bedrift. Han er det vi sier på arabisk,
mer bror enn kollega. I mai, når det er
en stille periode på Beitostølen, vil
Azzam, kona og barna reise til Frankrike for å besøke Stephane og familien.
Siden overtakelsen av virksomheten har Azzam også investert i en del
nytt utstyr. Han forteller at han har
betalt alt av egne oppsparte penger,
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Kaffe og valdressveler: Sveler
med rømme og syltetøy er en del av
merkevaren på serveringsstedet på
Beitostølen. Størrelsen er det heller
ikke noe å si på.

Populært: Brødsortimentet fra Stølen Bakeri har slått an, før jul bakte Azzam
400 brød på en dag og alt var bortbestilt. Han lager norske og franske brødtyper.

Disk av fristelser: Kakedisken
til Azzam er kanskje et kapittel for seg.
Utvalget er stort og fargerikt, alt laget
for egen maskin av Azzam. Han følger
opp det som Stephane Fromaget dro i
gang ved stedet, fransk og norskpreget
bakverk.

Bedriftsbesøket:
Stølen Bakeri,
Beitostølen

re liv enn her på Beitostølen
det gjelder også oppgjøret han betalte til Stephane.
I startfasen hadde Azzam flere jobber for å spare seg opp milder. I tillegg til å jobbe hos Stephane var han
også en periode hos Arves Vaktmesterservice på Beitostølen og han vasket samtidig på Beitostølen camping.
Leieavtalen for Stølen Bakeri er med
Beitostølen-utbygger Terje Fahre,
som han ikke får fullrost.

Hektiske dager
I tillegg til å selge brødvarer og kaker
er Stølen Bakeri tilrettelagt for frokost- og lunsjservering. De har også
eget utsalg av utvalgt lokalmat fra
Valdres.
– Vi opplever også at mange av
håndverkerne som jobber her oppe,
bruker stedet vårt. Det føler Azzam er
en tillitserklæring. Han er opptatt av
å følge opp det Stephan Fromage la
grunnlaget for, nemlig å servere
norsk og fransk kvalitetsmat. De har
åpent fra torsdag til søndag vanligvis, og i ferier og høgtider har de
åpent hver dag. Det er i perioder av
året ikke kundegrunnlag nok for å ha
oppe full uke. Tre måneder om sommeren holder de åpent alle dager. I
tillegg til han sjøl jobber kona Nour
Albakjaji sammen med han, og de har
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ytterligere to ansatte.
Azzam medgir at dagene kan være
hektiske, og det fordrer ikke minst at
han er godt forberedt. Før jul jobbet
han lange dager og delvis om nettene
for å sikre nok varer til julebestillingene som strømmet på.

400 brød på en dag
– Jeg bakte på det meste 400 brød på
en dag, og for å holde tritt med bestillingene var jeg avhengig av å begynne arbeidsdagen 02 på natta. Ellers
starter jeg på jobb 03.30 for å sørge
for ferske brød og bakervarer til kundene kommer, forteller han.
– Det blir mye jobbing?
– Ja, jeg jobber mye, men trives veldig godt. Jeg opplever at jobben her
er viktig for meg, og kundene her må
være de beste som finnes, sier han.
Azzam forteller at han til jul opplevde å få mange julegaver fra kundene
som bruker stedet, og det varmer veldig.
– Fornøyde kunder driver meg, sier
Azzam. Han er allerede viden kjent
for kakeutvalget sitt, for kanskje Valdres' største sveler, vide som en tallerken, og brødsortimentet som han
kan tilby. Han forteller at en type
clubsandwich med kylling som han
selger, kanskje kan regnes som favo-

rittretten sammen med rekebaguettene. Selv framhever han dressingene, tre typer, som han får mye god tilbakemelding på. – Ja, hva de inneholder og er laget av, får være en hemmelighet, sier han. Det samme gjelder tilbereding av kyllingkjøttet som
han fyller clubsandwichen med ... –
Jeg lager det på min egen måte og
med mine krydder, sier han med
glimt i øyet.

Aldri mer Syria
– Hva tenker du om framtida ... kommer du til å reise tilbake til Syria noen
gang?
– Jeg ønsker ikke å dra tilbake, landet er ødelagt og den dagen familien
fikk permanent opphold var et stort
øyeblikk for oss. Norge var vårt håp.
Vi kommer til å søke om norsk statsborgerskap når vi fyller vilkårene etter sju års bosetting, forteller han.
Azzam er også takknemlig for mottakelsen han har fått i Øystre Slidre, og
for hva Norge ellers har stilt opp med
for ham og familien. – Vi trives kjempegodt og håper å bli her, sier han.
– Da vi også spør om han har tanker
for drifta av Stølen Bakeri framover,
løfter Azzam litt på lokket ...
– Flere har spurt om jeg ikke kan
holde åpent på kveldene og servere

middag her. Det håper vi å gjøre fra
påsketider samtidig med at vi søker
om kommunalt skjenkeløyve. En
gang håper jeg også å kunne starte
opp på Fagernes for å utvide kundegrunnlaget ytterligere.

Vil utvide til Fagernes
– Det kan bli litt langt for mange å kjøre hit opp for å kjøpe varene våre.
Med en avdeling på Fagernes kan vi
øke produksjonen, sier han. Han er
allerede inne i Sparkjeden og leverer
hamburgerbrød, kjeks, cookies og sesam kjeks til Spar på Beitostølen
samt at han selger hamburgerbrød til
Spar på Leira. Dette har slått an, og
han håper å utvide denne satsinga.
Ved Stølen Bakeri og Café har han
til rådighet 60 sitteplasser innendørs
og uteterrassen gir tilgang på ytterligere 25 plasser, forresten veldig populært. Intervjuet gjennomføres i flere faser, stadig nye kunder strømmer
på og Azzam må på kjøkkenet for å
lage mat, servere den ved bordene,
utveksle noen ord med kundene og
ikke minst hilse gjestene som kommer innom, velkommen. Maken til
blidt og mer imøtekommende vertskap skal vi trolig lete lenge etter.
Torbjørn Moen

8. februar 2020
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*Påmelding på epost:
per.herman@�ellkjeden.no

18

8. februar 2020

Valdresmagasinet

FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

Vi er en spesialforretning
innen:
•

Maling

•

Tapet

•

Flis

•

Baderomsinnredning

•

Parkett, laminat og
gulvbelegg

•

Tepper

•

Ovner og peiser

•

Gardiner

•

Solskjerming

•

Gaver og interiør

Hjemmebesøk og
formidling av
håndverkstjenester

VI ER PÅ FLYTTEFOT!

20-50% PÅ UTVALGTE OVNER OG HYTTEUTSTYR
STORT
UTVALG
OVNER

Valdresmagasinet

ALT TIL
BADET
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Ta turen innom FRANITA-HUSET i vinterferien
Begrenset antall igjen

÷20%

på allværsjakker fra Aleksander.
Norsk design i topp kvalitet.
Vann- og vindtett.
Pustende, god og varm.

Kvalitetsjakker
i skinn fra
Aleksander
Tidløs og trendy, flere
farger og modeller
Ramme inn
bilde eller maleri?

Anita’s Drøm
Rammeverksted
& Handleri
FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

N

Gode kvalitetsklær til unge og voksne damer
Vi har også rause størrelser i butikken

FRA ITA

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

franit_a

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

ME Interiør & Styling
• Vi hjelper deg med
styling av hus og hytte
• Interiørveiledning
• Bredt utvalg av interiør
og møbler
• Kvalitet og god service
Velkommen til vår butikk i Fagernes sentrum!
www.meinteriorogstyling.no
marteevensen@hotmail.com
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Tlf. 95 81 17 88

VI SERVERER:
• STEAK
• SPARERIBS
• GRILLMAT
• TYRKISKE RETTER
• DIVERSE BIFF-RETTER
• PIZZA
• BURGER
• FAJITAS
• SALATER
• BARNERETTER
• DESSERTER
... OG MYE
ANNET GODT
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag: 11–23
Fredag-lørdag: 11–02
Søndag: 12–22

!

en
m
m
o
k
l
e
V

FAGERNES tlf. 61 41 11 11

Lik oss på Facebook!
Valdresmagasinet

Vintertilbud
produkter til utespa

÷15%

SITT GODT –
LIGG GODT
SE VÅRT UTVALG
I MØBLER
Nord Comfort
kontinentalseng
FAST LAVPRIS!

Godt
utvalG!
mudin
avløpsåpner!
unngå tette
rør i vinter!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!
Fagernes Rør AS
Bygdinvegen 2
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.no

120 x 200 cm 5.499

150 x 200 cm 5.999

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

180 x 200 cm 6.999
Pris eks. gavl/tilbehør

Passion modulsofa. Tekstil Sigma eller Riviera Petrol.
Alle oppsett ÷40%
Priseksempel som
avbildet oppsett
Før 28.599

Rørlegger’n med hjerte for faget

NÅ16.999

Pris eks. tilbehør

FAGERNES RØR AS

Balder hjørnesofa
FAST LAVPRIS!

Fagernes Rør AS Comfort

Tekstil Inari.
Finnes i flere farger.

8.999

Oppdal køyeseng
75/75 x 200 cm

fra 1.990

Oppdal familiekøye

75/120 x 200 cm fra 2.499
Finnes i flere farger.
Pris eks. skuff/tilbehør

Pris 31999,- besill før 1. mars, få 10% rabaa, lev. starten av mai.

10 års jubileum i 2020 feires med en 'Limited Ediion' (50 stk) av suksessnummeret KvitvellÆ
El-sykkel. Den kommer i både Skørn Oransje/svart eller silig stålgrå med svarte merker.
DDenne sykkelen er utviklet med 100% fokus på komfort og lav
vedlikehold.

*Kraaig 50Nm Shimano Steps motor med 400Wh baaeri (60-100 km)
*Kraaig, lea og siv ramme, som kommer i 3 størrelser (45-50-58 cm)
*Lav vekt på 23 kg med baaeri.
*Kraaige 2 toms dekk gir masse komfort.
*8-delt navgir med lea utveksling gir opimalt fremkommelighet og
krever svært lite vedlikehold.
*Luademper il opimalt grep på underlaget og komfort.
*Lu
*Komplea med støae, skjermer, lås og LED lys.
www.skorn.no
*Kraaige hydrauliske skivebremser.
Valdresmagasinet

Nord
vendbare
madrasser

75 x 200 cm 1.199
90 x 200 cm 1.399
120 x 200 cm 1.799

Hos oss får du faglig god hjelp og god service.
Stort utvalg og gode priser.
Levering og montering også på lørdager.
Gratis utlån av henger. Velkommen til oss på Fagernes.

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel

SKRAUTVÅLSVEGEN 33, 2900 FAGERNES

TLF. 61 35 77 00 • Åpent man.- tors. 10-18, fre. 10-19, lør. 10-16
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LAVE PRISER
OPPLADBAR HODELYKT

1000
LUMEN

Modell: Aurora 1000. Hodelykt på
å 1000 Lumen.
Perfekt fo
or løp
l
og turer i høst- og vintermørket.
Oppladba
art batteri.
Batterilad
der følger
f l
med
d
i pakken.

ULLGENSER OG BU
UKS
SE
TIL DAME, HERRE

Modell: Jostefonni jacquard
d
e
pant/sweater. Den fasongsyydde
trøyen fungerer perfekt som
m
undertøy, men er så flott att den
n
også med fordel kan brukess
som et fritidssplagg.
OPP
Genseren er i 50% ull.
NETT MMET!
O
ANK

OPP
NETT MMET!
O
ANK

BUKSE:

175,-

50% ULL

GENSER:

VIKAFJELL SKIBUKSE

Modell: Norefjell.
En super skibukse som holder en
varm og tørr uansett vær.
• Vanntett - 15000mm
• Ventileringsevne - 5000mm.
• Innvendig gamasj.
Junior str. 8-14 år.
Dame str. XS-XL
Herre str. S-XXL

400,550,-

HELDRE DUNJAKKE

VANNTETT!
15 000 MM
VANNSØYLE

350,-450,-

Modell: Reykjavik
Dunjakken isolererer veldig
godt, er temperaturregulerende
og i tillegg er den lett i vekt, og
lar seg komprimere. FP.90%dun,
10%fjær, spenst: 700cuin
Dame str. XS-XL
Herre str. S-XXL
DUNJAKKE

JUNIOR:

DAME/HERRE:

DAME/HERRE: 775,JUNIOR: 675,BARN:

575,-

Du finner oss på Fagernes
Annonsen gjelder onsdag 12. til lørdag 29. februar.
Vi tar forbehold om trykkfeil, for sent ankomne- og utsolgte varer!
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VELKOMMEN TIL
FAGERNES KJØPESENTER
HOS OSS
KAN DU LADE
BILEN MENS DU
HANDLER.

DEKLUB

ER

NE

NT

FAG

ER

UN

B

K

Syv nye plasser for
elbil lading på
sørsiden av
bygget.

S KJØPE

SE

VIL DU MOTTA GODE
TILBUD OG SPENNENDE
NYHETER FRA OSS?
Send FAGERNES til 2242
og meld deg inn i vår
kundeklubb.

Alle våre medlemmer får tilgang til gratis
WiFi på senteret. Koble deg til vårt nettverk
neste gang du besøker oss.

Valdresmagasinet

NYE
ÅPNINGSTIDER
Mandag–torsdag.... 09–19
Fredag ................... 09-20
Lørdag .................... 10-18
Eurospar 08-21 (08-18)

TRENGER DU
ET MØTEROM?
Hos oss kan du låne møterom for
opptil 16 personer, helt gratis. Her
har du tilgang på gratis WiFi og
skjerm. Deilig møtemat og kaffe
bestilles hos lunsjbaren.
For booking eller mer info ta kontakt med
senterleder på tlf. 476 01 507 eller send en mail
til heidi.arnesen@fagerneskjopesenter.no

BUTIKKER
KLÆR, SKO & TILBEHØR
Bare Barn
B-jeans
Brustad
Cubus
Dressmann
Eurosko
G-sport
#Login
VIC
MAT OG DRIKKE
Eurospar
SERVERING
Lunsjbaren
SPESIALBUTIKKER
Floriss
Norli
HELSE & VELVÆRE
Studio Beauty
VitusApotek
GAVE OG INTERIØR
Kitch’n
Nille
Princess
Skeidar

8. februar 2020
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Alt i renholdstjenester

Alt i vaktmestertjenester

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

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

Alle typer renhold
Alle
renhold
Renstyper
av tepper
og møbler
Rens
og møbler
Utleieavavtepper
sengetøy
Utleie av sengetøy

Utvask
Utvask
Vi er offentlig godkjent
renholdsbedrift!
Vi
er offentlig godkjent
renholdsbedrift!

Alt på ett sted!
Arves Vaktmesterservice as
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen Tlf. 99 00 95 53 post@arvesvakt.no

JOI-lampen
lager sin
egen strøm
fra et lite
telys

OBS: Unngå dårlige
kopier. Dette er
den originale
Ecofan-vifta!

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...
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Elektrifiserte nyheter fra Ford – klar for bestilling
Nye Ford Kuga blir tilgjengelig som ladbar hybrid, med en elektrisk rekkevidde på opptil 56 km,
og opptil 554 liter bagasjerom! I tillegg har den et helt nytt design, større plass, mer fleksible
løsninger og Ford CoPilot 360-førerassistanseteknologier som gjør kjøreturen tryggere, enklere
og mer behagelig. Nye Kuga vil også bli tilgjengelig med EcoBlue hybrid, og senere som
konvensjonell hybrid - i tillegg til en EcoBlue dieselmotor med firehjulstrekk.

Kommer snart!
Hovrud Auto AS Leira

Hovrud Auto AS avd Gol

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

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

NYE TOYOTA C-HR HYBRID
PRIS FRA 332.200,-*
PRIVATLEIE FRA 2.249,-/MD**
1,95 % FASTRENTE 3 ÅR**

CAMRY HY
YBRID
D
PRIS FRA 442.400,-*
PRIVATLEIE FRA 3.965,-/MD**
2,95 % FASTRENTE 3 ÅR**

COROLLA TS HYBRID

PRIUS AWD-ii HYBRID

PRIS FRA 322.400,-*
PRIVATLEIE FRA 1.799,-/MD**
1,95 % FASTRENTE 3 ÅR**

PRIS FRA 336.000,-*
PRIVATLEIE FRA 1.965,-/MD**
1,95 % FASTRENTE 3 ÅR**

* Inklusive frakt, lev.og reg.omk. **Privatleie eks. modell C-HR Active 1.8 Hybrid.: Startleie/etabl.gebyr 80590,-. Totalt 161 554,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km.
Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: CAMRY HYBRID fra 0,42 l/mil, fra 98 g/km, fra 5,3 mg/km Corolla HYBRID fra 0,33 l/mil, fra 76 g/km, fra 3 mg/km. Prius AWD
HYBRID fra 0,39 l/mil, 100 g/km, 5,6 mg/km. 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

Valdresmagasinet

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

Vi har nå langåpent
hVer torsdag til 20.00

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

8. februar 2020
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KOSER SEG: Gerd og Jan har godt selskap av hverandre, hun er glad i å strikke og lese. Han løser sudoku og leser også mye. – Innimellom blir det turer til Fagernes og
Leira, for å handle og for å treffe barn og barnebarn, sier de.

Med fabelaktig utsyn til fjellene:

– Hytta har blitt vårt
Møbelgründer Jan
Slette (81) og kona
Gerd har funnet sitt
absolutte hytteparadis. Her oppholder de
seg nå mesteparten av
tida. – Vi overnatter
kanskje i leiligheten
på Fagernes en gang i
måneden, sier de og
smiler.
26
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ormiddagssola forgyller åser og
fjell, mens tidlig tåkedis smyger
seg rundt toppene. Et panorama av de sjeldne åpner seg idet vi
runder toppen av stølsvegen over til
Raudalen. Her i Ulvhild hyttegrend
får du servert hele tinderekka, fra Bitihorn til Djuptjernkampen. I grenseland mellom Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang tilbringer Gerd og Jan tilværelsen. Og de trives som plommen
i egget.

Impulsive
– Det begynte da vi kom hjem fra en
tur til Spania i 2016. Gerd bladde i en
hyttekatalog. Plutselig utbrøt hun:
Jeg vil ha hytte igjen. Først var vi på

Syndin og ble med i budrunden på en
eiendom der. Men den ble atskillig
dyrere enn vi hadde sett for oss. Så
en dag var vi på kjøretur opp til Dale,
og vi tok vegen over til Raudalen. Det
var da vi oppdaget dette hyttefeltet,
med denne hytta til salgs, forteller
Jan.
Eiendommen var satt opp sommeren 2016, med sikte på salg, så den
var helt ny. Og etter en telefon til Marit Wangensten hos Privatmegleren
tidlig mandag, etter helgeturen da de
fant hytta, ble det visning allerede
torsdag samme uke.
– Der traff vi han som hadde bygd
den, en hyggelig mann fra Søndre
Land. Mandagen etter ble det ny tele-

fon til Marit, med et konkret bud. Etter en liten runde fikk vi melding fra
henne: Da er hytta deres. Torsdag dro
vi opp og skrev under papirene, og
hytta var vår. Så det gikk ganske raskt
i svingene, som det pleier å gjøre med
oss. Vi er nok litt impulsive, erkjenner Gerd og Jan.

Vakkert sted
Paret hadde bare med seg noen bæreposer med litt klær og mat. Dette var i
starten av august 2016.
– Siden har vi vært her, sier de og
smiler.
Da de tok over hytta, som er på vel
100 kvadratmeter med fire soverom
og to bad, var det bare noen senger

Valdresmagasinet

FLOTT BELIGGENHET: Ute på verandaen kan vi se deler av panoramaet som åpner seg mot Beitostølen og fjellene.

SÆRPREG: Her ser vi hytta på sommerstid, fotografert av Jan sjøl.

hjem
der. Men siden har Gerd og Jan, med
sin mangeårige bakgrunn innenfor
møbler og design, med stilsikker sans
innredet fritidsboligen til et usedvanlig vakkert sted.
Gerd avslører at hun bestandig har
drømt om å bo på et sted som dette.
– Vi er nok ingen blokkmennesker,
konstaterer hun.
Kanskje kan det ha noe å gjøre med
at de to også tidligere har bodd en årrekke på hytta. Fra 1995 til 2005 var
nemlig Brøtasetra i Sør-Aurdal – Gerd
er opprinnelig fra Bagn – bosted for
ekteparet. Gerd fikk eiendommen i
arv fra sine foreldre. Hun forteller om

SMAKFULLT: Ekteparet har med stilsikker sans innredet hytta til et svært vakkert og trivelig sted.

Valdresmagasinet
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FINGERNEM: Denne badstua bygde Jan sjøl på Brøtasetra. Legg spesielt merke til stokken i forgrunnen, som
skjuler en smart dusj. FOTO: Privat

EGENPRODUSERT: Gerd har malt i mange år, og
veggene inne i hytta er for en stor del preget av
hennes kunst.

UTENLANDSBOLIGEN: Huset som Gerd og Jan hadde i Spania er solgt, noe
de innrømmer å angre litt på. – Et flott sted der vi hadde en fantastisk tid, sier de.

BRØTASETRA: På denne hytta i Sør-Aurdal bodde ekteparet mer eller mindre fast
i 10 år, en eiendom Gerd arvet av sine foreldre og som de bygde på og pusset opp.

FOTO: Privat

FOTO: Privat

ei flott barndomstid på setra sammen
med bestemor, der mjølka ble foredlet på stedet. Bestemor var av den
gamle skolen, hun både ystet og kinnet, i tillegg til mye annet. Da var det
kanskje ikke så merkelig at Gerd følte
en sterk tilknytning, og at hun og Jan
la igjen mye av sin sjel her.

Fritt og fint
Jan forteller at han bygde både badstue og et eget hus til snøscooteren.
Og sjølve hytta ble betydelig oppgradert.
– Den gangen var jeg ennå driver av
Møbelhuset på Leira. Vi pleide å dra
opp til hytta tidlig på våren og reiste
ikke ned igjen før seint på høsten.
Hytta hadde utedo og solcellepanel,
og vegen var ikke vinterbrøyta. Der-
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for fikk vi løyve på snøscooter. Jeg
kjørte til og med opp et par mil med
skispor sjøl, for vi var der også mye
om vinteren. På Brøtasetra hadde vi
det fantastisk fritt og fint, forteller
Gerd og Jan begeistret.
Men alt har en ende, så også dette.
På dagen da Jan fylte 67 år den 7. november 2005, ble pensjonist og solgte seg ut av Møbelhuset og Amfi på
Leira, flyttet de til Spania. Først til en
mindre leilighet i Torrevieja-området, seinere kjøpte de et hus.
– Det var virkelig en flott eiendom,
der vi hadde ei fabelaktig tid, sier
Jan.
Også her satte han sitt preg på stedet, blant annet ved å anlegge en karpedam. Han viser begeistret bilder av
eiendommen. Men også dette stedet
ble solgt, og de anskaffet ei stor leilighet på 140 kvadratmeter, med stor

veranda og enda større takterrasse.
Denne eiendommen eier de fortsatt,
men den har vært litt utfordrende å
selge, derfor er den utleid.

Ville hjem
– Der bodde vi i tre år, med fantastisk
utsikt over Middelhavet, sier Jan.
Men så en dag sa Gerd plutselig:
Jan, jeg vil hjem. Helsa var ikke som
før, og valdrisen i henne ville kanskje
tilbake til røttene. Egentlig hadde de
ansett seg som ferdige med hyttelivet
den gangen de solgte hytta i Sør-Aurdal. Men livet endrer seg, og med det
også ønsker og behov for tilværelsen.
Slik gikk det altså til at Gerd og Jan
fant sitt nye drømmested i Ulvhild
hyttegrend, som så vidt ligger i Vestre Slidre kommune. Lokale grunneiere, med blant andre ordfører Haldor
Ødegård på laget, har satset på feltet.

Her er det 60–70 tomter, hvorav omtrent halvparten er bebygd. Hyttefeltet har naturligvis alle bekvemmeligheter, med strøm, vatn, avløp – og
ikke å forglemme: godt internett.
– Her leser vi mye, løser sudoku og
holder huset i stand. Og Gerd sitter i
godstolen med «bøndingen» sin. Jeg
gleder meg til det kommer mer snø,
slik at jeg kan gå ut og måke, sier Jan
og smiler.
Det er heller ingen fare om helsa
svikter litt innimellom. Gerd er nemlig blitt hentet noen ganger av både
sykebil og legehelikopter.
– Beredskapen er helt fantastisk. Vi
får ikke fullrost helsevesenet, fastslår
Gerd og Jan.
Morten Stensby
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e Slidre
mune

Sør-Aurdal
kommune

Siste nytt frå kommunane i
Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no

Notert frå Vang

Vang

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

Vang

kommune
Tyinkrysset
Fjellstue opnar

– Eg er stor tilhengar av at det skal
vera eit variert tilbod i området vårt
og at det er positivit samarbeid mellom bedriftene som i andre enden
kjem dei besøkande til gode.

Med Line Svien som drivar og eit
solid lag lokale bedrifter på eigarsida vert det no både dagleg drift
og vidare utvikling på Tyinkrysset
Fjellstue.
– Eg vil bruke bakgrunnen og erfaringa mi til å bringe historier og
tradisjonar vidare i ny drakt. Saman
med gode kollegaer er målet å skape
variert aktivitet, servere god og lokal
mat, vera ein dagleg møteplass og eit
godt vertskap for selskap og arrangement, samstundes som vi skal verta
den naturlege stoppestaden for dei
på reise mellom aust og vest, fortel
Svien.
Tyinkrysset Fjellstue har vore viktig
for Line heilt sidan ho fyrst kom til
Vang som hytteturist for 15 år sidan.
Sidan den gongen har ho mellom
anna jobba på fjellstova ei periode,
gifta seg med sauebonde og røyrleggjar Kjell Gudmund Svien og saman
med han bygd opp lokalmatsuksessen
Tyinlam.

Positivt samarbeid
Svien har klare mål for drifta framover
og er budd å legge ned innsatsen
som krevjast for å lukkast med ei fjellstove der alle føler seg velkomne.

No går det i planlegging og opprusting av huset, samstundes som dei
rekrutterer eit ihuga lag til å vera med
å gjera jobben framover.
– Eg er audmjuk og stolt over utfordringa eg har fått tilliten til å ta fatt
på av dei nye eigarane. Det skal bli
lys i vindauga og huset skal fyllast
opp med god stemning. Eg gler meg
stort til å ynskje nye og gamle gjester
velkomne til opning av Tyinkrysset
Fjellstue før påske!

Ordføraren heier
Tyinkrysset Fjellstue har også vore
politikarmat det siste halve året, og
ordførar Vidar Eltun er glad for at det
no tikkar mot gjenopning.
– Kommunen ynskjer å bidra til ytterlegare vekst på Tyin-Filefjell og i botn
må det vere eit god servicetilbod for
innbyggjarane, fritidsbebuarane og
for reisande elles. Her er Tyinkrysset
Fjellstue ei viktig brikke på alle måtar,
seier Eltun.

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

Øystre Slidre
kommune

Han er glad for at dei nye eigarane
og fleire andre ser at ein er gjensidig
avhengige av kvarandre for å lukkast
med utviklinga av Tyin-Filefjell.
- At ein no får inn lokalkjente og
kompetente folk til å drive Tyinkrysset Fjellstue er svært gledeleg. Me

Nord-Aurdal
kommune

Etnedal kommune har i løpet av vinteren 2019
gjennomført en hytteeierundersøkelse blant annet i forbindelse med en plan for befolkningsutvikling, som skal vedtas av kommunestyret før
sommeren.
Målet med den nye befolkningsutvilkingsplanen er å finne gode tiltak for å oppnå målet om
befolkningsutvikling. Undersøkelsen bidrar også
til å gjøre kommunen i bedre stand til å nå et mål
i kommuneplanens samfunnsdel om at hytteeiere
skal trives så godt på hytta at de oppholder seg
der mest mulig. Det kom inn 320 svar på undersøkelsen, og kanskje du er en av de som har svart?
Resultatene fra spørreundersøkelsene er nå
publisert på våre hjemmesider, og kommunen
vil ta med seg alle svar videre til kommunestyret
slik at politikerne i kommunen kan finne de gode
tiltakene som skal til for å nå målene i årene som
kommer.
I undersøkelsen fremgår det at 50% av de som har
svart på hytteeierundersøkelsen ønsker seg bredbåndstilknytning på hytta, 33 % ønsker seg el-bil
hurtiglader på Bruflat, og 45% forteller om andre
ønsker som blant annet innlagt strøm, tilknytning
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ynskjer dei all mogleg lukke til. Men
då er det også opp til oss alle å bruke
Tyinkrysset og andre tilbod på Filefjell
og Tyin. Det er mykje og knallhard
jobbing som må til for å kunne gje eit
så godt tilbod som dei nye eigarane
ynskjer. Me gleder oss til opninga!

Hytteeierundersøkelsen 2019

Etnedal
Etnedal
kommune

Line Svien har ikkje eit keisamt minutt i førebuingane mot opning av Tyinkrysset Fjellstue.

til offentlig vann og avløp, bedre veier, ivaretakelse av naturen, mer oppfølging av løyper og stier
og mindre eiendomsskatt.
90% av de som har svart på undersøkelsen forteller at de ikke vurderer å flytte arbeidsplassen eller
deler av den til kommunen dersom det blir tilrettelagt for dette, og 94% svarte at de heller ikke har
vurdert å melde flytting til Etnedal. Mange forteller
at flytting ikke er aktuelt på grunn av jobbsituasjon, barn og sosialt nettverk i hjemkommunen.
Av de som har svart har 121 personer vært i kontakt med kommunen det siste året, og stort sett
kontakten vært med servicetorget, plansak eller
byggesak. Da er det gledelig å se at 72% gir karakteren 4 eller bedre av 5 mulige på hvor fornøyd
du var med tjenesten du fikk. Gjennomsnittlig svar
ble 3,8.
Kommunen tar med seg svarene videre i arbeidet,
og ønsker å takke alle som har bidratt for svar!
Tusen takk!
Besøk oss på facebook eller vår hjemmeside
www.etnedal.kommune.no og les svarene som
kom inn i sin helhet.

8. februar 2020

29

Nord-Aurdal

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

Etnedal
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

VM HALV

Sør-Aurdal
kommune

Ung Kultur
møtes 15. februar!
UKM står for ”ung kultur møtes”, og er ein liten kulturfestival for og med ungdom mellom 13 og 20 år.
Laurdag 15. februar går årets utgåve av stabelen på
Fagernes kulturhus. I år er det gratis å vera publikum
for alle under 20 år!
Ungdom frå heile Valdres møtes på UKM – og bidrar i stor
grad til å forme arrangementet. Ungdomane står sjølvsagt
for sceneinnslaga, men bidrar også bak scena og med den
praktiske organiseringa av arrangementet. I tillegg viser
dei fram kunst og litteratur. I år har vi hatt filmverkstad i
samarbeid med Kodeklubben Valdres, så vi håpar på filmbidrag på lokalmønstringa.
Alle kommunane i Valdres samarbeider om å arrangere
UKM. UKM er ein av få arenaer der Valdres-ungdom får
vera ein del av ein proff sceneproduksjon, og der dei får
høve til å forme eit stort kulturarrangement. For ungdomane er UKM ein verdifull møteplass, med mangfald som
eit viktig stikkord. Dei fleste kulturuttrykk har ein plass på
UKM! For publikum er UKM staden for å bli kjent med det
unge kulturlivet i regionen. Velkomen!
UKM Valdres finn du også på Facebook:
https://www.facebook.com/ukmvaldres/
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stre Slidre
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Etnedal
kommune

Øystre Slidre

Eigedomsskatten bidreg til høg kvalitet på fellesgoder

www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 35 25 00

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Sprek og oppegåande jubilant!

Øystre Slidre kommune nyttar meir enn 12 mill. kr av eigedomsskatten til ulike
nærings-og infrastrukturtiltak til glede for både næringsliv, gjester, hytteigarar
og fastbuande. Under kan du sjå kva område som blir prioritert. Promillesatsen
for eigedomsskatt blir endra frå 2 til 3 i 2020, men samstundes blir takstgrunnlaget redusert med 30 %, slik at den relle skatten blir om lag det same som i
fjor.

Kulturskulen i Øystre Slidre starta opp i 1990. Dermed er det duka for å
feire at 30 år har gått og kulturskulen er ein sprek og oppegåande jubilant.

1.
2.
3.

Regionale samarbeidsprosjekt
Kommunale næringsprosjekt og samarbeidsprosjekt
Næringsutvikling landbruk

1300
2812
1550

4.

Heile året vil bli nytta til å feire, og veke 12 startar med konsertar i Gapahuken
og på Tingvang. Fredagen er det duka for jubileumsfest for elevane. Planlegginga er så smått i gang og alle kan glede seg, for vi prøver å legge opp til
at flest mogeleg skal kjenne litt på at det er jubileum. Veka etterpå blir det
skuleturné og ein open dag/kveld der nye og eksisterande elevar kan prøve
ulike fag og aktivitetar, bli litt kjent med ulike rom og lærarar. Vårkonserten i
juni er alt bestemt og det er ikkje umuleg anna enn at hausten også blir prega
av jubileumskjensler.

Gjennomføring av sti og løypeplan
Trillesti - fullføring
Stisykkelprosjekt
Utbedring av stier og løyper inkl. tyskerstien
Løypekøyring
Løypeleie

2370
100
750
450
750
320

5.
6.
7.
8.

Klima- og miljøtiltak
Drift og utvikling av Beitostølen stadion
Næringsstøtte, disp for formannskapet
Investeringar- asfaltering komm. veger, mv

385
950
500
3000

Kulturskulen 30 år

Vestre Slidre

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

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Det er godt å vere i Vestre Slidre!
Næringsliv, frivillige lag og organisasjonar, og kommuneadministrasjonen bidreg til å gjere kommunen
attraktiv for både innbyggarar og
besøkande.
Saman jobbar vi for å tilby eit mangfald av aktivitetar og gode møteplassar for små og store!
I grenda leggjast det til rette for at
nye innbyggarar skal føle seg velkommen og godt ivareteken. Vi ynskjer at
dei små forholda som pregar kommunen skal gje folk ei kjensle av å bli sett
og høyre til. For både nye og gamle,
små og store, jobbar vi med å utvide
aktivitetstilbodet i kommunen ved
mellom anna å auke aktivitstilbodet
på laurdagar.
Dei naturskjøne omgjeva kring grenda
byr på uendelege moglegheiter for
aktivitet og glede! Eit utrakt løypenett
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strekker seg frå Syndinstøga i nord til
Vaset i sør. Etter ei magisk og snørik
jul er det fortsatt gode forhold langs
heile løypenettet som vi håper mange
vil få glede av i vinterferien. Mange
har allereie fått oppleve det magiske
lyset, perlemorskyer og nordlys som
dansar på himmelen over dei vakre
fjella.

Foto: Yngve Ask

Langs løypene tilbys det ei rekke overnattings- og mattilbod og aktiviteter.
På vinteren kan små og store leike seg
i akebakkar og alpinanlegg (Vasetskiheiser.no). Det tilbys mellom anna
yoga, skikurs, hundekjøring, trugeskyting og isfiske (sjå syndinstoga.no og
visitvaset.no for meir informasjon).
Den varme, personlege kontakten
som ofte pregar små samfunn er ei
merkevare ved Vestre Slidre som
mange set pris på og som vi håper at
fleire vil få gleda av å oppleve i tida
framover!

Ønsker du å gi et bidrag til løypelaget, kan du Vippse til #10598
(Vasetløypene), #85100 (Vestfjelløypene), kontonr. 2153 15 02806
(Nøsen løypelag).
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Taigapapegøye i rogna

HUN OG HAN: Gamle hanner har bringebærrød fjærdrakt, mens gamle hunner og ungfugler er grågule-gulgrønne til oransje over grålig basis. Alle har doble hvite
vingebånd. Fuglen er stor som en stær, 19-22 cm, og kan forveksles med båndkorsnebb, som også er lik i fjærdrakta med doble hvite vingebånd, men den er synlig mindre
med 14,5 – 16 cm. Andre forvekslingsarter er grankorsnebb, furukorsnebb og dompap.

I vinter har fargesprakende fugler med
kraftige nebb vakt allmen undring. Allerede i oktober, da de første flokkene dukket
opp, utløste de feststemning blant fugleinteresserte. De papegøyelignende konglebitene er merkelig lite sky, og mange har hatt
gleden av å studere dem på nært hold.

K

onglebit har nærmest sirkumpolar utbredelse i taigaen på begge sider av Atlanterhavet. Der flytter de seg normalt
bare over kortere avstander. Valdres ligger helt i utkanten av den
store nordlige barskogssonen. De
fleste vintre kan vi bare svært sjelden oppleve fuglene. Men år om
anna blir det knapt med næring i de
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store skogene østpå og nordpå. Da
legger mange av konglebitene ut på
lange vandringer for å finne mat.
De dukker opp invasjonsartet, som
i år, da konglebit er å se over hele
Sør-Skandinavia.
Om sommeren er konglebitene
ikke like lett å få øye på. De hekker
helst i tynt befolka områder, og da
så stillferdig og anonymt at det kan

Mangfoldige Valdres

Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
være lett å overse dem. Noen få
ganger er konglebit på reir observert i Etnedal og Nord-Aurdal. Faktisk har gamle Oppland fylke, med
sine 150-200 par, en ganske stor del
av den norske hekkebestanden på
500-1000 par. Flest konglebit hekker i Finnmark.
De bygger helst reir i gammel
barskog, ofte med gran, men det
skal være mosedekke, mye tyttebær- og blåbærris og helst godt
med bjørk og gråor. De kan også
sette bo i fjellbjørkeskogen, særlig
der det er mye vier og einer. Generelt liker de glissen skog. Da bygger
de reiret i de tetteste treklyngene.

Skog med innslag av myr og små
vassdrag blir foretrukket, kanskje
fordi de tidlig snøbare myrkantene
byr på fjorårets visne krekling og
tyttebær, som er viktige energikilder på tidlig vår.

K

onglebitene er nesten hundre prosent vegetarianere,
noe som ikke er vanlig i fugleverdenen. De har en uvanlig lang
og smal tarmkanal, som er tilpasset
et kosthold med mye fiber og vanskelig nedbrytbare harpiksstoffer.
Ernæringen består av knopper og
hannblomster fra gran og furu, vierknopper og frø fra bjørk, or, selje,

Valdresmagasinet

FRØMAT: Papegøyekroken på nebbet er nyttig når fruktkjøttet omhyggelig
blir skrellet bort og kastet under jakten på rognefrøene som har vært en viktig
næringskilde for konglebiten under høsten og tidlig vinter.
VINTERFLOKK: Et høyst uvanlig syn her i Valdres, men i år har mange
fugleelskere og andre fått muligheten til å se disse tillitsfulle fargepalettene i vårt
landskap. I invasjonsår danner konglebitene flokker på fem til ti individer eller flere,
som reiser rundt og beiter i trærne. Trolig kommer de langveisfra og vil fly hjem
igjen i løpet av vinteren eller tidlig vår.

KONTAKTLYD: Med mjuke lokkelyder forteller han kanskje at han har funnet
et godt felt med einerfrø. Nebbet ser ut som hos en papegøye, men er et kraftig
finkenebb med en liten krok på.

vier og fra alskens frukter, som einer, tranebær, blokkebær, blåbær
og rognebær. Denne vinterens invasjon av konglebiter henger ganske sikkert sammen med fjorårets
rekordstore fruktsetting på rognetrærne.
I mai vil konglebitene begynne å
bygge eller reparere skålforma reir
av tynne kvister. I slutten av mai eller i første del av juni legger hunnene tre til fem turkise, brunspetta
egg. Hunnene ruger ut eggene på to
uker. Hvis alt går etter planen, er
barna flygeferdige to uker seinere.
En annen typisk fugl for den nordlige barskogen, lavskrika, er blant
de viktigste reirplyndrerne.
I begynnelsen fôrer foreldrene
konglebitbarna med insekter og
edderkoppdyr. Dette er den eneste
gangen i livet fuglene inntar noe
særlig med animalsk føde. Så snart
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ungene er litt større går de over på
plantekost. Konglebitforeldre danner en slags utposning på spiserøret i hekketiden. Den fungerer som
transportbeholder, slik at de unngår å bære synlig mat i nebbet. Ungene i reiret blir ekstra vanskelige å
oppdage, og har større sjanser for å
klare seg mot rovdyr som mår og
lavskriker.
I tiden fram til mars vil konglebitene normalt forsvinne fra våre områder. Vi kan bare håpe på at vi får
oppleve et slikt invasjonsår igjen.
Det kan skje om to år, eller kanskje
om tretti. Eller det kan hende at flere slår seg til hos oss. Fortsatt har vi
i Valdres mye gammel, flersjikta
barskog med innslag av myrsystemer, skog som utvilsomt er mer egnet for konglebitfamilier enn de
store plantasjene med kulturskog
som brer seg i landet.

PROTEINTILSKUDD: Knoppene til granas hannkongler er fulle av umodent
pollen og er en viktig proteinkilde, mens knoppskjellene blir vraket og faller til
bakken.

TILLITSFULL: Småflokkene er lite sky, og kommer gjerne helt inn til gårder
og tettbebyggelse. De liker solsikkefrø og enkelte plasser slår de seg til på faste
fôringsplasser i flere uker til glede for alle som vil oppleve en slik unik taigaart.
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Parter/Eiendomsmegler MNEF

Visning
Visning etter avtale med
Anders Lysholm tlf. 900 17 481

Velkommen til Riddertunet på Beitostølen!
Fra kr 2.750.000,- til kr 8.500.000,Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
I hjertet av Beitostølen sentrum vokser nå nye Riddertunet frem! Her bygges det moderne og svært lekre
leiligheter med sydvestvendt balkong, garasjeplass, heis samt ski in, ski out til både alpint og langrenn.
Umiddelbar nærhet til et rikt utvalg av butikker, serveringssteder m.m. • P-rom fra 47m² til 120m²
Eierseksjon • Festet tomt • F.utg. fra kr 1.986,- til kr 5.141,- • Lave omkostninger kr 1.250,- • Ingen dok.avg.
Besøk prosjektets hjemmeside: www.riddertunet.no - Velkommen til våre lekre visningsleiligheter i byggetrinn I (Hus A)
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Visning
Visning etter avtale med
Anders Lysholm tlf. 900 17 481

Tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
1.900.000,-*
Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
Attraktivt tomtefelt med 41 selveier tomter på Beitostølen (15 solgt) • Areal fra ca. 1000m² til ca. 1675m²
Dette er et tomteområde som må karakteriseres som et av de aller beste på Beitostølen. To mtene ligger
sydvest-vendt, i lett skrånende terreng med meget gode solforhold og panoramautsikt! De første hyttene
er under oppføring • Tomtepriser fra kr 1.900.000,- til kr 2.900.000,- • *Omkostninger ca 2.6 %
privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Moderne og miljøvennlige
toalettløsninger til hytte og fritid

Når naturen kaller, er det godt med litt sivilisasjon.
Cinderellas forbrenningstoaletter er i verdensklasse.
De krever verken vann eller avløpstilkoblinger. De
er luktfrie og miljøvennlige. Ingen avfallshåndtering,
kun litt aske som må tømmes.

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 hytter, naust og
fritidsboliger

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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LANGEDRAG NATURPARK

Vi leverer ferdig skigard...

Et Soria Moria 1000 m.o.h. Åpent hele året

DAGSBESØK – OVERNATTING
ET MANGFOLD AV AKTIVITETER!
Oppkjørte skiløyper.

25 dyrearter, ca 350 individer
• Bli med inn til ulv- og gaupe
• Hundekjøring
• Rideturer, Rideleir
• Klatrepark, Fjellrevcamp
• Familieleir, Seterdag
• Besteforeldre - barnebarnleir
• Kurs, team-building,
• Bryllup, fødselsdager mm

Tlf: 32 74 25 50.
www.langedrag.no

- og kraftige utemøbler
– som er beregnet til å stå ute år etter år

"Fridom og forvandling"

19.–23. feb. 2020
Aurdal i Valdres

Onsdag 19. februar

16.00 Musikkaperitiff på Frydenlund Skysstasjon

19.00 Festopning i Aurdal kirke

18.00 Klassisk kammerkonsert i Aurdal kirke

Torsdag 20. februar

22.30 I kveldsetun, «Testosteron» med
TRAKTOR på Låven på Nythun

13.00 Rakfisk Forte Fortissimo 1 «Musikk med
smak av fortid», konsert og lunsj på
Noraker Gård
15.00 - 16.30 Meistermøte, open meisterklasse
med Ragnhild Hemsing i Frikar-Smia
16.30 “Fridom - det er kampen for fridom”,
foredrag med Erling Dahl jr. på Fry
rydenlund
y
Skysstasjon

Laurdag 22. februar

09.00 Morgonstemning, frukostkonsert på
Nythun
10.30 Guida skitur frå Nythun til konserten
Musikksporet 2 i Aurdal fjellkirke.
11.00 Hundekøyring på Aurdalsåsen før
konserten i fjellkyrkja

17.00 Hundekøyring på Aurdalsåsen før
konserten i fjellkyrkja kl 19.00

13.00 Musikksporet 2 “Orkester i fjellet”,
Aurdal fjellkirke på Aurdalsåsen

17.30 Guida skitur med hovudlykt på
Aurdalsåsen før konserten i fjellkyrkja

13.00-16.00 “Beethoven på ski” og “Forteljinga
om Beethoven”, familiedag ved og i Frikar-Smia,
Aurdal

19.00 «Med Béla Bartók i fjellheimen»,
Aurdal fjellkirke
19.00 Smak med tonar, Nythun

Fredag 21. februar

10.30 Guida skitur frå Nythun til konserten
Musikksporet 1 i Aurdal fjellkirke.
11.00 Hundekjøyring på Aurdalsåsen før
konserten i fjellkyrkja.
13.00 Musikksporet 1 «Sovjetisk idealisme og
Beethovensk fridom»
Matinékonsert i Aurdal fjellkirke på Aurdalsåsen
13.00 Rakfisk Forte Fortissimo 2 «Ferskt og
fermentert», Konsert og lunsj på Noraker Gård
14.30 Musikalsk lunsj på Nythun
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15.30 Konsertforedrag: “Beethovens 32 klaversonater på 64 minutter”, Valdres Folkemuseum
på Fagernes
16.00 «Homecoming», plateslepp med Eldbjørg
Hemsing, Frydenlund Skysstasjon
18.00 “Med rett til å endre”, konsert i
Aurdal kirke
20.30 Intimkonsert med Arve Tellefsen og
Konsertkviss i Frikar-Smia, Aurdal

Sundag 23. februar

Ødegård Sag gamle tradisjoner
– sagbruk for deg som vil ta vare på

v/Fred o. Ødegård

Etnedal i Valdres

www.sagbruket.no

12.00 Avslutningskonsert i Aurdal kirke

Billettar/festivalpass

www.hemsingfestival.com

Villmarkspanel, kopiering av gammel inn- og utvendig panel, reproduksjon av gammelt listverk.
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Fekk bildilla då
han vart pensjonist
I aktiv bruk: Motorparken til Per Nilssen består av Mercedes 219, ein Tempo Corvette moped og ein Tempo Taifun motorsykkel. Bakom veggen står traktoren, ein
Volvo BM Bolinder, også den for lengst veteran. I tillegg har Per vore fadder for den fyrste brannbilen til Øystre Slidre brannvesen som no er overteke av Gråtassforeninga.

– Bil har nok vore mykje av interessa gjennom
heile livet, men som hobby og lidenskap tok
det av etter at eg vart pensjonist som 62-åring i
2008, fortel ein entusiastisk Per Arve Nilssen
(74) på Heggenes.

F

or ein retteleg lokalkjend heiter
fødestaden Moabygdé. Fyrste
bilen, fortel Per, var ein Desoto
1939-modell, som eg overtok frå far i
1964. I 1967 måtte bilen hoggast, og
det som var igjen av den vart frakta
til den gamle avfallsplassen som var i
Volbu.

To jobbar
Arbeidslivet før pensjonisttilværet
går tilbake til konfirmasjonstida. Då
fekk den unge Per Nilssen jobb på
Samvirkelaget på Heggenes. Datoen
sit som spikra, det var i august i 1961.
Her vart han verande i 17 år til han be-
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gynte hjå Rolf Nyhus, Ringnes-distributøren i Valdres. Grossistlageret
vart midt på 1980-talet overteke av
Ringnes og Per var med fram til han
pensjonerte seg i 2008. Han var både
sjåfør og servicemann, og han hadde
nær kontakt med butikkar og serveringsstadene i heile Valdres.
– Det er nokså oversiktleg, eg har
hatt to jobbar. Mykje av tida har eg
attåt arbeidt i det lokale brannvesenet. Brannstasjonen på Heggenes
ligg eit steinkast frå heimen til Per og
kona Unni. Per kunne difor vera klar
til utrykking på få minutt.
– Det var berre å springe ut døra,

fortel han. Han hadde 27 år bak seg i
brannvesenet før han gav seg i 1991.
Sonen Vidar fører på eit vis arven vidare som fulltidstilsett og nestkommanderande i Valdres Brannvesen.
Fyrste ordentlege brannbilen til Øystre Slidre brannvesen var ein Willis
Overland, 1957-modell. Bilen fekk
avløysing i 2007, og Gråtassforeninga
vart etter kvart spurt om å overta
den. Då høvde det seg godt at også i
medlemsrekkene til Gråtassforeninga er det ein Per Nilssen. Per takka
tvert ja til å bli fadder for bilen som
han allereie kjende godt. Slik har bilen fått god pleie og er stadig i bruk
når det er treff og løp.

Entusiast
Per er kanskje den som kler tittelen
entusiast best. Han hadde lenge hatt
planar om å kjøpe seg ein ordentleg
veteranbil, og kravet var at den skulle
vera retteleg gamal. I fleire år hadde
han vore på biljakt til han kom i prat

med ein annan entusiast i veteranbilmiljøet i Valdres, Kai Svensson på
Leira. Han er kjend for å ha fine veteranbilar og han har ekstra kjærleik for
bilar med stjerne i fronten. Kai hadde
ein Mercedes type 219 1958-modell
som han var klar for å selja. Då ville
det vera gildt at den vart overteken
av ein som ville ta godt vare på den.
Det vart kjapt handel. No er vi i september 2014.
– Ja, dette vart nesten eit vendepunkt
i livet. Eg kosar meg over denne bilen
kvar dag, og gjer mitt beste for å ta
vare på den. Ikkje minst sørger eg for
at den er i jamleg bruk. Ein gamal bil
har alltid best av å bli brukt, seier Per
med eit smil.
Det er ei nokså sjeldan utgåve Per
har fått hand om, ein såkalla Pantonmodell som vart laga berre i tidsbolken 1954–1958. Det er ein sekssylinder på omkring 100 hestekrefter. Bilen har originalt skilt, plysjseter og to
ekstralys montert i fronten. Og den
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Kosar seg: Mercedesen er sjølve augesteinen til Per. Han tek godt vare på den og køyrer med den gjennom heile sesongen,
mellom annan på mange løp i heile Innlandet.

Bilen min
Mercedes 219, 1958-mod.
Per Arve Nilssen, Heggenes
Detaljar: 190-utgåva har mellom
anna ein detalj med blinken oppå
skjermen.
har rattgir. Eigentleg er denne modellen laga av to forskjellige modellar,
fronten kjem frå ein 220 og bakparten
frå ein 190-modell.

Fjerde eigaren
– Så det blir litt ekstra moro å ha og
køyre ein slik bil, synest Per. Per har
fått greie på at bilen gjennomgjekk
såkalla lett restaurering tidleg på
1990-talet. Det var ein doktor på Hamar som kjøpte den ny før den vart
selt til ein kar i Skjåk. Bilen kom på
sal etter at han gjekk bort, og det er
slik Kai Svensson fekk hand om den.
Per Nilssen blir med dette fjerde eigaren.

Garasjen full
Når vi innleiingsvis slår fast at Per
Nilssen er entusiast i ordets rette tyding, trengst det ei utdjuping.
Per går fullt og heilt inn i oppgåva
og brukar mykje tid, til tider all si tid
på veterankøyretøya, som også om-
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fattar ein Tempo Taifun motorsykkel, 1961-modell, og ein Tempo Corvette 300, 1966-modell. Nemnast må
også ein Volvo Buster 400 traktor,
1966-modell, som mellom anna gjer
nytta som brøytetraktor kvar vinter.

Køyrer masse løp
– Dette er ein flott hobby, og er ikkje
minst veldig sosialt. Vi har fått masse
vener gjennom dette livet og ein treffer stadig nye folk som er genuint interesserte i det dei held på med, og
som ikkje minst har utruleg med
kunnskap. Frå mai og fram til hausten går det jamt i løp og arrangement.
Det er litt stille i juli og då passar det
godt å dra på hytta ved Vinsteren,
fortel Per. Sesongen startar gjerne
med mopedløpet i Øystre Slidre på 1.
mai. Her køyrer Per fast. Han deltek
også på Valdresløpet, Flåklypa Grand
Prix i Lom, Hallingdalsløpet, Gudbrandsdalsløpet, Gråtasstreffet på
Heggebø, Lærdalstreffet hender det

Kraftkar: Motoren er oversiktleg på Mercedesen, Den er ein seksar som gir vel
100 hestekrefter og bilen er difor godt eigna for lengre turar.
også han er med på, og eigne treff for
Tempo, årleg mellom anna i Tydalen,
stiller han gjerne opp på. Jammen
hender det at han dreg av garde på
nokon av Mercedes-treffa også. Tid
brukar han også på å reise på veteran- og delemarknader både på Ekeberg, Kongsvinger og Biri. Når kona
ikkje er med hender det tidt og ofte at
Per reiser i lag med nabo, kompis og
«likesinna» Magne Myreng. Det går
mest ikkje ein dag anna enn at dei har
treff i ein av garasjane.
– Eg ser at Per har glede av dette og
det synest eg er veldig fint, seier kona
Unni, som sjølv synest det er koseleg
å vera med på løp og arrangement. –
Løp er framfor alt sosialt og hyggeleg, seier ho.
Torbjørn Moen

Velutstyrt: Per Nilssen prøver å
vera så tidsriktig som mogleg og har
teke vare på mykje utstyr frå tidlegare
tider. Kontorveska er difor framleis i
bruk. Legg merke til plysjtrekket i døra.
Per hadde utstyrt bilen med kjetting
for høvet sjølv om han ikkje køyrer med
den på vinteren.
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Godt skilta: Ved Naustvolltjedne.

Kart: Hollastølsfjellet rundt.

Vinterleg flott: Turen rundt Hollastølsfjellet var ei herleg oppleving, på finaste januard

Hollastølsfjellet rundt
På veståsen i SørAurdal er det eit omfattande løypenett,
frå Fjellstølen i nord
til Vassfaret i sør. Det
var fleire år sidan sist
besøk, så 10. januar
sette vi kurs for
nordre Fjellstølen.
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K

jøreturen gjekk om Bagn og
Stavadalen, til rommeleg parkeringsplass ved Røysvang.
Planen var å gå den knapt 13 kilometer lange runden rundt Sangevatna
og Hollastølsfjellet. Ein høveleg runde tidleg i januar, og vi hadde te og
niste med i sekken.

Vinterleg
Det var 15 kuldegrader og sol frå nesten skyfri himmel, på det som i ettertid synte seg å vera nesten einaste
skikkelege vinterdagen denne spesielle januarmånaden.
Klokka var halv tolv, og løypemaskinen kom akkurat inn og stoppa rett

ved sida av oss. I prat med sjåføren
kom det fram at han nettopp hadde
kjørt runden vi hadde tenkt å gå. Det
var litt hardt på vindutsette stader,
fortalte han, men elles bra med snø
og lett å lage gode spor.

stølen, og gode skilt i alle løypekryss
opnar for mange mulege rundar.
Det er også kjørt ei tverrløype som
går opp i sjølve Hollastølsfjellet, eit
godt alternativ for den som vil heilt
til topps.

Mange mulegheiter

Sol og skugge

Vi starta runden langs nordsida av
Sangevatna, i skarp, kornete snø. Det
var herleg utsyn mot Haugsetfjellet
og Falken, to av mange fine toppar i
det ganske så kuperte landskapet her
på grensa mellom Sør-Aurdal og
Nord-Aurdal.
Løypenettet frå Tisleidalen blir her
kopla saman med løypene frå Fjell-

Etter lange flater fører nokre friske
utforbakkar ned mot Naustvolltjedne, som ligg sørvest for Hollastølsfjellet. I løypekrysset her er det fint
utsyn vestover mot fjella i Vang. Litt
seinare dukkar også Gjende-alpane
opp langt der bak, med Store Knutsholstinden ruvande over dei andre
2000-metertoppane.
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Mat og drikke: Triveleg matpause i sola ved
Gamlestølen.

Ved Gamlestølen: I herlege spor, med utsyn mot deler
av Bjødalsfjellet.

Ved Øytjern: Skikkeleg vinterstemning.

dagen i 2020.

i januar
På flatene austover mot Meitebekkstølen kjem vi inn i skuggen av
fjella i sør, blant anna Store Syningen.
Slik sett høver nok denne runden betre litt lenger utpå vinteren, når sola
går høgare på himmelen. Men vi kosar oss likevel, for det er fine kontrastar med sola som lyser opp toppane i
alle retningar.

Mimring om hausttur
Desse toppane minner meg om ein
triveleg tur eg gjorde her hausten
1991, under arbeidet med den fyrste
turhandboka for Valdres, som eg og
to kameratar ga ut året etter.
Turen var så seint som 19. oktober,

Valdresmagasinet

Ein høveleg runde tidleg
i januar, og vi hadde te og
niste med i sekken.

påtur
Tor Harald Skogheim

SØR-AURDAL
og gjekk på sti frå Gamlestølen opp
lia i sør til Store Syningen, som er
grensetopp mot tidlegare Buskerud
fylke. Vidare på sti forbi Vassvollen
til Nystølen, og til topps på Nystølvarden. For å få til ein rundtur
gjekk returen over Meitebekkfjellet
og Skurveknatten, og så ned att til
Gamlestølen.

Fyrste matpause ute
Men attende til skituren no i januar.
Etter knappe 1,5 times gange er vi
komne til Gamlestølen. Her blir det
litt motbakkar, og vi merkar snøgt at
det skarpe føret har slitt på tørrvoksen. Det må smørjast!

Vi er framme i sola att, og kjenner
faktisk at ho varmar. No er det tid for
matpause, den fyrste ute i vinter. Te
og niste med heimebaka brød smakar
godt, og ei ekstra dunjakke gjer pausen triveleg sjølv om kuldegradene
framleis er mange.
Siste del av turen er lett, over flatene mellom Hollastølsfjellet og Bjødalsfjellet, som har løyper frå alle
kantar. Etter Øytjern sklir vi nesten
heilt bort til bilen att, og kan nok ein
gong slå fast at det er både triveleg og
spanande å ta turar «utanfor skigarden».
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Hverdagslykke:

10-20 (18)

TA Med hele
FAMIlIen uT
I snøen!
hos oss fi
fin
nner du både
klær, utstyr og turmat

God ferie ❤
300 GRATIs P-PlAsseR
4 ladestasjoner
for el-biler

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas Ohlson
europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
lekesenteret Valdres
lindex
narvesen
nille
OK hagen Gull-uR-OPTIK
spar
sport 1
Zavanna
Posten

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.
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STORT UTVALG
&
GODE PRISER
15 %
rabatt

Vi har STORT utvalg av
ferdigsydde gardiner
og
metervare ivår egen
systue.

Kjøp seng og få
gavl på kjøpet!
Fra kr 22.999,-

SPAR 6.499,-
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Luxaflex, måltilpasset
solskjerming
Vi kommer gjerne på besøk for veiledning og
måltaking.
Vi har utkjøring, også på
lørdager.
Montering etter avtale.
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514500

239,Propan

10kg og 11kg
• Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

545121

28.900,-

541263

Før kr. 32.900,-

999,-

D
Dieselog
parafinovn
Wallas 40

Før kr. 1.390,-

antrasitt m/175 liters
tank og fjernstarter
• Produserer tørr varme
• Fjernstarter så du alltid
kommer til varm hytte
• Svært lavt strømforbruk
• Trygg i bruk
• Lave driftskostnader

Sinusomformer
Sunwind 300 watt
Meget anvendelige
omformere med ren sinus
• Ren sinuskurve gjør at elektrisk utstyr fungerer optimalt
• Praktisk, liten størrelse og lav vekt
• Svært effektiv

Før kr. 490,-

Gassalarm 12/230 volt
Gassalarm for hus, hytte, campingvogn, båt og
kjøkken. Både for bruk med 12 og 230 volt.
Sensoren reagerer på tettheten av gasser i luften
og vil gi en høy varlslingslyd ved deteksjon.
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999,Før kr. 2.090,-

Bålpanne
Bonfire 68/140 cm
•Solid og lekker
bålpanne i dansk design
•Justerbar høyde gir perfekt
arbeidshøyde når du lager mat
•Stativet kan slås sammen
for praktisk lagring

Før kr. 4.990,-

D
Dusjkabinett
Aurora Round
80 x 80 x 195 cm

• Stilrent design og høy kvalitet
- hjemme eller på hytta!
• Doble skyvedører
• Lavere totalhøyde
- perfekt for hytter med
lav takhøyde
• Enkel montering
• Bak- og frontvegger i
6 mm herdet, klart glass

420322

465050

390,-

3990,-

671640

DYSV8ABSOLUTE

3995,Dyson V8 Absolute
trådløs støvsuger
(oransje)

• 2-i-1-støvsuger,
opptil 40 min brukertid
• Rengjør fra gulv til tak
• Flere praktiske tilbehør inkludert

STOR gamingAVDELING

STOR KJØKKENAVDELING

HURTIGLADER FOR ELBIL

Stort utvalg av spill
og utstyr

Vi hjelper deg med smarte løsninger
fra A til Å

Lad elbilen mens du
besøker varehuset vårt
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vi leverer & montErer
over hele norge!
Overlat bæringen til oss!

Les mer på elkjop.no/tjenester

WAT283L8SN

3995,Bosch Serie 6
vaskemaskin
• 8 kg: Høy fleksibilitet
• Sentrifuge: 1400 o/min
• VarioPerfect, VarioDrum

31614

32324

22898

449,-

5995,-

Sodastream
Genesis
brusmaskin

7990,-

1217501776 (sort)

• Intel® Core™ i3-8145U-prosessor
• Roterbar 14” IPS FHD touchskjerm
• 128 GB M.2 PCIe NVMe SSD

• 55” 4K UHD Smart-TV
• Dynamic Crystal Color, HDR
• Ryddig kabelløsning, 7-serien
30138

13.995,Electrolux Well
H7 varmepumpe
EPN12V78HW

Lenovo Ideapad C340
14” 2-i-1 PC

Samsung 55” 4K UHD
Smart-TV UE55RU7475 (2019)

• Sort og stilig
• 1 liters flaske
• Miljøvennlig

• 12000 Btu
• Fjernkontroll
• WiFi, stillemodus

25420

H741AOB

3995,Xiaomi Roborock S50
robotstøvsuger (hvit)

Moccamaster kaffetrakter

• Feier og mopper
• 150 minutters bruk, avstandssensor
• Mi Home App, Scheduling-funksjon

• Kapasitet: 1 liter
• 1430 Watt
• Skrur seg automatisk av

H 741 AO (sort)

1195,-

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Valdres
Valdresmagasinet

Elkjøp Valdres • 2200 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • storemanager.valdres@elkjop.no
8. februar
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Aktive pensjonistar: Hausten 2011 flytte Inger Wangensteen og Helge Rønningen til Vang for godt. Her har dei sine pensjonistdagar etter eit langt og spanande yrkesliv.

Professoren og tannle
Ringen er på eit vis slutta for professor-/tannlege-ekteparet Inger Wangensteen og Helge
Rønningen. Som pensjonistar har dei slege rot
i Vang, meir en 50 år etter at unge Inger Wangensteen drog til Brandbu for å gå statsrealskulen.

E

tter Brandbu gjekk turen til
landsgymnaset på Vinstra, som
for så mange valdrisar. Der ville
skjebnen at ho trefte heidølen Helge
Rønningen. Om det var i skulegarden
eller på dansegolvet i ungdomslaget
at kjærleik oppstod, er ikkje det store
poenget. Men dei har i alle fall halde i
hop sidan, og i 2011 flytte ekteparet
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til flott bustad i Lundsmarka i Vang,
eit par kilometer bort for garden Grøv
der Inger hadde oppveksten sin som
jente. No er dei særs aktive pensjonistar. Helge bidreg framleis i ein viss
grad til arbeidslivet, elles nyt dei sitt
otium, som det heiter. Dagane er til
tider like travle som før, forskjellen er
berre at dei no i større grad bestemmer over eiga tid.

Utdanning og karriere
Felles for Inger og Helge er også at dei
båe gjekk den akademiske vegen for
å skaffe seg utdanning. Helge Rønningen byrja på legestudiet i Oslo
medan Inger starta på tannlegestudiet. Dei har på kvar sine fagområde
gjort yrkesmessig karriere, som oppsummert må seiast det står respekt
av. Dei har tent landet i meir enn 40
år som yrkesaktive. Utdanningsvegen starta i Oslo, og dei budde mykje
av tida på Frogner i Sørum kommune
rett utanfor Oslo, og enda i 1991 opp i
Trondheim. I 2008 kjøpte dei huset i
Vang, bygde om og på og pussa opp
før dei busette seg fast i bygda hausten i 2011.
– Vi har budd og arbeidd mange
stader, men det kjentes naturleg å

ende opp i Vang. Det var kanskje Helge som foreslo det fyrst, seier Inger.
Han har tross alt vore frå og til i den
vakre fjellbygda i over 50 år, han óg.
Det gjev påverknad sjøl på ein døl.

Hus med panoramautsikt
– Utsikta her frå huset vårt i Lundsmarka, opp i bakken for gamle Sommarhotellet og Grindaheim Hotell, er
den same som var i Grøv der eg er
oppvaksen. Då er eg nøgd, seier Inger
med eit smil. Det gjeld kanskje også
nordavinden. Men det er nok slik at
folk utanfrå er meir opptekne av den
enn dei bufaste i Vang, repliserer Inger. I alle fall hadde vindkasta orkanstyrke, eller deromkring den dagen
vi vitja Inger og Helge.

Valdresmagasinet

Gode dagar: Utsikta frå heimen i Lundsmarka opp for tidlegare Grindaheim
Hotell er framifrå, men det er også mangt anna det aktive pensjonistekteparet
verdset med å vera busett i bygda som er heimbygda til Inger. Her sit dei i ein
eigenprodusert stol etter kopi av ein stol svigerfar til Helge/far til Inger hadde laga.

egen søkte ly i Vang
Langt utdanningsløp
For å få det mest komplette biletet
må vi fyrst litt tilbake i tid.
Inger gjennomførte tannlegestudiet i 1972, og ho arbeidde i den offentlege tannhelsetenesta dei fyrste åra.
Etter kvart spesialiserte ho seg vidare
i barnetannpleie ved Universitetet i
Oslo. Dei kom til å busetja seg i Sørum for ei god stund.
Helge var ferdig på medisinstudiet
i 1973 og byrja etter kvart som assistentlege på dåverande Sofies Minde i
Oslo. Samstundes starta han på spesialistvegen. Det førte han også til Ullevål Sykehus i perioden 1986 til
1991.
Helge hadde stor driv og evner til å
halde fram. Arbeidet med doktorgraden begynte med eit år som forsk-
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ningsstipendiat ved eit universitet i
Chicago i 1979. Inger hadde allereie
vore eit år i USA som utvekslingselev
under gymnastida på Vinstra. Helge
vart spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi. Året var 1991. Då
braut også familien opp frå Sørum,
karrierevegen kom no til å halde fram
i Trondheim.
I Trondheim starta Helge opp i jobb
som overlege ved Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Han fekk
professortittel same året og var i aktiv teneste ved St. Olavs Hospital
fram til han vart vangsgjelding i 2011.

Lege og kirurg
CV-en og livsløpet til Helge Rønningen er meir enn imponerande. Han
har trekt i trådene på mange felt gjen-

nom karrieren, både som lege og kirurg med spesialfelt barneortopedi
og ryggkirurgi for vaksne. Ein del av
gjerninga har også innbefatta undervisning av medisinske studentar,
forelesingar og administrative funksjonar. Han har leia mellom anna Institutt for kirurgisk forskning ved
Rikshospitalet, og har vore leiar av
Norsk ortopedisk Forening, der han
også vart æresmedlem i 2009 for sin
«betydningsfulle innsats for ortopedisk kirurgi i Norge».
I perioden november 2006 til januar 2007 var Helge Rønningen kirurg
ved det norske feltsjukehuset nær
byen Mazar-e-Sharif i Afghanistan.
Her leia han teamet av norske, svenske og tyske legar.

Inger opna tannlegepraksis
Inger etablerte eigen tannlegeprakis i
Trondheim og denne vart selt då dei
flytte til Vang.
– Eg likte veldig godt arbeidet mitt
som tannlege, men då vi flytte til
Vang vart alt med tannlegeri att i
Trondheim. Og sjølv om vi har det
kjekt her i Vang og trivst, gjev det
innimellom også god kjensle å dra til
Trondheim ein tur. Det er ein fin stad
å vera, det også, fortel Inger. I og med
at barna deira, sonen Olav og dottera
Åshild er etablerte I Oslo med sine familiar, som også omfattar fem barnebarn, går turen forståeleg ofte inn til
hovudstaden. Anten med eigen bil
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Heimekoseleg: Heimen til Inger og Helge er fylt med ting som har følgt dei mykje av livet, og som betyr ein heil del for dei. Golvklokka er laga av Helge og er eit kjært
minne frå framhaldsskuletida.
eller svært ofte med Valdresekspressen. – Den er ei velsigning for Valdres,
seier Inger. Helge held framleis faget
ved like som tilsett hjå Norsk Pasientskadeerstatning for å utføre medisinsk rådgjeving i samband med klagesaker for feilbehandling ved norske sjukehus. I samband med dette
har Helge oppretta enkeltpersonsføretaket Ortokom.

Kjende ingen

Husflid: Inger verdset husflidarbeid høgt og har lært seg mellom anna fileringsteknikken. Ho viser stolt fram julehandkledet som er ein kopi av handkledet som
dei hadde i heimen hennar i Grøv.
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Sonen Olav og svigerdottera Rebekka
var forresten båe kommunelegar i
Vang i perioden 2001–2010. Dottera
Åshild er arkitekt. Hektiske dagar for
båe familiane betyr at det er kjekt
med besteforeldre som kan stille
opp.
Meir enn 50 år etter at Inger flytte
ut av bygda, har ho og mannen Helge
altså flytt tilbake til heimstaden. Då
er det naturlege spørsmålet korleis
det har gått med «integreringa». Eit
halvt hundre år er trass i alt mange år,
og det har skjedd mykje med både
folket og bygda på denne tida.
– Ja, heilt rett, vi kjende ikkje så
mange. Eg byrja å spørja folk på butikken kven dei var og nøsta opp på
den måten. Og vi meldte oss på ilag
og foreiningar. Det er ein god måte å
bli kjent med folk på, samstundes
som det er meiningsfullt arbeid. Inger ramsar opp soknerådet, husflidslaget og ikkje minst Seniordansen
der ho var aktiv ei stund, men vart
vanskeleg å kombinere med mykje
farting og aktivt pensjonisttilvære,
like fullt ein fantastisk aktivitet. Gleda av folkedans og folkemusikk har
dei båe hatt med seg i all si tid. Helge
melde seg til teneste i Historielaget

og var mellom anna med i arbeidet
med utgjevinga av den store biletboka om Vang sist haust. Han er med i
foreininga Vi menn i Vang, som framleis held det gåande, og sit i styret for
Pilegrimsfellesskapet St. Thomas.
Dei har også sjølve vore med på fleire
av pilegrimsvandringane som har
vore dei siste åra.

Flott stad på jord
– Men korleis har det vore å flytte tilbake?
– Det er grepa fint å bu på landsbygda, men ein må jobbe for å bli kjent
og skaffe seg nettverk, seier Inger på
god «gamaldags» vangsdialekt. Ho
meiner at det er mykje enklare å bu
på landet. Det er stuttare kommunikasjonsliner og ein treffer alltid folk
ein kjenner. – Vang er også ein flott
stad å vera. Det er mykje som skjer på
lags- og kulturfronten, og det er lett å
engasjere seg, seier ho, og trekkjer
spesielt fram alt som skjer i regi av
Frivilligsentralen. Dei er óg med i
Valdreskvelven spel- og dansarlag. –
Vi har gjennom åra ferdast mykje i
dette miljøet og føler stor hugnad
med det. Det var også eigentleg gjennom dette at vi treftest, mimrar Inger.

Tru mot dialekta
– Og vangs-dialekta?
– Jau, eg nyttar vangsdialekt heile
tida. Og kanskje eg pratar meir dialekt enn mange i Vang gjer, smiler ho.
Men ho kjenner at det er rett, sjølv
om ho innrømmer at ho måtte tilpasse dialekta for å bli forstått som tannlege. Helge er også språkbevisst og
hegnar om dølamålet som han fekk
inn med morsmjølka.

Valdresmagasinet

Gode stunder: Helge brukar i periodar ein del tid i snikkarverkstaden sin og det
skortar ikkje på utstyr. Her er han i gang med høvelen.

Laga lenestolar til familien: Helge har i tilegg til ein serie med
Kubakkstolar laga ei serie med lenestolar etter kopi av ein lenestol som far til Inger
laga. Kvar av barnebarna til svigerfar Ola har fått ein slik stol, og det er Inger som
har stått for salmakararbeidet. Dei har også fleire av desse stolane i huset sitt. Her
er delar av armlenet som skal nyttast til nok ein stol.

Kopierte Kubakkstolar
Helge har spesiell kjærleik for Kubakkstolar som har si opprinning i
Høresbygda. Nokon tusen vart laga
frå «fabrikken» i Høre og er framleis å
finne i dei fleste heimar i Vang og Valdres elles. I 2015 skreiv Helge ein artikkel i Valdres Årbok om historikken
knytta til produksjonen av Kubakkstolane. – Det er tale om 150 års
industrihistorie i Vang, som eg tykkjer er svært interessant, seier Helge.
Sjølv har han laga 15 Kubakkstolar og
hopetal av lenestolar etter modell av
den svigerfar Ola laga. Kvar av dei Ola
var bestefar til har fått ein eller to av
desse stolane. Inger har vore salmakaren.
– Om ein trekkjer det langt nok,
kan det vera likskapar mellom å vera
møbelsnikkar og kirurg/ortoped. Båe
delane handler om å tenkje ut ein
måte å gjera det på, seier Helge. Han
innrømmer at stundene i den velutstyrte snikkarverkstaden er verdfulle. Det gir avkopling og er bra for fysikk og hovud. – Det er dessutan ein
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god tanke å lage ting sjølv og reparere
det som ryk sundt. Dette er noko vår
generasjon har fått prenta inn, seier
Inger. Helge viser også fram eit framskåp som far hans har laga, og som no
er eit kjært minne dei har i stova.

Oppteken av husflid
Inger fortel at ho har mykje glede av å
drive med husflid. Ho har fått stor appetitt på den såkalla fileringsteknikken, og hentar fram eit imponerande
julehandklede som ho har laga med
denne teknikken. – Dette er ein kopi
av julehandkledet som var i Grøv,
fortel Inger. Ho syner også fram rullen eller luva til vangsbunaden som
er framstilt på same viset.
– Denne teknikken har overlevd i
mange hundre år her i Vang, og det
blir framleis gjort mykje for å halde
tradisjonen oppe. Husflidslaget har
mellom anna halde kurs i filering,
fortel Inger.
Ho finn også stor glede i å baka flatbrød og lefse, lagar kurv og speker
sjølv skinker.
Det er kjekt å vise den oppveksande slekt at det er mogleg å lage mat
sjølv, seier dei. Det siste er at dei også
har kasta seg på ølbryggjarmoten. –
Mange gjer det, og det var jammen
gjevande det óg, seier dei båe før vi
dristar oss ut i nordavinden. Men
som sagt, den er ikkje altfor plagsam
for vangsgjeldingane. – Vi har ein god
kvardag i Vang, poengterer Inger.
Torbjørn Moen

Møbelsnikkar: Ekteparet har mange hobbyar og Helge har i ei årrekkje dyrka
snikkarhobbyen. Her viser han fram ein Kubakkstol som han har laga minst 15 stykk
av. Det vart i si tid produsert tusenvis av desse stolane på «Kubakkfabrikken» i
«Høresbygda».

2009
–
2020

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

Når fagkunnskap og kvalitet teller
Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

Fritidsaktivitetar skortar det altså
ikkje på...
Helge har sin eigen fristad med
eige snikkarverkstad. Det er forresten ein arv det også, han er oppvaksen i ein heim der faren hadde snikkarverkstad i kjellaren. Her prøvde
nok Helge seg alt i ung alder og hugsar han laga små kjevler som han selde
for fem kroner stykket. Både i Sørum
og under opphaldet i Trondheim
måtte Helge lage seg snikkarverkstad. Huset og innreiinga ber også
preg av eigenprodusert og arvemøblar.

ttt

Eigen snikkarverkstad

8. februar 2020

49

Med fingeren stadig på utlø
Den heimvendte vestreslidringen Harald
Andris Hamre (74) fortel at fotograferinga
både er kjær hobby,
sysselsetting og dels
terapi for han. Til denne utgåva av Valdresmagasinet har vi utfordra han til å ta biletet som skulle pryde
framsida på vintermagasinet.

sjeldsynte dyret. Isbjørnen lét seg
ikkje særleg affisere av det som
skjedde.

Valdres er flott
Men Valdres har også mykje flott natur, rikt dyreliv og gode opplevingar
å by på, innrømmer Harald Andris
Hamre. Han er mykje av tida ute i felten. Det er landskap, dyr og fuglar
som han ivrar mest for å fotografere.
Mange av blinkskota til Harald Andris har vi siste året kunne sjå på NRK
1 værmeldingen.
– Eg har kanskje hatt 25 av bileta
mine på TV, og det er svært moro og
inspirerande, fortel han. Det er ei
eiga gruppe på Facebook som heiter
Værbitt der vi legg ut dagsaktuelle bilete, og mange av dei hamnar då på
skjermen under vêrsendingane.
– Vi er ein gjeng som er med i denne gruppa, og vi kommenterer gjerne
bileta til kvarandre. Fleire av oss har
også kontakt, fortel Hamre.

V

alet fall på eit bilete han tok
for to år sidan på Vaset der
eine barnebarnet er avbilda.
– Eg har fotografert heile livet, men
har gjort meir ut av hobbyen etter at
eg vart pensjonist, fortel han. Då flytte han også attende til heimbygda etter eit langt og spanande yrkesliv
med utfordrande jobbar i fleire område av landet vårt.

Kongeørn og orreleik

Drog ut som 15-åring
– Eg drog ut som 15-åring og kom att
47 år seinare, fortel han. Då hadde
han og kona pensjonert seg som
62-åringar. Oppveksten har han hatt
ved breiden av Slidrefjorden på vestsida ved Hamre, og har nok hatt mange leikestunder på historisk grunn i
Hamrissløtet som han framleis eig
grunnen til.

Ivrig: Harald Andris Hamre er ofte på farten med kamera og lang linse. Det er
vorten ein kjær hobby og terapi for den tidlegare bankmannen.

Kona døde brått
Harald Andris fortel at hytta som familien fekk reist i 1996 på Lehovd,
har vore ankerfestet i alle «uteåra».
Heile familien føler sterk tilknyting
hit. For to år sidan skjedde det ei brutal forandring i livet til Harald Andris
då kona Liv Karin brått vart sjuk og
gjekk bort. Men livet har måtta gå vidare, og Harald Andris har funne ein
fin balanse der hobbyen har blitt stadig viktigare i tillegg til dei tre borna
og dei fem barnebarna. Barna fordeler seg rundt om, ein på Toten, ein i
Oslo og ein i Os utanfor Bergen.
– Slik sett bur eg midt imellom dei
alle, og det er lett å koma seg til og
frå, også for dei som alle er sterkt
knytte til hytta på Lehovd, fortel han.

Gjekk handelshøgskulen
Harald Andris var fast bestemt på at
han ville skaffe seg utdanning. Han
såg seg tidleg som talmenneske. Som
20-åring gjekk det strake vegen til
Norges handelshøgskule i Bergen etter at realskulen var unnagjort i Balestrand og tre år på gymnas på Vinstra. Han vart siviløkonom og yrkesvegen låg bokstaveleg tala klar for
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den oppvakte vestreslidringen, son
av
handarbeidslærarinna
Sigrid
Hamre og kommunerevisor Andris
Hamre.
Yrkeslivet førte han mellom anna
til Gausdal som kontorsjef i kommunen (det som svarar til rådmann eller
kommunedirektør no), og fem år
nordover, rettare sagt i Bodø. Lengst
har han arbeidd innanfor banksektoren, frå 1980 i Elverum Sparebank –
som etter to fusjonar vart til storbanken Sparebanken Hedmark i 1988.

de frå Lofoten der han deltok på ei
vekes workshop som naturfotograf i
Flakstad og Moskenes. I byrjinga av
mars går turen for 14. gong attende til
Svalbard og Longyearbyen for ny fotosafari. 8. mars er den såkalla soldagen på Svalbard og då er det spesielt
spanande å vera der for ein ihuga
hobbyfotograf. To gonger har han
vore på fotosafari i Afrika, og når det
skal gjerast opp status, er det kanskje
ikkje så mykje som kan jamstillast
med Afrika-opplevingane.

Aktiv pensjonisttid

På nært hald av isbjørn

– Eg minnest spesielt tida i Nordland
som noko heilt spesielt, og som for
alltid vil stå som eit fargerikt innslag i
livet. I jobbsamanheng var eg ute i
alle kommunane, og difor kjenner eg
kanskje Nordland betre enn nordlendingane sjølve gjer, humrar han.
Pensjonisttida har ikkje minst vore
nytta til å koma seg ut på tur, reise for
å oppleve. Reising er framleis ein
kjær hobby for Harald Andris, og han
dreg gjerne til stader som byr på store
og sjeldsynte naturopplevingar. I
desse dagar er han, til dømes, atten-

Likevel er det nok opplevinga frå ca.
80 grader nord, nord for Spitsbergen,
for tre år sidan, som sit sterkast på
netthinna. Hamre var med på ekspedisjonscruice på hurtigruteskipet
Fram, og på turen rundt øya fekk deltakarane si livs store oppleving. På
eit isflak ikkje lang frå båtripa, kom
ein isbjørn siglande på eit isflak.
Medan isbjørnen var oppteken av å
eta bytet sitt, kunne kursdeltakarane
knipse i veg.
– I kanskje ein halvtime låg vi stille
og kunne på nært hald betrakte det

Harald Andris er ofte på farten med
kamera og lang linse. Ved litt meir
krevjande opptak er det stativ som
gjeld. Elles er han ofte å sjå på farten
med bil der han brukar å posisjonere
seg med kamera i bilvindauget.
– Bilen blir som eit slags kamuflasjetelt og det funkar aldeles utmerka,
fortel han. I Valdres har han både fotografert kongeørn og vore tett på orreleik. Elles er det lyset i alle døgnets
tider som triggar fotografen.
– Ja, det gjeld å koma seg opp om
morgonen, seier han med eit glimt i
auge, og fortel at han går nokså systematisk til verks når han planlegg for
bildetakinga si.
– Eg fylgjer med på vêrvarselet og
nordlysvarsel, og tenkjer ut aktuelle
motiv som eg trur kan fungere. Eg
studerer også kart og fylgjer tett vêrprognosane slik at eg ikkje dreg ut på
måfå. Etter kvart som ein har drive
med dette, trenar ein opp observasjonsevna. Difor er kamera viktig følgesvenn ved dei fleste høve, forklarar
han.

Vart bybeboar
På ettersommaren i fjor tok Harald
Andris enda eit val, han selde einebustaden i Slidre til fordel for blokkbustad i Fagernes sentrum.
– Eg vart bybeboar og trivst stort
med det. Slik kan eg også leva eit
meir sosialt liv enn det du kan gjera
på bygda. Situasjonen har gjort at eg
har kunne gå «allin» i dette. Eg sel
også ein del av bileta mine og har
oppretta eige enkeltpersonforetak
for å ta hand om salet.
– Livet er rett og slett for kort til å
skusle det bort, seier han med eit glis.
Torbjørn Moen

Valdresmagasinet

øysaren

Blinkskot frå Syndin: Dette biletet
er teke av Harald Andris Hamre og er frå
mars 2018. Det er frå Viksyndin, tatt frå brua
over elva som renn ut av Søndre Syndinvatnet. Vi ser Skogshorn og Gråekampen
i bakgrunnen, og det er så vidt mogleg å
skimte Grønsennknippa til venstre.

Valdresmagasinet
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT

Byggmester Ola Veltun

Selskap – Catering

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

Stavedalsvegen 338,
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14

olavelt@online.no

Stavadalen Skisenter

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

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775

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

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

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098

Fjell-Bygg as

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no
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Valdres Brønnboring AS

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

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

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

FG Bygg AS

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

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

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692

Alt i byggevarer og arbeid.

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

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

Tveitabru Bygg AS

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

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

www.fg-bygg.no
goran@fg-bygg.no

Valhall Auto
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2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

www.valdresbil.no

Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161

Nybygg, tilbygg, restaurering

Ford

www.hovrud.no

Rogne Bygg A/S

leiebo@online.no

Maskinentreprenør
Knut Amundsen
Riving av bygninger
Flyting av masse
Utleie av minigraver

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

Slidre Bygg- og
Prosjektering AS
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99

post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Sælid Bygg

2960 Røn • Tlf. 416 09 441
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

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

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.com
fredlundsag@gmail.com

Byggtorget Fosheim Sag
Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

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

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Solheim Trevare AS

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

valdresutleiesenter.no

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

Vassfarbygg as

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

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvaretrelast-maling

Tlf. 61 12 01 25
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

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
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

TK Totalbygg AS

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

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

2973 Ryfoss – Tlf. 990 09 484

post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

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

Alt innen Tre og Betong
www.tktotalbygg.no
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– 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

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

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

Fagernes Kjøpesenter

Vang Energi KF

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

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

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
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

Amfi Valdres

2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors.,
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00

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

Lev Vel
Interiørkonsulent

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

http://www.amfi.no/valdres

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–fredag 10–20
Eurospar 08–21, Libris 09–20
Vitusapotek man.–tors. 09–17
Lørdag 10–18, Eurospar 10–18
Vitusapotek 09–15
Tlf: 476 01 507

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

www.fagerneskjopesenter.no
Besøk oss på Facebook
App: Fagernes Kjøpesenter

MALERE
Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

valdres.maler@gmail.com

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

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
www.valdrestur.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

Interiørsenteret AS

Faghandel med 60 års
erfaring innen: maling, peis,
fliser, gulv, gardin, tapet
m.m.

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og
Varmefag

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

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

SERVERING
Vasetstølen

Severing og hytter

Murkelivegen 14,
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

www.vasetstolen.no
post@vasetstolen.no

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

Peppes Pizza Beitostølen

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

2960 Røn - Tlf. 952 70 460

MEDIA

Valdres Varme og
Sanitær AS

www.gomobu.no
post@gomobu.no

TRENING
OG VELVÆRE

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

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.as

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

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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TENKEBOKSEN

TOBIAS WETLESEN

Gangnam Style i hjernebarken
Det er en svært besynderlig følelse å datere denne utgaven til 2020,
også for undertegnede som bare
nylig har fått myndigheten til å anskaffe brennevin fra det norske vinmonopol. Og kanskje er det nettopp
det som gjør følelsen så spesiell.
Uansett har begynnelsen på det nye
tiåret hatt en pangstart uten like;
Trump og Iran, som for øvrig har
dominert mediene i så stor grad at
jeg videre skal unngå temaet etter
beste evne, klimakrisa som når nye
høyder med et brennende Australia
i spissen, det såkalte coronaviruset,
og den norske nittenåringen Erling
Braut Haaland som scorer hat trick i
sin bundesliga-debut. Hjelpes, for
et tiår dette faktisk kan vise seg å
bli. Nettopp derfor velger jeg denne
gangen å endre kursen fra kjedelig
politikk og livsviktige problemer, til
et mer konvensjonelt og hyggelig
tema: musikken. Lande litt tilbake
på jorden, liksom. Det tror jeg vi
kan ha godt av, i lys av alt som
skjer der ute for tiden.

måte kan gå god for en generell
oppfattelse av musikken. Sannheten er at musikksmak og, vel, alt annet av kulturelle preferanser som
sådan bare er en bunnløs diskusjon
uten en fullstendig enighet. Men
nok om det. Skal prøve å holde meg
på bakken denne gangen. Uansett
har seansen fått meg til å tenke litt,
som jo er essensen av denne svært
trivielle spalten. Ikke et særlig vanskelig krav å oppfylle, altså. Hva er
musikk for oss, egentlig?
Selv er jeg ingen musikkentusiast.
Jeg liker fine lyder i øra like mye
som den neste, men jeg kan nok
ikke kalle meg usedvanlig musikkinteressert og likevel ha
mitt
på

Attpåtil den øvrige galskapen
lanserte Lars Lillo-Stenberg og
bandet «deLillos» et nytt album
midtveis i januar, med det fengende navnet «Dum som et
menneske». VGs anmelder lot
seg ikke imponere, og albumet
fikk det uinteressante tallet fire på
terning-skalaen. Begrunnelsen var
at det stort sett er nye sanger om
igjen som Lillo og kompani serverer
oss. Med tanke på at en av sangene
faktisk bærer tittelen «Enda en sang
fra deLillos», skulle man tro at den
brodden ble fjernet. Nå, vel. Hvorvidt bedømmelsen er fortjent eller
ikke skal ikke ta særlig plass i dette
innlegget, selv om det er verdt å
nevne at enhver anmeldelse kun er
subjektive meninger som på ingen

Tegning:
Magne Olaf Ruud

det tørre. Det later jo til at enhver
generelt hører stort sett like mye på
musikk, dog med store forskjeller
hva angår dybde, variasjon og betydning. Det er jo ikke gitt at alle reflekterer over musikkens faktiske
effekt. Lyd-isolerende hodetelefoner på buss, trikk, og T-bane kan jo
være en sosial konstruksjon av helt
andre årsaker. Samtidig taler kanskje teksten til deg personlig og
fungerer som en psykolog og problemløser, kanskje overdøver den
anstrengende tanker eller en pratsom sidemann, eller kanskje den
rett og slett bare flyter greit i hodet.
I dramaet «The Music Never Stopped» fra 2011, bruker en far musikken til å nå gjennom til sønnen sin,
som grunnet en hjernesvulst lider av amnesi. Samme mirakuløse effekt har blitt
påvist pasienter med
alzheimers og demens. Det er ingen
tvil om at musikken gjør ett eller
annet med oss.
Ved siden av
studier i Oslo
jobber jeg som
vikar i en barnehage, og
et
barns
sinn er interessant
og fascinerende av mange
årsaker,
men spesielt er
det med deres
intuitive reaksjon på lyder og
musikk. Ettåringen
som faktisk danser seg bortover gulvet til den legendariske electro house-låten «Gang-

nam Style» som sprengte nettet tilbake i 2012. Hvordan er det mulig?
Svaret kan nok best gis av en ekspert på hjerneaktivitet, og ikke en
21-åring som tenker litt for mye på
ting. Men, det er i hjernen lydene
mottas, utløser en kjemisk reaksjon
som stimulerer, og videre gir oss en
følelse i hele kroppen. Det rykker jo
bokstavelig talt i dansefoten! Denne
kjemiske prosessen er sinnssykt
fascinerende. Hvorfor i alle dager er
mennesket utrustet med denne
egenskapen? Hva slags sted i menneskets evolusjonære historie så vi
det som fordelaktig å tilegne oss alt
dette?
David Cope er professor i musikkvitenskap ved University of California, og har laget digitale programmer som kan komponere selvstendige verk, men òg imitere nøyaktig
samme musikk som blant annet Johann Sebastian Bach. Etter en svært
vellykket konsert fikk Cope en rørende anmeldelse, men da det ble
klart at komponisten egentlig var
en datamaskin, reagerte publikum
med avsky istedenfor. Og hvorfor?
Den kjemiske reksjonen i hjernen
vår var jo vel så bra, om ikke bedre?
Mistet den en såkalt sjarm? I så fall,
hva er egentlig denne sjarmen?
Hvorfor møter nye musikksjangre
og populærkultur så mye motstand? Chuck Berry og Elvis var jo
også kontroversielle i sin tid. Er det
grunnet en generell frykt for teknologisk utvikling? Nostalgi? Nå ble
det muligens ett spørsmål for mye
her. Blir litt revet med. Uansett interessante spørsmål som alle lesere
kan ta stilling til. Vi kutter den der,
tror jeg. Til neste gang!

LESESJEKKEN
For Elisabeth Kerr Eckbo
(71) gjorde det å bli hytteeier at Hamsuns «Victoria»
fikk en ny dimensjon.
– Jeg husker at jeg som ung leste
Hamsuns «Victoria» med brennende
hjerte. En del av opplevelsen var nok
knytta til at jeg hadde en flott, rød
skinninnbundet bok med gullskrift
utenpå. Jeg har dessverre klart å forlegge den, men håper å finne boka
igjen, for jeg har mål om å få lest romanen på nytt. «Victoria» har fått en
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ny dimensjon for meg etter at vi fikk
hytte på Aurdalsåsen for nesten tjue
år siden, ettersom Hamsun faktisk
skrev mye av romanen i Aurdal, forteller Elisabeth, som er leder for
Nord-Aurdal Hytteforum og medlem
av Valdres Hytteforum.
71-åringen forteller videre at også
Sigrid Undsets «Kristin Lavransdatter» gjorde sterkt inntrykk i unge år.
– Jeg liker romaner der man kommer tett innpå menneskeskjebner,
og den tida de lever i skildres.
– Jeg har nettopp gjort meg ferdig
med en Lucinda Riley-roman. Gene-

relt liker jeg behagelig lesning, sier
Elisabeth. Hun tar så turen bort til
nattbordet og leser opp noen av titlene på romanene som venter på å bli
lest: «Meg uten deg», «Blå» og «Frost
i mai».
– Ellers må jeg si at jeg moret meg
med å lese både «Hundreåringen
som klatret ut gjennom vinduet og
forsvant» og bøkene til Arto Paasilinna, særlig «Harens år» – da satt jeg og
lo godt mens jeg leste, forteller Elisabeth, som gjerne også leser litt krim
innimellom.
Ingri Valen Egeland
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Ungdom !
NO TIL DAGS

Silje Brekke
Veltun

Alder: 17
Bosted: Rogne
Skole: 	Studiespesialisering,
andre år, Valdres
vidaregåande skule
Skifte: Ekteparet Elisabeth Kerr Eckbo og Knut Nes har i en årrekke stilt opp i styre stell
for å representere hytteeiernes interesser i Nord-Aurdal og Valdres. Nå er det tid for andre,
sier de, og har varslet at går ut av styret i NAHF 22. februar.

Årsmøte i Nord-Aurdal hytteforum
Hytteeierdemokratiet i
Valdres tar ytterligere form,
og stadig blir nye hytteeierforeninger og vel tilslutta de
kommunevise hytteforumene, som nå er på plass i
de fleste kommunene.
Nord-Aurdal hytteforum, forkortet til
NAHF, har allerede rukket å bli ett år gamle. 22. februar samles forumet til nytt årsmøte og oppsummering av virksomheta.
– Nord-Aurdal hytteforum er nettopp
dannet for at det skal forenkle dialogen
og samarbeidet med blant anna kommunen, men også gjøre det enklere for kommunen sjøl. Det vil nødvendigvis være
enklere å forholde seg til én hytteorganisasjon enn til hver enkelt hytteeier, forteller Elisabeth Kerr Eckbo, som har ledet
Nord-Aurdal dette første året.
Kerr Eckbo forteller at de har hatt flere
møter med rådmann og ordfører dette
året. Samarbeidet nådde en ny milepæl
da det i mars ble underskrevet en samarbeidsavtale mellom NAHF og Nord-Aurdal kommune, slik man også har i flere av
de andre Valdres-kommunene.
– Tanken og håpet er å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom hytteeiere og kommunen. Kerr Eckbo forteller

også at de siste året har hatt et samarbeidsmøte med Vestre Slidre og Nord
Aurdal kommuner, der kommunedirektørene og ordførere var med.
I tillegg til Elisabeth Kerr Eckbo Elisabeth, som også er oppnevnt til styret i
Valdres Hytteforum, sitter Aud B. Olaussen, Knut Nes, Petter Øksne, Nils Vogt og
Per J. Stendebakken i styret.
I dag er fire hytteområder i Nord-Aurdal aktive medlemmer i NAHF. Kommunen har nå i underkant av 5000 hytter og
er med det en av de største hyttekommunene i landet. Styret sier i beretninga,
som legges fram på årsmøtet 22. februar,
at en prioritert sak framover blir å motivere ytterligere hytteområder til å bli
medlemmer i NAHF, slik at de kan bruke
forumet til dialog med hyttekommunens
politikere og administrasjon. Kommunen på sin side har uttalt at de ser på møtene med NAHF som sin hovedkanal for
samarbeidet opp mot deltidsinnbyggerne.
– Jeg håper at hyttefolket i Nord-Aurdal ser sin besøkelsestid og stiller på årsmøtet. Vi har mange viktige saker å følge
opp og ta fatt på i tida som kommer, sier
Elisabeth Kerr Eckbo, som også røper at
de trenger påfyll til styret. – Vi håper det
er noen ildsjeler der ute som ser verdien
av dette arbeidet, sier hun.
Torbjørn Moen

Å vokse opp i Valdres – hva
har det betydd for deg på
godt og vondt?
Jeg er veldig glad for at jeg har
vokst opp i Valdres. Ungdom
bryr seg ikke så mye om trender
og hva slags klær man går i her.
Jeg føler at jeg kan være meg
sjøl. Samtidig kan folk fort bli
dømmende om du skiller deg ut
for mye, så det er nok ikke
nødvendigvis alle som føler det
slik.
Hva opptar mest tid i livet ditt
om dagen?
– Musikal, svarer Silje kontant.
17-åringen har den kvinnelige
hovedrollen som «Sandy» i Ung i
Valdres-oppsetninga av
«Grease». Den aktive ungjenta
understreker imidlertid at
dagene er hektiske også når det
ikke er musikal.
– Skolearbeid tar alltid mye
tid. Dessuten driver jeg mye
med idrett, både fotball og ski
blant annet.
Hva er dine drømmer for
framtida?
Jeg vet faktisk ikke, for jeg er
glad i å drive med mye forskjellig, men det går vel kanskje i
retning av at jeg har lyst til å
holde på med musikk, sjøl om
jeg ellers er interessert i alt fra
forskning til jus. Det føles
samtidig litt skummelt å satse
på musikk fordi det er en
vanskelig bransje å sikte seg inn
på.

Ser du for deg ei framtid i
Valdres?
Jeg har lyst til å flytte ut for en
periode etter videregående for å
studere og reise, men jeg vil at
ungene mine skal vokse opp i
Valdres.
Hva vil du trekke fram som
gode og dårlige sider ved
Valdres?
Jeg synes det er kjempefint her.
Man har god boltreplass,
samtidig som det ikke blir for
lite. Å bo her har alltid, i hvert fall
da jeg var yngre, gjort det stas å
kunne dra inn til Oslo, men man
har det man trenger her stort
sett – sjøl om ting kanskje ligger
litt spredt. Det har alltid vært
mange aktiviteter man kan drive
med. Jeg tror nesten aldri jeg
har sittet stille inne uten å ha
hatt noe å finne på. Jeg har alltid
vært ute og sparka fotball eller
gjort andre ting.
Har du noen forbilder?
Det er vel ingen spesifikke jeg
ser på som forbilde, men jeg
plukker med meg fine sider ved
forskjellige folk som jeg har lyst
til å ta til meg.
Ingri Valen Egeland

BRAPLATE
For Marit Warberg Vestheim (23) er teksten viktig
både når hun lytter til og
formidler musikk.
Den sangglade Volbu-jenta, som er
lærerstudent på Hamar, har lagt bak
seg et innholdsrikt år, hvor hun både
har spilt en av hovedrollene i det historiske teaterstykket «Rød tråd» på
Hamar, hatt festivalopptreden på
heimebane på Trollrock og blitt stemt
fram som deltaker i Opplands svar på
«Stjernekamp», «Stjernetevling».
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– 2019 var definitivt et veldig spennende år. Måten jeg ble tatt imot av
publikum på Trollrock blant annet,
gir virkelig motivasjon til å satse videre på musikken, sier 23-åringen.
Teateroppsetning blir det også i år. I
tillegg er Marit aktiv i Defrost Youth
Choir, og i løpet av det siste halvåret
har hun også blitt med i en acapellagruppe. Det hun hører på, blir gjerne
musikken hun øver på.
– I koret er det «Somewhere Only
We Know» vi synger på akkurat nå,
og i acapellagruppa går det mye i The
Real Group. Det er viktig for meg å

øve for å være en allsidig artist. Det
kan jo komme godt med i læreryrket
også, sier lærerstudenten.
– Det viktigste med sangen er å
treffe et punkt i folk som berører
dem. Jeg går derfor heller ikke så
mye etter sjanger, men ofte etter
tekst – og da blir det ofte noe norsk,
som for eksempel Ole Paus' Lene
Marlin-tolkning «Masken». Dessuten
er det artig og inspirerende at band
som Staut og Måndag, synger på valdresdialekt og viser at det går an.
Ingri Valen Egeland
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KRYSSOrd 1

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 1. mars 2020
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:

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

Adresse: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:
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Kryssord nr. 5
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Alistair Peters, Vang
Kirsten Skeie, Ulnes
Olav Haugli, Røn
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.

Valdresmagasinet

1) Kva for ein fjelltopp er
den høgaste i Valdres?
2) Kven av kommunane
Nordre Land og NordAurdal har høgast
folketal?
3) Edvard Elsrud gav i 1979
ut ei bok om den siste
fastbuande personen i
Vassfaret. Kva var
namnet?
4) Kor mange gonger har fv.
51 over Valdresflye vore
vinteropen til over
nyttår?
5) Tidlegare konservator
ved Valdresmusea, Jahn
Børe Jahnsen, gav før jul
ut ei ny bok. Kva handlar
boka om?

VALDRESSPØRSMÅL

11

6) Når vart innsjøen Bygdin
regulert?
7) Knut Hauges verk Sagaen
om Ulfsætta kom ut i åtte
band. Når kom den fyrste
og siste boka ut?
8) Når gjekk avisa Valdres
over frå fullformat til
tablioidformat?
9) Kven er dei seks
produsentane i Valdres
Rakfisk BA?
10) Ei Fagernes-verksemd
med 75 arbeidsplassar
vart lagd ned i februar
2010. Kva var namnet?
11) Hilme-stemnet er
oppkalla etter meisterspelemannen Jørn
Hilme. Når levde han?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Vestre Kalvehøgde i Vang, på 2208 moh., 2) Nordre Land med 6.660 innbyggarar, 3)
Berte Skrukkefyllhaugen, 4) Fire (i 1996 til 21. februar, i 1998 til 12. januar, i 2005 til 20. januar og i 2011 til 10.
januar), 5) Dei store jernbaneplanane i Valdres som ikkje vart realiserte, 6) I 1936, 7) I 1965 og 1980, 8) I 1993, 9)
Haadem Fisk, Hande Gard-Fisk, Lofoss Fisk, Noraker Gård, Røn Gard og Trøsvik Gård, 10) Opplysningen 1881, 11)
1778-1854.

helgenstreken
eir helgen

Hvordan blir det snø?

Hedvig Nora Havig Furøy (6),
Fagernes: – Snøen lages av is og vann som
blander seg sammen, og det er Gud som styrer
alt sammen. Det er han som fant opp verden.
Han er snill og har hvitt skjegg.

Kasper André Nygård Ranum (6),
Ulnes: – Det er en ismaskin inni skyene som
lager snøen. Når det er fullt åpnes ei luke i
skya og alt sammen faller ned. Det er Gud som
styrer den. Han laga månen og sola også.

GEDRAG NATURPARK

statistikken
er det
Moria 1000Ifølge
m.o.h.
Åpent hele
året
nå flere syke enn det er
innbyggere i landet.

VINN BOKpremie

FINN BILDET
A

B

C

D

E

F

ESØK – OVERNATTING

FOLD AV AKTIVITETER!
e skiløyper.

arter, ca 350 individer

Vi har klipt ut bilder fra
forskjellige sider i avisa, det kan
like gjerne være fra en annonse
som fra en reportasje. Finn
bildet, og skriv sidetallet hvor
det er fra, for eksempel
A side 11, B side 2 osv.
Send svaret på e-post til
redaksjonen@avisa-valdres.no
eller i vanlig post innen
1. mars til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes.

n til ulv- og gaupe
ing
Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Ingeborg Skaga, Reinli
Rideleir
k, Fjellrevcamp
, Seterdag
Sav på FINN BILDET:
A side:
B side:
C side:
D side:
E side:
F side:
ldre - barnebarnleir
m-building,
Navn:
dselsdager
mm...................................................................................................................................................................................................................................
Tlf: 32 74 25 50.

ME Interiør & Styling

✂

www.langedrag.no
Adresse: ...........................................................................................................................................................................................................................

• Vi hjelper deg med

Noah Håvelsrud Røang (7),
Fagernes: – Når det er kaldt og regner så
blir det snø. Det er Gud i himmelen som lager
den. Han er en fugl som kan trylle. Tenk han
har laget hele jorda. Jeg liker aller best å hoppe
fra et tak og ned i en diger snøhaug.

Sebastian Bjordal Thon (6),
Skrautvål: – Snø er regn som fryser. Det
er skyene som lager snøen og det er Gud, som
er et menneske, som styrer skyene. Han er en
gammel mann som lager trær og sånn ...

E-post/Tlf.: ....................................................................................................................................................................................................................
styling av hus og hytte

Valdresmagasinet

• Interiørveiledning
• Bredt utvalg av interiør
og møbler
• Kvalitet og god service
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DET SKJER I VALDRES
FEBRUAR
08. To visninger av Ung i Valdres sin oppsetning av musikalen «Grease» i Kulturhuset på
Fagernes.
08. Konsert med Vassendgutane på Scandic
Valdres på Fagernes.
08. Bakekurs hjemme hos Espen Blåfjelldal
som var med å starte opp bakeriet i Bagn.
09. Fullmånetur med DNT Valdres fra Valdres Skisenter i Skrautvål.
13.02–03.05 Dagstur med beltebil fra Tyin
til Eidsbugarden.
14. Gourmetkveld hos Små Vesen i Aurdal.
14.–17. Vinterfest på Fagernes.
15. Ungdommens kulturmønstring i Valdres
arrangeres i Kulturhuset på Fagernes.
15. Øystre Slidre Sanglag, rØyst, inviterer
til soaré med irsk touch på Tingvang.
15. «Lått og leven» med Trygve Ramnefjell
og Christian Bjølseth på Øystre Slidre Folkebibliotek på Heggenes.
16.–21. Rideleir i vinterferien på Myhre
Gård i Skammestein.
17.–21. Barnas vinterferie på Fondsbu.
17.–21. Gratis prøveuke for seniorer på Valdres Treningssenter på Fagernes.
17.–29. Trylleskole for barn med magikeren
Clausini på Radisson Blu på Beitostølen.
19.–21. Barnedisco i Dansebaren på Radisson Blu på Beitostølen.
19.–22. Fellestur i Jotunheimen med DNT.
19.–23. Hemsingfestivalen går av stabelen i
Aurdal.
20. «Jernbaneeventyret det ikke ble noe
av» – foredrag med Jahn Børe Jahnsen på
Valdres Folkemuseum på Fagernes.
20. Klovnen Kling underholder på Radisson
Blu på Beitostølen.

familiekonsert, «Eventyret om Beethoven»,
med Arve Tellefsen, Liv Bernhoft Osa og Eilif Hellum Noraker.
22. Konsert med Asle Beck i Bryggerihuset
på Beitostølen.
22.–23. Kurs i karding og spinning på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
23. Det klassiske skiløpet Mellerunden går
fra Valdres Skisenter i Skrautvål.
24.–27. Rideleir for barn og unge hos Bjødnastølen Islandshester i Etnedal.
28. Skredkveld på Intersport Filefjell i Tyinkrysset – Leif Øyvind Solemsli lærer deg god
turplanlegging ut frå skredvarsel og skredfarevurdering.
28.02–01.03 Treningsvillige og ivrige fotballspillere i alderen 8–16 år inviteres til NF
Academy Winter Training i Etnedalshallen.

MARS
01.–07. Det internasjonale hundekjøringsløpet Norway-Trail arrangeres ved Gomobu
Fjellstue på Vaset.
02. Riksteaterets forestilling «Vaffelhjarte»
vises i Kulturhuset på Fagernes.
06.–07. Danseweekend med Lasse Stefanz
og Anne Nørdsti på Storefjell Resort Hotel
på Golsfjellet.
15. «Lått og leven» med Halldor Grøndalen
og Julian Finnbråten Steinsrud på Øystre
Slidre Folkebibliotek på Heggenes.
08. Internasjonalt kvinneforum inviterer til
kvinnefest med mat og mer på kvinnedagen
i Festsalen på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
11. Fjellblom IL arrangerer lysløyperenn for
alle på Åsvang.
12. Odd Nordstoga holder konsert i Kulturhuset på Fagernes.
12. Foredrag om hytteliv i Valdres ved forfatter Olav Norheim på Valdres Folkemuseum på Fagernes.

20. Lokalmatbuffé på Radisson Blu på Beitostølen.

13. NM langrenn for junior og Equinor Norgescup nr. 7 og 8 arrangeres på Beitostølen
Stadion.

21. «Håp og Drømmer» – en akustisk hyllest
til Bruce Springsteen med Terje Espenes i
Bryggerihuset på Beitostølen.

14. Programslippkonsert for Valdres sommersymfoni i festsalen i Kulturhuset på Fagernes.

21. Morsmålsdagen på Vang Folkebilbliotek
– det blir konsert med Kouame Sereba og
dikt og musikk fra lokale bidragsytere.

21. Intimkonsert med Steinar Raknes og
Unni Wilhelmsen i stua ved Stabbur Amfi på
Leira.

21.–23. Familie Yoga Retreat på Nøsen Yoga
og Fjellhotell.

22.–29. Ridderuka og Ridderrennet går av
stabelen på Beitostølen.

22. Konsertforedrag i forbindelse med
Hemsingfestivalen, «Beethovens 32 klaversonater på 64 minutter», av og med Tor Espen Aspaas i Festsalen på Valdresfolkemuseum på Fagernes.

24. Påskeverksted med Øystre Slidre Husflidslag på Øystre Slidre Folkebibliotek på
Heggenes.

22. Hemsingfestivalen og Aurdal IL arrangerer gratis aktivitetsdag for hele familien
ved Frikar-Smia i Aurdal med påfølgende
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26. The Ghost Of Paul Revere Live på Bryggerihuset på Beitostølen.
29. Klesbyttedag med påskeverksted på
Valdres Folkemuseum på Fagernes.

Simen Dalehavn Faaberg

Arvesynd i ateismens tid
Derfor er en skyldbetynget eksistens både
ønskelig og uunngåelig.
Flyskam, kjøttskam og oljeskam: 2019 var året da det ble
vanskelig å ha en moralsk debatt
om nordmenns ressursforbruk
uten å bli beskyldt for å spre skam.
Det er et dårlig utgangspunkt for
en konstruktiv samtale om bærekraft.
Problemet, hvis du spør meg,
noe jeg registrerer at man sjeldent
gjør, er at vi har glemt arvesynden.
Uten en knugende, medfødt
skyldfølelse i bunn er det ikke rart
mange blir hypersensitive hva moralske korreksjoner angår. (Vi er
imidlertid fortsatt veldig flinke til
å fremme spesifikk skam knyttet
til kropp, kjønn og seksualitet,
men det er en annen sak).
Derfor er vi tjent med å gjenopprette litt bunnlinjeskam hos
allmenheten. Men hvordan kan
man skape kollektiv arvesynd i et
samfunn hvor kristne er i mindretall? Frykt ikke, som det står i
Skriften: jeg har en plan.
I mangel av teologisk innsikt er
nemlig ateister som regel godt belært innen prinsippene bak evolusjon. Evolusjon er en stadig kultivering, foredling og raffinering av
genmateriale gjennom differensiell overlevelse og reproduksjon.
Med andre ord: Genene til de som
overlever og får barn blir med videre, genene til de som dør gjør
det ikke. Slik utvikles nye egenskaper – kroppsdeler, immunsystem, hjernebark og så videre – over
tid.
I en hard, brutal og utilgivelig verden betyr det at arter endrer seg
gjennom eliminasjon av de som
ikke besitter de heldigste, genetiske egenskapene i en gitt generasjon. Uten død, ingen endring, og
vi ville fortsatt vært amøber. Tenk
gjerne på evolusjon som en billedhugger som skaper sitt kunstverk
ved å hogge vekk uønskete biter.
Med så langt? Godt. Dette resonnementets ubønnhørlige konklusjon er nemlig at alt du og jeg består av – hud, skjelett, organer og

drøvel – er blitt til ved systematisk
massedrap over flere generasjoner. For hver eneste tå, tommel og
tarmtott evolusjonen har destillert
for din skyld, har utallige potensielle forfedre sultet, tørstet, druknet og blitt spist, lemlestet og slått
i hjel på de mest bestialske vis.
Dette har pågått så lenge det
har vært liv på jorda, i totalt fire og
en halv milliarder år eller der omkring. Jeg har ikke sett på regnestykket, men vi snakker nok om et
ubehagelig høyt tall med ufrivillige ofre på evolusjonens progressive alter – hvor de fleste har hatt
fullt fungerende nervesystem
med fininnstilte smertereseptorer.
I løpet av de to til tre siste millioner har en del av de lidende sjelene sannsynligvis også hatt noe
som minner om bevissthet, med
alt det medfører av håp, drømmer
og kjærlighet til livet. Ikke at det
hjelper det spøtt, evolusjonen har
tatt dem også.
All denne død og fordervelse
bare for å gi deg mulighet til å gå,
puste, le og elske. Og føle skam,
for den saks skyld.
Ubehagelig å tenke på? Vi er
ikke ferdig ennå. Knapt noe organ
er like definerende for vår art som
hjernen. Det finnes mange teorier
om nøyaktig når, hvordan og hvorfor vi ble utstyrt med så mye masse i øverste etasje – men ingen tviler på at det har vært en ekstremt
smertefull prosess.
Problemet med en stor hjerne
er at det krever et stort hode. Problemet med et stort hode er at det
trenger mye plass når det skal inn i
verden. Problemet med det, har
jeg blitt fortalt av pålitelige kilder,
er at infrastrukturen for fødsel er
noe mangelfull i dette henseende.
Derfor er mennesket, og dets
umiddelbare forfedre, en av de organismene i universets historie
med høyest forekomst av barseldødsfall. Det ligger altså mye blod
og jammer bak alle dine hjerneceller.
Og hva gjør du med denne dyrekjøpte gaven? Leser kvasivitenskapelig fjas i et magasin? Skam
deg.

Valdresmagasinet

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i 40 år!

Vurderer du å selge eiendom?

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

Mange drømmer om sjarmerende hytter, trivelige boliger og idylliske småbruk.
Tenker du å selge eiendom i 2020 er det lurt å begynne planleggingen nå.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, og vi gir deg gode råd om hvordan du bør gå fram.

Fredric
Bachér

Marit
Nystuen

Oddny
Fystro

Anne
Stee

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i 40 år!
Valdresmagasinet
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VI BRENNER FOR
VALDRESKULTUREN
HEDDA HYTTER ENGASJERER SEG i sport- og kulturlivet i Valdres. Vi var
med å starte løypelaget i hjembygda Hedalen, vi støtter opp om Valdres
Sommersymfoni, og har stor glede av vårt bidrag til Hemsingfestivalen som
arrangeres nå i vinterferien.
HEMSINGFESTIVALEN 19.–23. FEBRUAR 2020 inviterer til store musikkopplevelser i Aurdal i Valdres under temaet “fridom og forvandling”.
Festivalen går over fem dager og kan by på 19 konsertopplevelser med over
50 musikere på topp internasjonalt nivå. Her får du høre spennende musikk
framført av verdenskjente stjerner og kjente norske artister i tett samspill.
For billetter og informasjon om festivalprogrammet, se hemsingfestival.com
For booking av overnatting på festivalhotellet, se nythun.com

Velkommen til intime møter med stor musikk!

OSLO T 934 64 387
STAVANGER T 932 57 932
HEDALEN T 61 34 97 80

