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Varm velkomst på hytta
Hva er bedre enn å komme til en ferdig oppvarmet hytte en sen vinterkveld?
Med vår nye Hyttepakke får du blant annet varmestyring, lysstyring,
lekkasjekontroll og sikkerhet. Med Hyttepakken har du alltid kontroll på hytta di,
hvor enn du befinner deg.
Pakken består av styringsenhet, kombinert bevegelsessensor/temperaturmåler
og to smartplugger. Vi garanterer enkel installasjon, lang batterilevetid og sikker
kommunikasjon. Kan benyttes med og uten bredbånd.
Pris fra kr. 149,- pr. mnd.

Kontakt oss:
Tlf. 321 41 000
epost: kundeservice@kraftriket.no
www.kraftriket.no
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DNT skal byggje anneks
ved hytta på Storeskag
Plasseringa er ei utfordring fordi
sjølvbetjeningshytta ligg ved ein
stølsvoll som er freda.

torbjørn moen

torbjorn@avisa-valdres.no

V

D

ed dei fleste DNT-hytter er det vanleg
med ei ekstra bu eller hytte, dette
blant anna som sikring ved eventuell
brann. På Storeskag må det takast ekstra omsyn fordi der er registrert blant anna fire
skålgropsteinar frå jernalder ved stølen.

Lang historie
DNT leigde i fleire tiår eit stølshus på Storeskag,
frå garden Langedal, der eigarane hadde teke
imot gjester også lenge før DNT kom på banen.
Etter tre år opphald vart det i 2015 gjort ny avtale om sjølvbetjeningshytte på Storeskag, no
med ein annan stølseigar, Jan Ove Bredesen.

Utanfor stølstunet
Kulturarveininga i Oppland fylkeskommune
var med på synfaring på Storeskag i juli 2017.
Dei har no tilrådd to andre tomtealternativ enn
det som var føreslege. Primært ynskjer dei hytta plassert like vest for stølstunet, på nedsida av
vegen inn mot noverande DNT-hytte.

Nest best
Ei plassering nord for og parallelt med fjøset blir
sett på som det nest beste. Men arkeolog Irene
Skauen Sandodden, sakshandsamar i fylkes-

Redaktørens
hjørne

på storeskag: Fylkeskommunen tilrår at
sikringshytta DNT vil sette opp blir plassert utanfor
sjølve stølstunet (sjå ring).
kommunen, legg til at sikringshytta då vil koma
særs nær dei andre bygningane.

Frårådde fjøset
Eitt av dei opphavlege alternativa gjekk ut på å
rive eller byggje om stølsfjøset på tunet til å bli
sikringshytte for DNT. Dette blir frårådd, mellom anna fordi bygningsvernrådgjevar Odd
Arne Rudi meiner fjøset framleis kan settast i
stand og bevarast. I så fall kan DNT eventuelt
bruke det som lager for ved, ski og anna utstyr.

u holder årets første utgave av Valdresmagasinet i hendene. Også dette året planlegger vi å gi ut seks utgaver av magasinet. Og
fortsatt er det jakta på de gode og interessante historiene som er drivkrafta – innhold som vi
tror engasjerer både fastboende, turister og hyttefolk. Nå som tidligere er vi også opptatt av å ta vare
på den gode kontakten med leserne, slik kan vi også
videreutvikle Valdresmagasinet til beste for alle parter. Tips og tilbakemelding fra dere der ute er uvurderlig for å bygge et optimalt magasin.
I fjor klaget vi på elendig vinter og skyldte på klimaskiftet. I år kan vi fryde oss over, ja, sus av litt god
og gammeldags vinter. Det koser mange seg over,
men vi vet også at de store snømengdene kan være til
besvær. Uansett vet vi at de uunnværlige – løypekjørerne og brøyterne – står på hele tida for å gjøre en
best mulig jobb. Til vinterferien antar vi at Valdres
kan mønstre et fullverdig preppa løypenett på høgde
med tidligere.
Brøyterne vet vi står på for å holde store og små veger i Valdres, ikke minst i fjellområdene, hundreprosent. De har så langt hatt en utfordrende vinter med
snø nesten hver bidige dag januar igjennom. Vi benytter anledningen på starten av det nye året til å
sende nettopp løypekjørerne og brøyterne en stor og
varm takk. De fortjener det virkelig.

Framsida:
Bildet viser Vegard Vestrom og
sønnen Kristoffer på fem år. I
bakgrunnen tretopphytta som
er bygget ved Hesteprefossa
ved elva Aurdøla. Dette ligger
i Hedalen ved inngangen
til Vassfaret, 4,5 km fra
Hedalsvegen. Foto: Ola
Onstad

LESERBILDE

INNHOLD
Ølslykkja i Etnedal: Fint i fjellet i dag. Sol, -12 grader og 127 cm med snø. Bildet er tatt 4. februar.

Foto: Torunn Fredriksen

VALDRESMÅL

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

Ei klesse: bortskjemd eller stakkarsleg
jenteunge.

Eit skarvestykkji: Simpel oppførsel, noko som
er dårleg gjort.

Magnus Solstad, Brummunddal

Magnus Solstad, Brummunddal
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Høg standard: Karene bak tretopphyttene i H
Vyrk i Øystre Slidre har levert ferdibehandla mater

Trugetur langs elva: Sjøl
midtvinters buldrer og fosser Aurdøla
friskt forbi tretopphytta. En tur på
opptråkka trugestier langs elva er en
flott opplevelse.

Fra terrassen seks meter
over bakken har vi flott
utsikt over skogen og
fossene like ved. Det snør
og bålpanna varmer.
Snart skal vi trekke oss
inn i designhytta som er
bygd ved inngangen til
sagnomsuste Vassfaret.

Komfort i villmarka: Seks meter over bakken henger den lekre tretopphytta med strøm, vann og avløp. Både på
verandaen og nede på bakken står bålpanner klare til grilling.
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Tettere på naturen enn dette kommer vi ikke. Vi hører fosseduren, ellers er det helt stille. All snøen demper alle lyder og lukter i naturen.
Fossestrykene er lyssatt og vi ser
flammene i bålpanna, ellers er alt
mørkt. Stemningen er nærmest magisk. Det er godt å komme hit fra en
travel hverdag og bare nyte. Nyte
nærheten til naturen, og ja – jeg innrømmer det – nyte den flotte moderne hytta oppe mellom trærne som vi
skal overnatte i. Den har høg standard med innlagt vann og strøm.
Hytta med stue, kjøkken bad og
hems er rett og slett lekker.

Valdresmagasinet

Hedalen er opptatt av å bruke lokale leverandører. Bedrifta
rialer inne og ute.

Kjøkken i buskene: Det er ikke slik standard på kjøkken en venter å finne oppe mellom buskene.

Høgthengende
villmarksopplevelse
Tretopphytta Fosstopp i Hedalen byr på hotellkomfort i villmarka
Truger og spark

Det er laga bilveg til fem meter fra
trappa opp til tretopphytta. Der står
to sparker parkert, så en sparktur på
snødekte skogsveger hører med. De
fleste av oss hadde vel spark i oppveksten, så dette vekker barndomsminner. Vegen er litt bakkete, så det
er morsomt. Vi ser elgspor, men møter verken dyr, folk eller biler.
Langs elva er det laga til løyper for
dem som vil gå på truger, og det må

prøves. Kona mi Hilde spenner dem
på seg og legger i veg. Jeg kjenner at
løypa er så hardtråkka at jeg prøver
uten. Det går fint. Dette blir en spesiell tur i halvmørket. Nærheten til
rennende vann, buldrende vann,
fossende vann og stien som snor seg
langs snøtunge trær langs elva… Det
må bare oppleves. En tur som dette i
sakte tempo er noe vi travle, moderne mennesker kjenner er godt for
kropp og sjel. På veg ned igjen langs
elva ser vi tretopphytta som glir fint
inn i naturen. Hedølingene som har
bygd hytta traff virkelig med beliggenheten.

Tøft og moderne

Stemningen er nærmest
magisk. Det er godt å
komme hit fra en travel
hverdag og bare nyte.
Valdresmagasinet

25 trappetrinn opp, og vi er seks meter oppe fra bakken og inne i tretopphytta, Den er bolta fast i store, utvokste furutrær og har ekstra påler i tillegg. Her er det ingen grunn til å
frykte verken for sikkerheten eller
høgda over bakken. Det er platting
rundt hele hytta, som er bygd rundt
trærne den er festa i.
Det er ikke spart på noe verken ute
eller inne. Du ser det på materialvalget, møbleringa, på kjøkkenet og ba-

det. Det er moderne og fint. Plassen
er svært godt utnytta. Det virker som
tretopphytta er mye større enn sine
20 kvadratmeter. Vi kommer inn
gjennom kjøkkenet. Rett fram er det
stige til hems og bad. På venstre side
er stua med sittegruppe og det er ei
svær dobbeltseng i en egen avdeling.
På hemsen er det tre liggeplasser.
Store vinduer slipper inn mye lys og
gir oss følelsen av å være ute i naturen når vi er inne. Verandarekkverket er i glass slik at vi ser naturen
rundt oss over alt.

I ett med naturen
Det er flott å legge seg til å sove i ei
seng der vi har store vindusflater og
ser rett ut i naturen. Enda finere er
det å våkne på et slikt sted. Ligge i
senga og være med på at naturen der
ute våkner til liv. Oppleve hvordan
en vintermørk morgen blir stadig lysere og blåere, og se hvordan sola
kommer på den første fjelltoppen og
brer ser nedover lia. Tunge greiner
med snø like utenfor vinduene som
beveger seg litt i svak vind. Det er ingen fugler nå, men utover våren blir
det nok mer liv i trærne.

Så opp for å ta dagens første kaffekopp og ut for å kjenne på nærheten
til naturen og høre på koselig fossedur. Inn igjen i den varme hytta etter
noen minutter ute i minus 20 - for å
lage mer kaffe til karene som kommer for å fortelle om dette spennende prosjektet.
Ola Onstad

Tretopphytter
i HEdalen
◗◗Selskapet Fosstopp AS med

lokale aksjonærer bygger
høgstandard tretopphytter ved
inngangen til Vassfaret
◗◗Første tretopphytta er klar, to til
skal bygges i 2018. Så tre til, og
de kan bygge åtte i alt.
◗◗Flott beliggenhet ved elva
Aurdølas fossestryk.
◗◗Skal tilby aktiviteter som
hundekjøring, turer på ski,
sykkel, truger og spark.
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– Jeg er stolt og ydmyk
over det vi har fått til på
så kort tid.
Vegard Vestrom

Aktivteter for alle: Sjøl om naturen venter med sine opplevelser, kan det være fint bare å være i den fine tretopphytta også. For en femåring kan stigespill
sammen med pappa være tingen – slik som Vegard og Kristoffer Vestrom koser seg med.

Fra vill idé til drømmehytte
Kreative bryllupspresanger kan føre til så mangt.
Vegard Vestrom og kona
Marita fikk ei helg i tretopphytte i Brumunddal i
gave. Oppholdet der ga
inspirasjon til å bygge
tretopphytter i Hedalen.
Ett og et halvt år etter var den første
hytta i heimbygda klar til åpning.
– Vi var tre par i tretopphytte på
Hedmarken. Vi syntes det var så
flott, og leika med tanken om å gjøre
noe lignende. Dette var i mai 2016.
Jeg tok kontakt med folk som kunne
være interessert i å være med å bygge tretopphytter ved inngangen til
Vassfaret, og de tente på ideen slik
som meg. I juli 2016 hadde vi bestemt for å sette i gang. Selskapet
Fosstopp AS ble stifta i februar 2017,
bygginga starta i mai og midt i desember var den første hytta klar til
åpning, sier Vegard Vestrom.

To hytter til i år
Det skal bygges to tretopphytter til i
2018. Reguleringsplanen for områ-
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ga av den første tretopphytta.
Fordi dette er et pionerbygg har de
møtt stor velvilje fra leverandørene.
De har bidratt med å sende snille fakturaer.
Vegard Vestrom som forteller dette, møtte oss ved Hedalesvegen og
fulgte oss de fire og halv kilometerne
inn til tretopphytta ved elva Aurdøla. Full service altså.

Stolt og ydmyk

Solide saker: Svære limtredragere bolta fast i utvokste furutrær holder hytta
oppe på en slik måte at den kan bevege seg litt med vinden. Solid og sikkert,
forsikrer Vegard Vestrom.
det på 130 mål gir lov til å sette opp
åtte hytter.
– Vi tenker oss fem i første omgang. Det blir ikke så stor avstand
mellom de to som skal opp i sommer.
Dette kan bli fint for litt større grupper eller firmaer. De andre settes opp
så langt fra hverandre at en ikke ser
lysa fra de andre hyttene.

Snille fakturaer

– Vi har et godt samarbeid med lokale aktører, så her er det limtredragere
fra Begna Bruk, ferdigbehandla tak,
vegger og golv fra Vyrk og gode bidrag fra Hedda Hytter, Hedalen Hyttesenter, Promek, Bohus på Leira og
Modum Glassindustri. Vassfarbygg
AS sammen med byggmester Nils
Ivar Grøv var ansvarlig for oppsettin-

Sammen med Vegards sønn Kristoffer på fem år, koser vi oss med å spille stigespill. Da må jo spørsmålet bli
hvordan det er å sitte i denne splitter
nye designhytta oppe i trærne, langt
inne i villmarka.
– Jeg er stolt og ydmyk over det vi
har fått til på så kort tid. Det er med
en viss ærefrykt også. Dette er en
helt unik opplevelse, og bygging av
tretopphytter er en voksende bransje. Med lekre designhytter beliggende ved elva og fossen ved inngangen
til sagnomsuste Vassfaret og historiene til Mikkjel Fønhus fra området,
kan jeg ikke skjønne annet enn at vi
vil lykkes med dette. I tillegg til høg
standard på hyttene, må vi også tilby
opplevelser til alle årstider.
Ola Onstad

Valdresmagasinet

Stolt og spent styreleder
– Tretopphytta ligger på
et spesielt fint sted ved
elva Aurdøla, og jeg er
stolt av at vi fikk bygd
den slik at den er den fine
plassen verdig.
Det sier Tor Ingar Nordby som er styreformann i selskapet Fosstopp AS.
Han er nettopp blitt pensjonist, og
synes det er morsomt å jobbe med
dette prosjektet.
– Ja, dette har jeg virkelig tro på.
Jeg er spent også. Både jeg og flere
andre i gruppa som står bak dette er
utålmodige sjeler. Nå håper vi det
fylles opp bra med folk her slik at vi
kan begynne å se resultat av satsinga
vår.

Lokale ildsjeler
I alt er det 12 aksjonærer som står bak
satsinga, ivrige lokale folk med mye
god kompetanse som det er viktig å
ha med seg.
– Vi skal tilby overnatting i eksklusive tretopphytter med særegne natur- og kulturopplevelser i nær tilknytning til Vassfaret og Hedalen,
sier han. – Vi skal lage et reiselivsprodukt som kan tilpasses den enkelte
kunde – om det er et ektepar, barnefamilier, en vennegjeng eller et firma.
– Vi har møtt stor velvilje både fra
grunneiere, Sør-Aurdal kommune og
Oppland fylke. Eneste kommentaren
fylket hadde var at vi var det første
tretopphytteselskapet i landet som
lager egen reguleringsplan. Innovasjon Norge har gitt oss både tilskudd
og lån.

Teknologiklump i buskene
Området hvor tretopphyttene bygges er på 450 meter over havet og
bare 500 meter fra grensa til landskapsvernområdet for Vassfaret. Sist
høst ble det bygd bru over elva halvannen kilometer fra hytta slik at tilgjengeligheten til Vassfaret blir mye
lettere.
Tretopphytta har innlagt vann av
god kvalitet fra eget borehull. Det er

– Vi skal tilby overnatting i eksklusive tretopphytter med særegne
natur- og kulturopplevelser i nær tilknytning
til Vassfaret og Hedalen.
Tor Ingar Nordby

Valdresmagasinet

Fin utsikt: Fra den første tretopphytta selskapet Fosstopp As har satt opp har styreformann Tor Inger Nordby utsikt mot
den friske elva. Fra verandaen kan han se fire høgdedrag som er fine turmål.
dusj og toalett og strøm fra solcelleanlegg. Et dieselaggregat hjelper til
på den mørkeste vinteren. Vann opp
i hytta og avløp fra Jetstoalettet og
utslagsvasker er godt skjult i bokser
langs trestammene.
Hvordan det er med vann og strøm
og andre tekniske duppeditter på
hytta kan leses av på en dataskjerm
hos vaktmesteren.
– Tretopphytta har kosta nærmere
1,5 millioner kroner å bygge. Bare
verdien på all teknologien i hyttas
maskinrom er verdt 150 tusen kroner, så jeg kaller hytta en teknologiklump i buskene, sier Nordby.

Blir ikke sjøsjuk
Hytta er satt på svære limtredagere
som er skrudd inn i stammene. Konstruksjonen er gjort slik at hytta kan
bevege seg litt sammen med trærne
når det blåser.
– Det er lunt her. Vi har nesten ikke
merka bevegelse i hytta i det hele
tatt, sier Nordby. Tretopphytta henger på fire utvokste furutrær og tre
påler. Solide trapper på framsida er
med å stabilisere hytta. Den lekre
hytta er bygd for å vare i 20 år. Vinklene på ei slik hytte må tilpasses
trærne og blir ikke rette. Det gir ekstra utfordring til bygningsmannskapet, men gir hytta den rette sjarmen.
Med sikkerheten satt i fokus ble hytta oppe i trærne satt opp uten uhell.
Ola Onstad

I ett med naturen: Tretopphytta har store vindusflater som slipper inn mye
lys og gir nærhet til naturen.

10. februar 2018
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Flytta til Hedalen på grunn
av tretopphyttene
Satsinga på tretopphytter gir ikke bare Hedalen flere besøkende, den har også ført til at en
familie på fire har flytta dit.
Mens vi bor i tretopphytta er det flere enn karene som står bak utbygginga som besøker oss. Ante Nilsson med hundespannet sitt
kommer også innom. Han er utdanna natur- og fiskeguide. Nettopp
på grunn av bygginga av tretopphytter og satsinga på friluftsopplevelser knytta til dem, flytta han med familien til Hedalen i august.
– Denne spennende satsinga i et av landets flotteste villmarksområder har jeg lyst til å være med på. Jeg har jobba med naturturisme
i Finnmark og Rørostraktene i 15 – 16 år, og håper jeg kan bidra med
min erfaring i et nytt område. Nå gjør jeg meg kjent i naturen her og
setter meg inn i all den spennende historia som Hedalen og Vassfaret byr på, sier han.

Skreddersydde villmarksopplevelser
Ante Nilsson vil tilby turer med hundespann sommer som vinter,
det kan bli gåturer med hund, skiturer, sykkelturer, fisketurer eller
botaniske turer. Lengde og innhold kan de besøkende være med å
bestemme.
– Bare det å ta en liten tur til en myrkant og koke kaffe på bålet
kan være en fin og koselig opplevelse.

Fint tilrettelagt
Det er imponerende hvordan mulighetene for aktiviteter er lagt til
rette allerede nå. Dagen før kona mi og jeg kom til tretopphytta, var
det tråkka opp ei flere kilometers trugeløype, sparkene sto klare og
det var måka og gjort klart ved bålpannene. Hytta var sjølsagt varm
og god. Hadde vi ønska det, kunne vi bestilt et turopplegg med Ante
Nilsson og hundene hans.
– Når vi står i tretopphytta ser vi fire snaufjellområder, sier Tor Ingar Nordby, styreformann i Fosstopp AS. – Fine turmål alle sammen.
En tur til Ørneflag, Sør-Aurdals høgeste fjell, kan friste de som er
spreke. Vi er i oppbygningsfasen når det gjelder aktiviteter, og er
glade vi kan samarbeide med Ante. Vi jobber med å få kjørt opp skiløyper. Med ei nye brua som er bygd over elva er det lett å komme
inn i Vassfaret.
Ola Onstad

Klar til innsats: På grunn av satsinga på tretopphytter har Ante Nilsson nettopp flytta
til Hedalen med familie og hunder.

Spenstig satsing i unikt område
– Det er flott at mange av
sambygdingene mine har
slått seg sammen og
tenker på hva vi kan leve
av i bygda vår framover.
Jeg har virkelig tro på
dette.

Stort potensiale: Lars Elsrud synes det er flott med satsing på et nytt
spenstig overnattingstilbud i buskene i heimbygda. Sønnen Edvard Felipe koser
seg med far på tur.
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Lars Elsrud, en av grunneierne med
mye skog i området, politiker og
sønn til forfatter og friluftsmann Edvard Elsrud er klar i sin tale.
– Bygginga av tretopphytter tror
jeg er riktig satsing til riktig tid. Det
er denne retningen jeg opplever deler av friluftslivet nå tar. Folk ønsker
spesielle opplevelser, og de ønsker å
ta del i interessant historie. Nærheten til Vassfaret er viktig, og Vassfarnavnet klinger godt. Litteraturen fra
området fenger, særlig bøkene til

Mikkjel Fønhus og fars bok om Berte
Skrukkefyllhaugen er kjente.
– Vassfaret med sin fine natur og
beliggenhet ligger mellom fine fjellplatåer. Vassfaret har vann, skog og
fjell, gamle boplasser og historie som
er godt kjent for mange. Det er flott
hvis dette blir kjent for enda flere.
Nabodalen Vidalen er mindre kjent
enn Vassfaret, men har også ei spennende historie. Kongevegen, altså
det vi kan kalle tidligere tiders E-16,
gikk gjennom Vidalen. Turer med
hundespann eller på sykkel inn i disse områdene vil gi en unik opplevelse, sier Lars Elsrud.
Han legger til at ei bygd som Hedalen trenger nye aktiviteter og overnattingstilbud.
Tretopphytter to timers kjøretur
fra Oslo er i tida og midt i blinken.
Potensialet er enormt.
Ola Onstad

Valdresmagasinet

Historiske beltebilar

Oppstart: Arbeidet med å klargjera beltebiltraseen inn til Tyinholmen og Eidsbugarden er i gang, og frå og med helga før vinterferien er alt materiellet på plass og
ruta i gang att. Det betyr hektiske dagar for Magnus Kvame og sjåførstaben i JVB.

Sus av nostalgi
Det må berre opplevast, å
vera passasjer på ein
beltebil inn til hjartet av
Jotunheimen er nokså
spesielt. Det er oppleving
og kos. For ikkje seia å
vera sjåfør på ein beltebil.
Tøft.

B

eltebilruta mellom Tyin–Tyinholmen og Eidsbugarden
er einaste beltebilrute som
køyrer etter rutetabell. Heilt
utruleg er det at det har gått 71 år sidan den fyrste beltebilen kom til Jotunheimen, og framleis er beltebilane einaste befordring inn til turistbedriftene i området – Tyinholmen,
DNT- hytta Fondsbu og Eidsbugarden. Etter kvart har beltebilane og
ruta fått snev av nostalgi – bilane er
av utsjånad og utrusting stort sett slik
dei vart laga på 1940 -50-talet, sjølv
om dei er teknisk forbetra på mange
hald.
– Jotunheimen og Valdresruten
(JVB) har 12 beltebilar, til disposisjon
og i tur og orden har vi hatt dei inne
på verkstaden til overhaling og oppgradering. Det er driftssikre doningar, og vi opplever lite med tekniske
problem sjølv vêrforholda teke i betraktning, fortel beltebilansvarleg i
JVB, Magnus Kvame.
Denne vinteren er hans åttende se-

Valdresmagasinet

song i denne jobben. Men som namnet fortel, er han arveleg belasta, han
har vore fast inventar på beltebilane
frå han var ein neve stor. På sommaren står den same Magnus bak roret
på MB Bitihorn, som går i turistrute
mellom Bygdin og Eidsbugarden to
gongar om dagen i turistsesongen.
Kvame må innrømme då vi utfordrar han, at det er ganske tøft, spesielt og artig å køyre beltebil. Vêret er
den mest spanande faktoren som ein
aldri har kontroll over.
I intervjuet med beltebil- og Eidsbugarden-veteran Karl Aastad i dagens magasin fortel han om mange
strabasiøse turar frå han byrja å køyre på 1950-talet, mellom anna om ein
gong dei brukte 24 timar på turen inn
til Eidsbugarden.
– Med vanleg og problemfri køyring i dag er turen unnagjort på en
halvtime, fortel Magnus Kvame. –
Det er ein tidsalder før og etter at vi
anskaffa tråkkemaskin til å preparere køyretraseen. No fylgjer beltebilane vegleia, og tråkkemaskina blir
nytta til å rette opp traseen og pakke
snøen. Men det er når vêret står på at
historiene blir skapt, også dette har
sin sjarm, medgjev Kvame.
Beltebilruta frå Tyin inn til Tyinholmen og Eidsbugarden er ei såkalla bestillingsruta som går kvar dag.
Den køyrer fast frå vinterferien og ut
til og med 1.maihelga. I 2017 frakta
beltebilane frå JVB omkring 6.000
passasjerar. Belegget på ruta har fak-

tisk auka omkring 50 prosent på nokre år.
Det er hyttefolk, turistar og tilsette
som er hovudgrunnlaget for ruta.
Det er i underkant av 200 hytter i
området, av desse omkring 150 berre
inne på Eidsbugarden, i tillegg til turistverksemdene som er hovudgrunnlaget for ruta. Og for ikkje å
gløyme turistbedriftene som nyttar
beltebilane til all varetransporten.
– Vi jobbar med å utvikle beltebiltilbodet vidare, målet er å koma opp
i 7.500 passasjerar på beltebilruta,
fortel ein entusiastisk Kvame. Det er
også stadig fleire som ser på denne

ruta som ei oppleving med litt historisk dåm, faktisk er det mange som
nyttar ruta til ein sightseeing-tur ved
å fylgje beltebilane inn til turistbedriftene, eta lunsj til dømes på
Fondsbu, kanskje ta seg ein skitur for
så å vera med attende til Tyin. Til
samanlikning frakta MB Bitihorn vel
8.000 passasjerar i fjor. Rekordåret
var i 1993 då heile 11.818 passasjerar
var med Bitihorn.–Etter at vi la om
ruta att sist sommar, opplever vi
auka interesse, legg Kvame til.
Torbjørn Moen

To tidsepoker: Veteranen Karl Aastad (t.v.)som var med då beltebilkjøringa
starta opp for vel 70 år sidan, har mange opplevingar å fortelja til dagens
beltebilansvarleg i JVB, Magnus Kvame.

10. februar 2018
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Mye å prate om: Tidligere JVB-sjef Kristoffer Kvame (t.v.) og beltebilveteran Karl Aastad hadde mye å prate om da de nylig traff hverandre på Tyin. Fjelltoppen i
bakgrunnen til venstre i bildet er Uranostinden (2157 m.o.h.)

– Det likaste var å
Veteranen Karl Aastad
(93), Kalle som gjerne ble
brukt, har vært med fra
første stund da beltebilene ble tatt i bruk i Jotunheimen i 1947.

Krevende beltebilrute

aldresruteveteranen (JVB)
Karl Aastad (93), vangsgjelding på sin hals, ser tilbake
på tida som sjåfør, og ikke
minst beltebilkjøringa mellom Tyin
og Eidsbugarden på vintrene, med
stor glede.
– Beltebilkjøringa var i ei særklasse. Det kunne være hardt arbeid når
været var på sitt mest krevende. Det
kunne også stadig være andre utfordringer, men vi taklet det meste, sier
han. Valdresmagasinet møter han en
januardag mens snøen laver ned. Ve-

Karl Aastad forteller om en tur inn til
Eidsbugarden som de brukte 12 timer
på. Den gangen ble et av beltene revet av og det ble en strabasiøs jobb å
få det på igjen. Dette var egentlig av
det verst tenkelige som kunne skje.
De første årene gikk beltebiltraseen
tvers over isen på Tyin og inn ved Tyinholmen. Da vegen mellom Tyin og
Eidsbugarden ble anlagt, begynte de
å kjøre vegleia. Den er tross alt ikke
fullt så værutsatt.
Veteranen er tilgodesett med super hukommelse og fortellerevne.

V
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teranen har nettopp feira 93-årsdagen sin, og han byr på kaffe og gebursdagskake. Han startet dagen
med å rydde vekk snøen fra inngangspartiet, og bilen er måkt fram.
Det er mulig det blir en biltur litt
utpå dagen, nevner han.

Sjøl om det tross alt har gått 25 år siden vi så han bak rattet på en JVBbuss. Rakrygget, blid og alltid kjent
som en stødig sjåfør.

Starta som hotellgutt
Karrieren starta som hotellgutt på
Eidsbugarden i 1948 hos daværende
eier og driver, Helge Kvame. Kvame
hadde tatt over turiststedet i Jotunheimen midt på 1930-tallet etter sine
foreldre. Den gang var Karl ung, som
1925-modell.
Da som nå var det krevende å drive
turistvirksomhet midt inni Jotunheimen med begrensa hjelpemidler, derfor måtte man finne gode løsninger
sjøl. Blant anna laget de sitt eget smør
og produserte melk på «jernkua» i
kjelleren på hotellet. Som hotellgutt
vanket det alle slags oppdrag, og ganske snart ble han opphøyet til beltebilsjåfør. Den første beltebilen an-

skaffa Kvame i 1947, og Karl husker
veldig godt da de to første beltebilene
ankom Eidsbugarden.
– Da hadde vi aldri sett en beltebil
før, så det var litt av en sensasjon da
de kom til «gards». Kvame var foregangsmann og hadde lenge før dette
eksperimentert med å lage flysleder
som ble brukt fra omkring midten på
1930-tallet og til krigen var over, og
de kunne få avløsning av beltebilene. Jeg husker at vi bygget bagasjegrind over beltene for å utnytte plassen.

Utstyr fra krigen
Beltebilene som ble kjøpt inn og satt i
rute mellom Tyin og Eidsbugarden,
var egentlig overskuddsmateriell etter krigen og ble henta hit fra England. De var laget på Bombardier-fabrikken i Canada. Snowmobilene
som de også kalles, hadde ski foran

Valdresmagasinet

Savner beltebilene: Beltebiler og busser ble mye av livet for Karl
Aastad. Han kjørte beltebil fram til midten på 1980-tallet.

På Tyinholmen: Bildet viser Svein Erik Aure (t.v.), seinere sjef
i Valdres Last, nå pensjonist, og Karl Aastad, antakelig tatt tidlig på
1960-tallet. Bildet er av Blåmann som Karl kjørte i en årrekke, en
ordentlig stasvogn. Bildet er utlånt av Karl Aastad.

Karl var fast beltebilsjåfør til langt ut på
1980-tallet. På vinteren
var det beltebilene som
gjaldt, mens han ellers i
året kjørte buss for JVB.
Eidsbugarden: Her ser vi en av de første smale beltebilene som de bygde baggasjegrind
over beltene på. Bildet er tatt på forsiden av Eidsbugarden Høyfjellshotell og viser en annen
JVB-veteran, Knut Thune (død), i uniform og Karl Aastad (t.h.), bildet er tatt på 1950-tallet.
Bildet er utlånt av Karl Aastad.

kjøre beltebil
og var ikke spesielt egna til å kjøre i
løssnø og derfor anskaffa man weaseler som var beltegående, til å tråkke
opp løypene med. Beltebiler kom
som en nødvendighet ettersom Kvame begynte å holde vinteråpent,
både i vinterferien og i påska. Da
trengte man helt klart å ha gode
transportløsninger.
Reiselivsbedriftene i Jotunheimen
var foregangsbedrifter på denne tida:
Den første skiheisen i Valdres kom på
Eidsbugarden, og det ble bygget
kraftverk her som seinere ble demontert og solgt til Memurubu etter at
strømmen kom til Eidsbugarden i
1959. Eneste haken med kraftverket
var at det bare produserte likestrøm.
De første store beltebilene som
kom til Eidsbugarden, var utstyrt
med Ford-motorer, V8-ere, og var
særpreget ved at beltene gikk utenfor karosseriet som var laget i tre.

Valdresmagasinet

Men det skjedde hele vegen framskritt. I 1953 gikk de til innkjøp av en
ny beltebil, fortsatt fra Bombardierfabrikken, men nå hadde de fått stålkarosseri og motorer fra Chrystler-fabrikken. Den første som kom, fikk
oppnavnet Blåmann.

Beltebil- og bussjåfør
Det var også starten på beltebilkarrieren til Karl Aastad. Det skulle vise seg
at Blåmann og Karl utviklet et langvarig hopehav. Resten av yrkeslivet
var Karl ansatt hos Valdresruta (JVB),
som etter hvert tok hånd om beltebiltransporten her og inn til Bygdin.
Karl var fast beltebilsjåfør til langt
utpå 1980-tallet. På vinteren var det
beltebilene som gjaldt, mens han ellers i året kjørte buss for JVB. Første
tida kjørte han kombirute (personog varetransport) på ruta som gikk
på vestsidevegen mellom Ryfoss og

Fagernes. Mange husker han mest
fra bussruta mellom Fagernes – Årdal og Lærdal.

Lang historie
Karl mener det var vestreslidringene
Bjarne Røvang og Robert Pedersen
som var de første sjåførene på beltebilene inn til Tyinholmen og Eidsbugarden. Han minnes mange hendinger knytta til turistvirksomheten og
særlig beltebilene. Han har vært med
på en viktig og banebrytende periode
knyttet til norsk vinterturisme.
En begivenhet husker han spesielt
godt. Det var ved påsketider i 1982 at
dronning Sonja og barna kom til Eidsbugarden. Kong Harald var visstnok
på seiling og Sonja dro til fjells og
hadde bistand av slottsadjutanten.
De overnatta på den storslagne hytta
til Helge Lunde på Eidsbugarden.
Karl var sjølsagt sjåføren for de kon-

gelige. Han hadde den fineste bilen,
Blåmann. Han minnes godt turen
med Dronningen, det ble ikke sagt så
veldig mye, ikke minst minnes han all
bagasjen og alt utstyret de hadde
med seg. En annen begivenhet, samtidig, husker han også godt da Johanne Aastad, valdrisen og verdensmesteren i skihopping for kvinner, møtte
opp for å overrekke blomster til Dronningen.

Et godt liv
– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg
begynte med dette, tanken var at jeg
skulle begynne å snekre. Men angre
gjør jeg slett ikke. Det er møtet med
alle de forskjellige menneskene jeg
savner mest. Og så var det drivende
moro å kjøre beltebil, legger han til.
Torbjørn Moen
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Belte-bilene
innleda en
ny epoke
Framsynte valdriser så
tidlig muligheter i vinterturismen i fjellet. Avgjørende for å lykkes var å
finne egna måter å frakte
turister, proviant og
bagasje på. Beltebilene,
da de kom, betydde en
revolusjon.

A

llerede midt på 30-tallet
hadde den framsynte hotelleieren Helge Kvame på
Eidsbugarden og den tidligere disponenten i A/S Jotunheimen
& Valdresruten, Thor Hansen,
sammen med Hærens Flyvåpen og
major Henry Jansen, utvikla flysleder drevet med propellmotor. Det
ble kjøpt inn tre slike til Tyinholmen
– Eidsbugarden-ruta.
Men etter krigen ble en ny epoke i
fjellturismen innleda i Valdres. I 1947
ble de første beltebilene anskaffa til
Eidsbugarden som sto for transporten mellom Tyin, Tyinholmen og
Eidsbugarden på vinteren. I 1948 tok
også beltebilene og Valdresruta over
vintertrafikken fram til et annet høgverdig turisthotell, Bygdin Høyfjellshotell.
De første årene gikk beltebilene fra
Beitostølen til Garli, så gjennom Oledalen og Gravolsskaret og videre
over isen på Vinsteren og inn på
«fastlandet» mot Bygdin. Men spesielt den siste kneika i nordenden av
Ole-vatnet, var bratt og krevende for
fullasta vogner med begrensa motorkapasitet. Da ble en weasel, som utelukkene trakk på belter, brukt til drahjelp.
Men gode løsninger var aldri langt
rundt hjørnet for reiselivspionerene.
Tusenkunstneren Jørgen Langedal
på Heggenes ble satt på saka, og han
konstruerte en vinsjanordning som
ble montert i fronten på beltebilen.
Denne fungerte etter forholdene bra
sjøl om det også kunne være utfordringer med dette utstyret.
Men ganske fort ble beltebilruta
lagt om til å gå via Båtskaret, fortsatt
med selve Beitostølen som utgangspunkt. De kjørte da lenge myrene
nordover, via Smørkollen, og ruta
gikk i dalbunnen av Båtskaret. Her
kom også vinsjen dem til unnsetning, men den ble betydelig videreutvikla fra det man hadde brukt før-
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ste tida. Oppe ved riksvegen ble det
satt opp en permanent vinsj som ble
drevet med strøm etter at det var lagt
opp en enkel strømlinje inn til Båtskaret for nettopp å betjene vinsjen.
Slepestrekninga kunne dreie seg om
flere hundre meter og anordninga
var atskillig enklere å betjene enn
det man hadde hatt første tida.
Så vet man også at fra omkring
1972 ble vegen mellom Beitostølen
og Båtskaret brøyta til vinterferien
og påska, og da begynte beltebilene å
kjøre fra Båtskaret.
Dette året er det 70 år siden den
første beltebilen begynte å trafikkere
turister inn til Bygdin, og i fjor var
det også slutt på den historiske ruta.
Ettersom det nå blir brøyta fast til
Garli og i sesongene til Båtskaret og
også Valdresflyvegen nå vil brøytes
til påske, har trafikkgrunnlag for beltebilruta blitt borte.
Ola Kristian Hegge, nå pensjonist,
fra Øystre Slidre, har samla masse
med historiske bilder, og skrevet en
god del om historia til JVB. Der er
også beltebilene behørig omtalt, og
spesielt for ruta til Bygdin har Hegge
førstehåndskunnskap. Han var som
nyslått 18-åring med på å kjøre beltebilruta fra 1966 og noen år framover.
– Det var ei veldig spennende epoke å få være med på. Og det er bare å
la seg imponere over hva de klarte å
få til og ikke minst skape. Dette var ei
pionertid for reiselivssatsinga i Jotunheimen, slår han fast.
Mye av sin yrkesaktive tid har Hegge hatt i andre selskaper og gjerninger, men primært innen transport,
reiseliv og Forsvaret.
– At jeg kom inn i JVB var en portåpner for meg, og jeg har hele tida
hatt et ønske om å gi noe tilbake. Det
har vært mye av drivkrafta for arbeidet jeg har drevet med for å samle
mest mulig omkring historia til JVB
og deriblant beltebilene.
– Foreløpig har vi samlet rundt 100
historiske bilder, og jeg fyller på hele
tida. Mer kommer, lover Hegge som i
perioden 1976 til 1987 var turistsjef i
Nord-Gudbrandsdalen. Det er bare
en liten flik av alt det spennende han
har fått være med på. – Jeg har fått
være med på mye, sier veteranen,
som de siste somrene også har vært
å treffe på som guide i Hegge stavkyrkje, som også er en av «babyene»
til Hegge.

Torbjørn Moen

Enkel doning: Dette er en Studebaker Weasel M 29 fra 1944, enkel og ikke fullt
så komfortabel skyss som de lukka beltebilene, som kom i 1947 og åra framover.
Bildet er tatt utenfor Fagerstrand Turisthytte ved Bygdin. Fotograf ukjent.

Eneste vinsjbilde: Bildet er tatt foran Bygdin Høyfjellshotell tidlig på 1950-talet.
Dette er en Bombardier 1944-modell med Ford-motor, av de første som kom til
Norge. Legg spesielt merke til at karosseriet på de første bilene var smalere og
beltene gikk på «utsida». Det ble bygget «baggasjegrinder» over beltene for å utnytte
plassen enda bedre. I fronten ser du vinsjanretningen som ble brukt på Bygdinruta.

Valdresmagasinet

Et landemerke: Denne bensinpumpa var i mange år et landemerke på
parkeringsplassen på Tyin der beltebilene tar av fra. Her ser vi også en av de første
utgavene av beltebilene, de smale variantene, med Ford-motor. Spesielt for denne
er fargene den er lakkert i, dyp Ford-rød på hytta og mørkblå på understellet.
Bildet er tatt i 1957 av Jon Kvale.

I JVB-fargene: Beltebilene er vanligvis lakkert
i mørkt blått, men denne snowmobilen, en
Bombardier med sekssylindret Chrystlermotor,
er den eneste av beltebilene som er lakkert i JVBfargene. Dette ble gjort i forbindelse med en utstilling
som importøren av Bombardier i Norge, Colbjørnsen
& Co, hadde i 1956. Bildet er tatt utenfor Bygdin
Høyfjellshotell på slutten av 1956 av Foto Normann.
Såføren Jørgen Rødningen var med på utstillinga i
Oslo.

Påska 1965: Her en Studebaker 1944-modell weasel som ble brukt til både
transport og til å trekke fram beltebilene på de bratteste henga på Bygdin-ruta.
Bildet er tatt i påska 1965 og det er Synshorn (1475 m.o.h.) vi ser vi bakgrunnen.
Bildet er tatt av Gunnar Hjort Johansen.
Yndet fotoobjekt: Fotograf Normann oppholdt seg mye i Valdres og hadde
blant anna stor forkjærlighet for beltebilene. Her fra utgaven som var lakkert i
JVB-fargene med Bitihorn i bakgrunnen. Foran ser vi sjåføren Gunnar Rødningen
som kjørte Bygdinruta i mange år.

Gir tilbake: Ola Kristian Hegge har samlet et stort antall histioriske bilder og
skrevet om JVB-historia. Alt er tilgjengelig på nettsidene til JVB.

Valdresmagasinet

Artig: Her ser vi en av de første Snowmobilene fotografert foran Tyinholmen
Høyfjellshotell. Det er fotograf Nils Neste som tok bildet, som er utlånt av Trond B.
Hamre. Bildet viser reinsgjeter Jens Herman Vahl fra Røros med to reinskalver.

10. februar 2018

13

Vinterferie-tilbUD
25

Stone spisebord

18.990,Kjøp Stone spisebord og få med
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Elfenben - Taube og grå. Før kr 749,-
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få med gavekort på kr 2500,-
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Aurdal: Knut Harald Onstad driver garden Sørre Onstad, men har mer enn nok brøyting på vinteren. Oppstarten var i 1988, som er 30 år siden.

30 år med brøyting i Au
Det blir lange dager for
brøytemannskapene i
Aurdal og på Aurdalsåsen
når snøen laver ned som
det har gjort i vinter.
Knut Harald Onstad i
Aurdal Maskin & Trans
port har med seg dyktige
hjelpere i jobben.

D

et er bok
sta
ve
lig talt «bus
tint» da avisa Valdres møter
Nor
vald Bråten ved Aurdal
Fjellpark en ettermiddag i ja
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nu
ar. Det føy
ker og blå
ser og bare
brøytestikkene viser klart hvor vegen
går hen. Rundt en sving møter vi Val
traen til Bråten og med et bredt smil
ønsker han oss velkommen inn i hytta.
– Jeg liker det godt og varmt. Det er
kanskje fordi jeg har blitt eldre, men
så må jeg holde rutene reine for snø
også, sier Bråten og tar oss med ned
mot Storstøllie.
Hyttene har anselig størrelse og
ligger tett langs vegen. Snøen ligger
som kapper over hustakene og bret
ter seg over kanten.
– Det er mange som begynner å bli
bekymret for snømengdene og det
skjønner jeg. Det har kommet svært
mye, sier Bråten.

Opp før fuglene fiser

Bråten forteller om lange dager for å
sikre framkommelig veg.
– Vi begynner gjerne klokka 05,00
om morgenen og tar hovedvegene
først. Deretter må vi sørge for at snek
kerplassene er ryddet for snø. De skal
jo arbeide. Så er det avstikkerne til
hyttene. Vi har brøyteansvar for 600
hytter her oppe på Aurdalsåsen. Men,
jeg trives godt i jobben og det er kan
skje derfor jeg har drevet med dette i
22 år, sier Bråten og smiler.
Det er onsdag og en forholdsvis ro
lig dag, selv om det er skikkelig uvær
til fjells.
– Mot helga drar det seg til, for da
kommer alle opp på hytta. Vi må rek

ke å rydde snøen til de kommer, sier
Bråten – og har al
le
re
de et an
net
ærend.
– Det er en kar som har kjørt seg fast
med bilen. Jeg må reise ned til Dane
bu en tur, sier han og slipper meg av.
Der
med bæ
rer det ut i snø
føy
ka
igjen og turen går kjapt ned til Bjød
naflata nedenfor Aurdal sentrum. Det
er her daglig leder og eier, Knut Har
ald Onstad, holder til.

Valtra er tingen
– Jeg liker Valtra-traktorene og ser in
gen grunn til å bytte ut noe som fun
gere godt, sier Onstad og klapper på
kjøretøyet. – Jeg har én heime på gar
den fra 2001 som har gått 9.500 ti

Valdresmagasinet

Kveld: Brøytemannskapet må ut i all slags vær.
FOTO: Knut Nes

Danebu: Aurdal Maskin & Transport AS brøyter snøen til 600 hytter på
Aurdalsåsen.

Gnistrende: Slik kan det også være ved Aurdal fjellpark en
vinterdag.

Erfaren: Norvald Bråten har brøytet i 22 år på Aurdalsåsen.

Stemningsfullt: Skal vegen holdes oppe på Aurdalsåsen,
så blir det lange dager for Norvald Bråten og de andre i Aurdal
Maskin & Transport.FOTO: Knut Nes

urdal og på Aurdalsåsen
mer. Det er fortsatt mye traktor igjen
her, legger Onstad til med et smil.
«Heime» for Knut Harald er garden
Sørre Onstad, som ligger på nedsida
av E16 mel
lom Aurdal og Nor
aker.
Der bor han med sin kjære, Kari Rab
ben Moen. To døtre har de fått sam
men, som nå har blitt 23 og 30 år.
– Jeg har samdrift på garden med
Ole Magnus Lihagen. Han holder
dyra, mens jeg står for avlinga. Slik
har vi drevet det siden 2001 og det
fungerer godt, forteller Onstad.
Men, om vinteren er det ikke gards
drifta som er største jobben.

Holder 11 km gangveg oppe
– Brøyting startet jeg opp med i 1988,

Valdresmagasinet

så det har blitt noen år i traktoren. Nå
har jeg ansvar for 11 kilometer med
gang
veg mel
lom Onstadmarke og
Bjørgo, men rydder også snø til flere
eiendommer i Aurdal sentrum. For
eksempel bofellesskapet ved tidlige
re Aurdalsheimen er mitt ansvar, for
teller Onstad.
Sel
ska
pet som han dri
ver i dag,
kjøpte han av Magne Bergli i 2005. Da
ble Bergli pensjonist og Onstad drev
sel
ska
pet vi
de
re. Nå er det på det
meste fem mann i arbeid når det står
på som verst.
– Ved juletider hadde vi fem trakto
rer i sving, men det var nesten for lite
det også, sier Onstad, som også har
enda et bein å stå på.

Graving om sommeren

Brøyting startet jeg opp
med i 1988, så det har
blitt noen år i traktoren.
Knut Harald Onstad

– Når det ikke er brøyting om vinte
ren, så blir det graving om somme
ren. Det er nok å ta seg til, sier Onstad
og smiler.
Så er det ut på nye oppdrag. Vinte
ren i Valdres i 2018 blir nok husket
som svært snørik, men det var den
også under OL i 1994.
Skal vi tro avisa Valdres sin elektro
niske søkebase, så var også vintrene i
1998, 2001, 2007 preget av svært mye
snø. Men, det rekker nå. Vi klarer oss
godt med det som har kommet.
Geir Helge Skattebo

10. februar 2018
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Hus eller hytte i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp - vi hjelper deg!
Vi er en spesial
forretning innen:
• Maling
• Tapet
• Flis
• Parkett, laminat og
gulvbelegg
• Tepper
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser
• Gardiner
• Solskjermer
• Gave og interiør

Hjemmebesøk
og formidling av
håndverkstjenester

TEKSTIL &
INTERØR

www.sterkkommunikasjon.no

!

m
Ring hytta var

Vi tar forbehold om prisendringer.

ALT TIL
HYTTA
EGEN HYTTEAVDELING

ALT TIL
BADET

Vi har egen hytteavdeling og der finner du alt du trenger til
hytta. Vi har lang erfaring og gode kunnskaper om solcelle
anlegg, hyttetoaletter, gass og vannsystemer m.m.
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FLISER OG BADEROMSMØBLER

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

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

ALT TIL
GULV

Copyright: fargerike.no

MALING, TAPET, GULV, GAVER OG INTERIØR

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

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

Valdresmagasinet

UNDER SAMME TAK I

AV FAGERNES

Her møter du Arve som bren
ner for å gjøre ditt peiskjøp
enkelt og trygt. Vi har stort
utvalg av peiser og ovner for
enhver smak og lommebok.
Trenger du råd og tips om
fyringsteknikk og trekk
problemer, får du svar på
dette og mye mer.

ALT I
VARME

VALDRES STØRSTE OVN- OG PEISBUTIKK!

LEKKER
GASSLAMINAT
PEIS
MDESIGN LUNA PANORAMA GASSPEIS

NATURSTEIN

Denne gasspeisen gir deg følelsen av et åpent bål. Serien består av to populære
modeller. M-Designs gasspeiser kan styres med en app for smarttelefon.
Alle peisene er utstyrt med Eco Wave, dette betyr at flammene justeres opp og
ned automatisk, noe som reduserer forbruket med opptil 50%.

VÅTROMSBELEGG

VALDRES FORBLENDINGSTEIN

Naturstein er tidløst og vakkert. Vi har et godt utvalg av
forblendingstein for inne og utebruk fra Norsk SteinMiljø. Her
vist med Valdres forblendingstein. Naturstein gjør vedlikehold
enkelt, gir et eksklusivt uttrykk og er evigvarende.

Canadian outdoo

r

Valdresmagasinet

Telefon: 61 36 06 66
fagernes@varmefag.no
www.varmefag.no

xxx
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Velkommen
til en trivelig
handel

Gatebutikkene
– på gateplan,
i hjertet av Fagernes

Gavebutikken

H er en spennende butikk i et
Hiet
ggammelt trehus i sentrum av Fagernes.

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

VVelkommen til en hyggelig handel!

Åpent alle dager
unntatt søndag.

Skrautvålsvegen 13, Fagernes • www.hiet.no

Elektrovarer til hus og hytte
får du hos oss på Fagernes

KOnKuRsVAREsALg

TA 3 –
BETAL FOR 2
Eg sponsar den nest dyraste

VALDRES SALG

Vi har utkjøring i hele Valdres.

Vintertilbud
produkter til utespa

Utvidet butikk
med bredt
utvalg!

«Hvis service og fagkunnskap betyr noe...»
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÷15%
Godt
utvalG!

Kom innom for et godt tilbud!

fagernes@mobildata.no

Tlf. 419 22 491

Mellom Intersport og Elfag, Valdresvegen, Fagernes

ÅR
Kjente merkevarer til 35
i 2018
konkurransedyktig
ge
priser
✔ Hvitevarer
✔ Småelektrisk
✔ Mobiltelefoni
✔ Tv og parabol
✔ Data og nettverk
✔ Dab radio (også til bil)
✔ Produktkunnskap
✔ Super service

Hallgeir Hovi

OVER 30 ÅR
I BRANSJEN

DATA & TV SERVICE AS
Gullsmedvegen 13, 2900 Fagernes
Tlf: 61 36 07 10 • Fax: 61 36 12 82
www.mobildata.no

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.as

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

Rørlegger’n med hjerte for faget

FAGERNES RØR AS
Valdresmagasinet

vårens nye
kapper

vi har nattkjoler
i bomull

Godt utvalg i HYTTEGARDINER
vi er behjelpelige
med å sy!

metervare på lager

Valdresvegen 11
Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

1946 – 2018

god parkeringsmulighet utenfor butikken

72 år

Wood Story
møbler i heltre ask
En serie med solide møbler i gode materialer
i flott nordisk design som bringer naturen inn.
Møblene leveres i forskjellige overflater,
størrelser, farger og i antikk preg.
Flere modeller utstilt i vår butikk!

VÅRENS NyhEtER
Lette vårplagg
er på plass!
Vi har også en liten
avdeling med
RAUSE STØRRELSER

Senga er tilbake
e!

Ramme inn
bilde eller maleri?

Anita’s Drøm

Rammeverkkstted
d
& Handleri
FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

Skrautvålsvn. 11
FagerneS
Tlf. 902 58 788

franit_a

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

Møblene får du levert og montert etter
nærmere avtale – også på lørdager.

Drømmer
du om en
ny bunad
til 17.mai,
eller har
du en som
ikke sitter
som den
skal?
Kom til oss!
Vi har norskproduserte stoff
og egen systue.

Vi har stort salg på en
rekke varer i vinterferien

30–70%

Fagernes Tlf. 61 36 03 55
www.norskflid.no

Valdresmagasinet

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

Bakken & Bakken a.S
Følg oss på
facebook

skaper trivsel

SkrautvålSvegen 33, 2900 FagerneS

Tlf. 61 35 77 00 • åpent mandag – fredag 10–19, lørdag 10–16

10. februar 2018
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Aktiviteter og shopping
i Fagernes by!

Fagernes Kjøpesenter:
Vinn alpinheiskort – se facebook.
Lykkehjul.

program Vinterfest i Fagernes 2018:
Uke 8:

kvitvella kino flytter ut i oppvarmet telt på Skiferplassen og
viser film fire kvelder denne uka
Mandag:
kl 19.00.Visning av filmen Sameblod.
Tirsdag:
prinsessekveld
kl 18.00 «Frost»
kl 20.00 Skjønheten og udyret.
Onsdag:
kl 17.00 petter kanin,
kl 19.00 norske byggeklosser
kl 21.00 Fifty Shades Freed. Skinnfeller og intim stemning
Fredag:
Friday Fright night: vi viser to skrekkfilmer, the autopsy of
Jane doe og it comes at night.
Lørdag kveld:
Mestermøte torader: tor nythun og knut ivar Bøe.
Ellers:
• Legoverksted: tusenvis av legoklosser inviterer til kreativ
bygging. resultatene kan stilles ut, og premieres.
• Torsdag kl. 12.00: Kunstmagiworkshop med Mette Dybwad
torstensen, kunsthistoriker og forfatter av boken kunstmagi
til barn og unge. Fra 4 år.

Uke 9:

rail bygges på Skiferplassen i samarbeid med Fjølastubben
snøbrettlag. her blir det kurs,
konkurranse, musikk og god stemning.
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• ny lokalMatBUtikk
• MatoppleVelSer
• VinMonopol
• el-Bil lading

• Shopping
• treningSSentre og yoga-StUdio
• laVo og Bålpanner

GAVEKORT

• Bowling
• Skiløyper
• SkøyteBane/hockeyBane
• Utekino
• grilling på dagtid

s
Gavekort kan kjøpe
es
rn
ge
Fa
i Kitch`n på
Kjøpesenter,
ust
Fargerike og Agala
.
m
i sentru
e
Kan brukes hos all
.
medlemsbedriftene

Valdresmagasinet

12 kjappe
Nina Espeseth Grønbrekk
Stilling: Kulturkonsulent i Etnedal kommune
Alder: 32
Bosted: Øystre Slidre

Til topps: Dette er månedens vinnerbilde i Gategalleriet/Fotogalleriet i Gullsmedvegen på Fagernes. Månedens
vinner er Anita Grythe fra Leira.

Akrobatikk på Syndin til
topps i Gategalleriet
Anita Grythe fra Leira gikk til topps i
Gategalleriet i januar med sitt bilde
fra Syndin og sønnen Sondre som
utviser akrobatikk.

N

ytt bilde er kåret i gate- og fotogalleriet i
Gullsmedvegen på Fagernes. Fotogalleriet i
montrene i Gullsmedvegen har som kjent
fått nytt liv. I 2017 har vi i alt kåret «Månedens bilde» seks ganger, samtidig med utgivelsene
av Valdresmagasinet.
Vi har mottatt mange flotte bilder, og det har til tider vært vanskelig å velge ut et vinnerbilde. Samtlige
vinnerbilder» blir montert opp i en av montrene i
Gullsmedvegen på Fagernes. I tillegg får vinneren et
eksemplar av bildet sitt innrammet.
Fristene for hver konkurranse bekjentgjøres i Valdresmagasinet sammen med at det settes et tema for
hva bildene skal holde seg til. Det er et krav at bildene
har Valdres-relevans.
Temaet for den siste konkurransen som ble annonsert i desemberutgava av Valdresmagasinet, var
«Vintergleder». Denne gangen også mottok vi mange
flotte bilder relatert til dette temaet. Vi syns det er
veldig hyggelig at vår løpende og uformelle fotokonkurranse fenger, så oppfordringa til alle der ute som
føler seg kallet med kameraet, fortsetter med å sende inn bilder. Kun to bilder per innsender.

Valdresmagasinet

Vinnerbildet denne gangen er det Anita Grythe fra
Leira som har tatt. Hun har fanget sønnen Sondre
Grythe Gjevre i det han foretar et spenstig hopp fra
hyttetaket på Syndin. «Hopp i det» har de kalt bildet.
I bakgrunnen ser vi Grønsennknippa.
Juryen uttaler dette om månedens vinnerbilde:
«Bildet viser absolutt gleden med å drive uteliv og
leke i snøen en flott vinterdag. Bildet er tatt i det riktige øyeblikket. Bildet etterlater også spenning om
hvordan nedslaget ble. Et artig og pent motiv.»
Våre gratulasjoner går til Anita Grythe for bildet.
Siste konkurranse ble vunnet av Tor Erik Pedersen
fra Oslo med bildet «Høst ved Mellbybråten». Da var
temaet «Høst i Valdres»
Neste tema er «Påske i Valdres».
Frist er 1. mai 2018. Bilder som ønskes med i konkurransen sendes til redaksjonen@avisa-valdres.
no, merket «Fotogalleriet».
Gategalleriet har eksistert i Gullsmedvegen på Fagernes i mange år, men i perioder har det vært liten
fornyelse av bildene i de seks montrene. Inntil i 2016
da Fagernespatrioten Gunnar Modén tok initiativet
til en reorganisering av Gategalleriet, denne gangen
med avisa Valdres og Valdresmagasinet som medspiller. Det betyr som sagt også at vinnerbildene
kommer på trykk i Valdresmagasinet som sendes
alle hytteeiere i Valdres og abonnentene av «Valdres». Ha god fotolykke!
Torbjørn Moen

Tilknytning til Valdres:
Jeg har vokst opp i Tonsgrenda, mellom Bjørgo og
Tonsåsen. Selv om jeg har jobbet og studert i Oslo i
rundt ti år, har jeg for det meste hatt nær tilknytning
til Valdres og venner og familie her.
Mat:
Jeg liker å vite hva jeg spiser, og velger gjerne lokal
mat. I høst har vi skaffet oss både elg og gris fra
Valdres, som jeg har vært med og skåret opp. Og
grisen hilste jeg på i sommer.
Drikke:
I Oslo ble det gjerne en dobbel cappuccino på
Kaffebrenneriet (nesten) hver dag, og på kommunehuset i Etnedal har jeg jammen cappuccino like lett
tilgjengelig – på Blaafladt Spiseri. Noen ganger
kjennes det helt nødvendig med en god kaffe.
Drømmeferien:
Akkurat nå kjenner jeg ikke det store behovet for
strabasiøse og eksotiske reiser. En hyttetur til fjells
eller en togtur til Bergen kan være like fint, særlig
hvis sønnen min på to år inngår i reiseplanene.
Framkomstmiddel:
Her i Valdres blir det jo helst bil. I Oslo liker jeg best
trikk, og på litt lengre turer er tog behagelig.
TV- program:
Akkurat nå ser samboeren og jeg på serien «Stranger
Things», som jeg har blitt fullstendig hekta på.
«Broen» må vi også få med oss. Ellers kan jeg bruke
TV til å koble ut hjernen litt i blant – NRK på nett er
praktisk.
Lesestoff:
Bøker har det ikke blitt så mye av de siste åra. I ledige
stunder prøver jeg å få lest litt aviser, og da blir det
helst avisa Valdres og Morgenbladet – på papir! På
nattbordet ligger «Lørdagsstubber» av Alf Prøysen.
Nettsted:
Jeg er ikke den som bruker mest tid på surfing på
nettet. Nyheter får jeg heller med meg på radio og
de nevnte papiravisene. Men det blir jo en del Yr!
Facebook bruker jeg til å få med meg ting som skjer i
nærområdet eller andre ting jeg interesserer meg
for.
Musikk:
Kommer an på humør, stemning og anledning. For
ikke lenge siden hentet jeg fram T.P. Allstars (Tommy
T. m.fl.) med albumet «Norske byggeklosser», som
jeg hørte mye på i ungdomstida. Av musikk jeg ellers
har hørt på den siste tida kan jeg nevne Tønes,
Kristian Torgalsen, Lana Del Rey og Highasakite. Og
Olav Stedjes versjon av «Okken bom» - en favoritt
hos toåringen i huset.
Bil:
Min lille grønne Hyundai Getz kommer seg foreløpig
fint over Tonsåsen.
Hvem fortjener en blomst:
Alle aktive frivillige i lag og foreninger i Valdres, og
spesielt i Etnedal. Kulturlivet hadde vært fattigere
uten dere!
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NORGES BESTE 7-SETER!

FORD S-MAX

S-MAX er den ultimate bilen til aktivitet med plass
til hele familien! Nå får du den med firehjulstrekk
fra kun 525.400,-. Sjekk også ut den tøffe nyheten
S-MAX ST-Line.

Spar inntil

25.600,-

Månedsleie med 1,99% rente
Fra

3.996,-

Fullspekket med standardutstyr:
• 7-seter
• 17’’ aluminiumsfelger
• Nøkkelfritt system

• Parkeringssensorer foran og bak
• Filskifteassistanse og filskiftevarsler
• Anti-kollisjonsystem med fotgjengeroppdagelse

• Adaptiv Cruisekontroll
• Oppvarmet frontrute.
• 8’’ berøringsskjerm med SYNC 3

Prisen er inkludert frakt og levering, Gol eller Leira. CO 2 -utslipp fra 129 – 180 g/km (2.0 TDCi 120Hk – 2.0 EcoBoost 240HK). Blandet drivstofforbruk fra 0,50 – 0,79 l/mil (2,0 TDCi 120Hk – 2.0
EcoBoost 240Hk). Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 31. Januar 2018. Startleie/etabl.gebyr.: kr 70.000,-. Månedsleie: kr 3.996,-. Totalpris: kr
218.341,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil, bilen på bildet
kan avvike fra annonsert tilbud.

Hovrud Auto AS Leira

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

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

HYBRID
OG

SUV

RENERE OPPLEVELSE MED FULL OVERSIKT
TOYOTA C-HR HYBRID FRA:317 400,-*
Toyota Safety Sense med radar • Sekvensielle blinklys • Sportsseter
Varme i ratt • LED • DAB+ • Kollisjonsvern
Adaptiv fartsholder • Automatiske fjernlys + mye mer

RAV4 HYBRID AWD FRA;428 800,-*
VINTERHJUL uten tillegg i prisen
Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon
Elektrisk åpning og lukking av bakluke Ryggekamera • DAB+ radio
+ mye mer

2 995,- pr mnd i privatleie*

3 996,- pr mnd i privatleie*

Privatleie er beregnet på bil ferdig registrert med gummimatter og to sett hjul. Kjøpspris for C-HR: 339 900,-. Kjøpspris RAV4: 450 000,-. Forskuddsleie: C-HR: 65 000,-/RAV4: 70 000,- inklusiv mva.Privatleie er beregnet over 3år/45
000km. Etableringsgebyr på 5004 faktureres ved første terminleie.. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til norm. salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: AWD fra 0,5 l/mil, fra 117 g/km, fra 9,2 mg/km 2WD
fra 0,49 l/mil, fra 115 g/km, fra 7,1 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Snakk med våre Selgere:
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Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

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

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

Valdresmagasinet

Info om SKIFORHOLD og LØYPER
på www.valdresmagasinet.com

STIFTELSEN

ValdresKlinikken
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– Vi kan Valdres

i 100 % stilling
Vi har 21 plasser og tilbyr tverrfaglig spesialiert rusbehandling,
korttids døgnbehandling. Som hovedverktøy benyttes strukturert
gruppeterapeutisk metode integrert med 12-trinnsprogrammet.
Vi er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med
Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).
Du finner informasjon om klinikken
og fullstendig utlysningstekst på:

Valdresekspressen | Øst-Vest Xpressen

kjører deg til ditt vinterferiemål

www.valdresklikken.no

Daglige avganger

For informasjon om stilling kontakt:
Klinikkleder Bjørg Mari Lie på telefon 930 49 496.

Søknadsfrist: 15. februar 2018.
Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til:
bjorg.mari.lie@valdresklinikken.no

Oslo - Fagernes - Beitostølen - Tyin - Årdalstangen/Sogndal
Lillehammer - Gjøvik - Fagernes - Tyin - Flåm - Voss - Bergen

Søk våre rutetider og sikre deg plass
den rimeligste billetten kjøpes på

Hei vinter!

Alt til
vinterferien
300 grAtIs
pArkerIngspLAsser
Vi har 4 ladestasjoner
for el-biler

nor-way.no

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas Ohlson
Europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex
Narvesen
Nille
Notabene
OK Hagen
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.
Valdresmagasinet
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Kallen
i fossen
Is og kulde hersker. Bekken, elva og sjøen står
stive og hvite. Bare der
det er stri strøm og heftig
fall finner du mørke
åpninger med bevegelig
vann. Her treffer du
Norges nasjonalfugl,
fossekallen.

B

Kjært barn har mange navn.
I Valdres heter den føssekall, men sytti andre norske
navn er kjent, blant disse
vasstrost, strandsporv, kvennkall,
strandhest og strandsitar.
Hele dagen er fossekallen i livlig og
hvileløs aktivitet. Du får øye på en
rykkende neiebevegelse. Så spretter
den ned til vannkanten. – Vips, så
har den stukket hodet under vann. –
Vips, så neier den noen ganger, kaster av seg vanndråper, – og stikker
hodet nedi igjen et par ganger. Og –
der! – stuper hele den vesle kroppen
ut i isråken og blir borte. For snart å
duppe opp som en kork på nesten
samme sted.
Det er litt av en jobb å skaffe nok
energi til å tåle kulda. Fossekallenes
meny er fullstendig animalsk. Viktigst er vannlevende insektlarver;
larver av døgnfluer, vårfluer, knott
og steinfluer. De spiser også voksne
vanninsekter, snegler, småskjell og
små fisk.
Så fort et offer er lokalisert med
undervannskikking, stuper kallen ut
i isvannet. De sterke vingene brukes
som ror for å komme ned til bunnen.
Der nede går fuglen til fots med
strømmen for å sanke det den har
fått øye på. Den kan snu småstein,
grus og lauv med nebbet under turen. Vanninsekter blir skånselløst
vridd av steinen de har satt seg fast
på. Med fangsten i nebbet er det gjort
på et blunk å sprette opp på isen
igjen.

V

ed siden av jakt er fjærstell
den viktigste dagaktiviteten. Hver fjær må ligge riktig og være smurt med et
tynt fettlag. Slik holder fuglen seg
tørr og omgitt av en isolerende luftkappe under dykkene. Smørefettet
kommer fra en fettkjertel som sitter
nederst på ryggen over halerota.
Med nebbet hentes litt smurning
fram og fordeles utover med en feiende bevegelse. Om natta er det om å
gjøre å finne en beskyttet hvileplass
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hvor nattaktive rovdyr ikke finner
fram. Gjerne i et bergframspring i
fossekanten, i et elveforbygg av
naturstein eller i en gammel steinbru.
Hvis ikke lyden blir overdøvet av
brusende vann, kan du høre fossekallens kvitrende sang og klikkelyder gjennom hele vinteren. En annen
interessant kommunikasjonsmåte er
stadig gjentatt blunking. Før trodde
man at blunkingen var spesiell for
fossekallen. Senere har det vist seg at
de fleste fugler blunker like ofte. Men
der andre fugler har mørke øyenlokk,
er de øvre øyenlokkene lyse hos fossekallen, og avtegner seg tydelig mot
de mørke hodefjærene.

H

elst holder fossekallene seg
som standfugl i samme
område hele året. Men når
isen lukker seg over jaktmarkene blir det vanskelig å skaffe
nok mat. Da må det trekkes. Helst til
et åpent sted som ikke er for overbefolket av artsfeller. Det blir å fly elvelangs for å se om kong Vinter er mindre mektig nedover i dalen. Kanskje
helt ute ved kysten? En andel av
fossekallene
trekker
ut
av
landet, hovedsakelig til Danmark og
Sør-Sverige.
De som har måttet reise fra en
mindre vintersikker plass søker seg
hjem så snart det blir forhold til det.
Et godt revir har både en trygg reirplass og godt næringsgrunnlag, med
grunt, friskt, strømmende vann.

R

eirplassen legges på et sted
med overheng; en liten heller, et berghull, under et
brospenn eller en overhengende rot. De små dunungene, som
enda ikke har vannavstøtende fjærdrakt, må holdes tørre. Likevel må
reiret ligge i umiddelbar nærhet og
rett over strømmende vann. Slik blir
skitt og alle andre spor vasket bort
med vannet, så rovdyr ikke finner
fram til egg eller unger. En annen fordel er at fossedur og vannbrus kamuflerer ungenes tiggerop.
Boligen er et forseggjort stykke arkitektur. Ytterst er det et kuleformet
hus av mose, med inngang i nedkanten. Inne i kulen bygges selve reiret
av strå og lauv, som hos andre fugler.
En god reirplass med tilhørende
revir brukes om igjen år etter år. Ved
våroppryddingen må mosekula
repareres, det gamle reirmaterialet
kastes ut, og nye, rene strå hentes for
å bygge reir. Når hvitveisen blomstrer blir det egg og unger. Men det er
en annen historie.

ISBADING: Hunnene og hannene er like, med mørk brun fjærdrakt og hvitt
på bryst og hake. Begge er litt mindre enn en stær. Hannene blir litt større enn
hunnene.

LUNSJ PÅ ISEN: Byttet er denne gangen en vårfluelarve. Før måltidet tar
fossekallen tak i larvens hode og rister godt, til larvehuset løsner og faller av.
Tomme larvehus kan du finne på iskanten.

UNDERVANNSSØK: Ved hjelp av sitt gode undervannsyn kan fossekallen både
se byttet og beregne avstand og jaktrute under vann.

FANGST: Ei ørekyte har blitt offer for dykkeren. Spreller fangsten mye, slås den i
hjel mot en stein før den blir fortært.

Valdresmagasinet

VINTERSANG: Selv på en grå vinterdag og med føttene i isvann kan fossekallen
synge en liten trall for både seg selv og oss.

mangfoldige Valdres
Tekst: Tanaquil EnzensbergerFoto: Thor Østbye

BOLIG: Godt skjul, overbygg og trygg plassering nær strømmende, grunt vann
gjør at denne fossekallen har revir med en nærmest perfekt reirplass. Dette
ytterreiret har nok vært brukt og reparert i mange år.

VÅRFLUE: Larven kan være vanskelig
å få øye på i sitt larvehus. Denne har
bygd av rot- og bladbiter, men andre
arter kan bruke muslingskall, småstein
eller annet rusk.

Valdresmagasinet

FJÆRSTELL: Andre aktiviteter
avbrytes stadig av små økter med
rensing, smøring og frisering av
fjærlaget. Det hvite øvre øyelokket
synes når fuglen blunker.

FOSSEFLYGING: Det har sine fordeler å være god både til vanns og i lufta.
Fossekallen kan finne en beskyttet reirplass bak vannfallet.
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Ungdom !
no til dags

Menneskeverd, frosker
og flyselskaper

H
Karoline Sveen
Alder: 16
Bosted: Ulnes
Skole: 	Går studiespesialisering første år
ved Valdres videregåande skule
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
– Når man vokser opp her, vokser man opp en
plass der man kjenner de fleste – og det føles
trygt. Avstanden mellom ting kan enkelte
ganger være lang i Valdres. For meg, som i ni år
har drevet aktivt med teater og sang i kulturskolen på Fagernes og bor i Ulnes, innebærer
det at jeg er avhengig av å bli kjørt. Det kan
være litt slitsomt til tider, men absolutt verdt
det likevel, sier Karoline, som nylig var med på
lokal skoleturné for å promotere UKM, som
hun sjøl skal delta på for fjerde gang i år.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
– Veldig mye egentlig. Ved siden av å gå på
videregående, hvor jeg sitter som nestleder i
elevrådet, er jeg leder i ungdomsrådet i
Nord-Aurdal kommune. I tillegg er jeg også
leder i lokallaget til den kristne ungdomsorganisasjonen Hekta, som ble starta opp her i
Valdres for noen uker siden. Når man bor på et
lite sted der det ikke nødvendigvis skjer så
mye, synes jeg det er viktig at man engasjerer
seg og sørger for tilbud til unge, sier 16-åringen.
Før jul ble det klart at det tidligere misjonshuset på Fagernes blir nytt ungdomshus i
kommunen. Skoleelever bidrar i disse dager
sjøl med dekorering av det nye ungdomshuset.
– Ungdommen i kommunen har ikke hatt et
fast tilholdssted på flere år, så det er helt
sentralt at man nå får på plass et sted vi kan
kjenne tilhørighet til. Det nye ungdomshuset
kommer til å bli et viktig samlingspunkt for
ungdom både i Nord-Aurdal og Valdres for
øvrig, håper ungdomsrådslederen.
Hva er dine drømmer for framtida?
– Det har variert veldig, men etter videregående har jeg først og fremst lyst til å komme
meg ut av Valdres, fortrinnsvis til Oslo, for å
studere noe innenfor musikk og teater eller
media og kommunikasjon.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
– Når jeg først har flytta ut, tror jeg nok ikke at
jeg kommer til å flytte tilbake på en stund, men
når jeg får barn sjøl, kan det jo hende, for det er
jo i Valdres jeg har familien min.
Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
– Det er veldig fin natur i Valdres, og jeg føler
det finnes noe for de fleste å finne på her, men
kollektivtilbudet er for dårlig, og man bruker
mye tid på reising.

er om dagen ble jeg nødt til å slå i hjel
litt tid i en elektronikkforretning – la
oss av presseetiske hensyn kalle den
«Smell-Kjøp» – og jeg ble i mangel av
noe bedre å gjøre stående ved kundeundersøkelsesautomaten de hadde installert ved utgangen. Den lokket meg med muligheten til å vinne en bit sjokolade om jeg fullførte undersøkelsen, så da la jeg umiddelbart mitt sinn åpent for
alle spørsmål som kunne dukke opp på skjermen.
Første spørsmål: Alt i alt, hvordan følte du deg
verdsatt under dette besøket?
Der stusset jeg litt. Ikke bare vedrørende
det fantastisk unødvendige alt i alt i begynnelsen av spørsmålet – som de var redd for at jeg
intuitivt skulle komme til å ekskludere tiden
min blant kjøkkenmaskinene i vurderingen –
men over nøyaktig hva de tror at jeg er ute etter
i en elektronikkforretning. Og videre: om jeg nå
skulle komme hit med det mål å bli verdsatt –
hvordan tenker de at en tur blant hvitevarer, telefoner og underholdningsteknologi skulle bidra til det?

Illustrasjonsbilde

kundene er evnene deres til å huske pinkoden
når de drar bankkortet i kassa. Forretninger er
opptatt av at vi skal like dem, og vil at vi skal tro
at de liker oss. Dette er selvsagt jug: ingen bedrifter liker kundene sine i særlig grad. Det
eneste unntaket er flyselskapene, som aktivt
hater dem.

Det sies at hvis du slipper en frosk i en kjele
full av kokende vann vil den sprette ut igjen
med en gang, men hvis du har frosken oppi
sammen med kaldt
vann og så varmer det
En moccamaster
sakte opp vil den ikke
som kan dosere ut
skjønne faren og koke
selvtillit? En telefon
til døde. Jeg kan bare
som inkluderer åtte gianta at flyselskapene
gabyte medmenneshar tatt på seg å gjenkelighet? En støvsuger
nomføre et lignende
som kan samle negaeksperiment
med
tiv energi?
mennesker: gradvis
innføre en og en nedDet er ikke først og
verdigende ydmykhet
fremst dit jeg ville gått
Simen Dalehavn Faaberg
for å se om vi på noe
for å bekrefte mitt eget
tidspunkt sier nok er
menneskeverd. Hvis
de ansatte kan hjelpe meg å finne det jeg tren- nok, eller vi blir med på dansen helt til vi frivilger settes det pris på – utover det kan de tilegne lig amputerer våre lemmer ved boarding for å få
meg samme verdi som Mussolini for alt jeg bryr plass i setene.
meg.
De siste femten årene har for eksempel beinNår – og her ber jeg deg tenkte nøye etter – når plassen på flyseter gjennomsnittlig krympet
sist du var en del av en samtale hvor noen luftet med 10 cm. Det høres kanskje ikke mye ut, men
ideén om å kjøpe seg nesehårsfjerner og den na- med tanke på at det ikke var så mye å gå på i utturlige responsen var «da bør du kjøpe en på gangspunktet merkes det godt – og for oss av en
Skrell-kjøp – jeg kan garantere at du vil føle deg hvis lengde, som er nødt til å leke en gøyal lek
jeg liker å kalle bein-tetris hver gang vi er ute og
verdsatt!»
flyr, betyr det enda mer slitasje på kneskålene.
Det kan hende jeg er urettferdig mot Skrellkjøp. For alt jeg vet hadde de nettopp begynt en Gratis mat og drikke er så godt som helt bor2-for-1 kampanje av typen «Terapi og tørke- te fra flyvninger under seks timer – i min naivitet sa jeg en gang ja takk til litt vann på et Nortrommel» eller «selvhjelp og støvsuger».
wegian-fly til London, hvorpå jeg ble presentert
På sett og vis er det fint at de vil at vi skal føle med en regning på 35 kroner – og samme seloss verdsatt, selv om jeg vet innerst inne at den skap har nå fjernet all mulighet til å angi seteeneste egenskapen de virkelig verdsetter hos preferanse med mindre du er villig til å bla opp
en tohundrelapp. Videre oppdaget jeg nylig til
min forskrekkelse at British Airways – som lenge har stått som en av de siste bastionene for å
behandle kundene sine som mennesker i stedet
for, tja, frosker – har sluttet med smørbrød på
flyene til London.
Alt dette gjøres, ifølge flyselskapene, for vår
skyld. Det er tross alt vi som vil ha billigere billetter, koste hva det koste vil. Så utrolig omtenksomt av dem. Kanskje vi her har funnet
noen som kunne trengt en kundeundersøkelse
som spurte om hvor verdsatte vi føler oss.

Ingri Valen Egeland
illustrasjonsbilde
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Slidre
mune

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

:
Nytt frå

Vang

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

Vang
Grunneigarar,
utbyggarar og
kommune
kommune er einige om finansiering av nytt vassverk og bidrag
til infrastruktur på Tyin-Filefjell.
Vassverket bør stå ferdig til
påska 2019, samstundes er ny
kommunedelplan for området
under utarbeiding.

– Vi har innsett at alle lyt samarbeide og bidra for at vi skal koma
vidare på Tyin-Filefjell. Det har
teke noko tid å koma hit, men
no har vi ei avtale til det beste
for alle som brenn for området,
seier Anders Hermunstad. Han
er dagleg leiar ved nybygde Joker Tyinkrysset, og representerer
Fjellets Fellesgode–Finansiering
(FFF). Dette er ein samanslutning
av dei aller fleste grunneigarar og
utbyggarar på Tyin-Filefjell.

Kommunen legg til rette

Det har vore dårleg vasskapasitet
på Tyin-Filefjell dei siste åra, noko
som i sin tur har bremsa for vidare
satsing i området.
– Kommunen sitt mål er å legge
til rette for at private aktørar kan
utvikle området, dra nye gjester til
Tyin-Filefjell og skape arbeidsplassar, seier Eltun. Han er godt nøgd
med at avtala er på plass og at ein
no kan sjå framover.

Lyse utsikter forTyin-Filefjell

– Ved sidan av prosjekteringa av
vassverket jobbar vi aktivt med
kommunedelplanen for området.
Det er viktig at den både vert ansvarleg og attraktiv på same tid,
og vi har fått mange gode innspel
i den prosessen.

Infrastruktur og fellesgode

Ved sidan av bidraget til vassverk
per selde hyttetomt eller leilegheit, er FFF også einige om bidrag til infrastruktur i området.
- Alt frå tidlegløype for langrenn
til skilting, bygging av bruer, midlar til skiheis og tiltak for Kongevegen over Filefjell kan vera noko
å prioritere pengar på framover,
opplyser Hermunstad. I noverande avtale er det 10 millionar til
infrastruktur i potten dei neste åra
etter kvart som tomter og leilegheiter vert seld.
– Vi håper også at FFF er ei samanslutning som kan bringe mykje bra med seg i åra som kjem. Vi
har eit felles mål med kommunen
om å auke attraktiviteten til området for hyttefolk og feriegjestar,
og på den måten også gjera lokalsamfunnet meir attraktivt å flytta
heim til og satse i.

:
Nytt frå

Sør-Aurdal

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

Nytt vassverk, ny kommunedelplan, ny veg, nye samarbeid og dei gamle gode fjella - ordførar
Vidar Eltun og Anders Hermunstad frå Fjellets FellesgodeFinansiering er einige om at alt ligg til
rette for gode år på Tyin-Filefjell framover.

Vatn til påske 2019

Nytt reinseanlegg for området vert ferdigstilt i 2017. No er målet at
det nye vassverket skal vera i full drift til påske 2019.
– Etter at avtale med FFF kom på plass har vi gjort avtalar med involverte grunneigarar. Planane for sjølve vassverket har vi kome temmeleg
langt med og anbodspapira går ut denne våren der ferdigstilling til
påske er eit av kriteria, seier Eltun.Bildetekst:
Nytt vassverk, ny kommunedelplan, ny veg, nye samarbeid og dei
gamle gode fjella - ordførar Vidar Eltun og Anders Hermunstad frå Fjellets FellesgodeFinansiering er einige om at alt ligg til rette for gode år
på Tyin-Filefjell framover.

Husk å betale løypebidrag

Sør-Aurdal
Etnedal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Nord-Aurdal
kommune
kommune
kommune
kommune
Foto: Yngve
Ask
I høysesongen
fra
vinterferien og
fram til påskekommune
finnes det over 250 km med oppkjørte skiløyper i SørAurdal. Løypenettet strekker seg fra Stavedalen og
Fjellstølen i nord til Hedalsfjella i sør.
De fleste av løypene er inntegnet på turkart Sør-Valdres.

Det er seks løypelag som kjører opp skiløypene
i Sør-Aurdal.

De 6 løpelagene i Sør-Aurdal er:
• Fjellstølen post@loypeservice.no
• Makalaus www.makalausloypelag.no
• Hellebuklia www.hellebuklia.no
• Grånlien Rustadveien 87, 1389 HEGGEDAL
• Hølvassløypene www.holervassloypene.no
• Hedalen www.hedalen.no/loypelag
Valdresmagasinet

Fire av løypelagene; Fjellstølen, Makalaus, Hellebuklia og Hedalen har løypemaskin.
De øvrige kjører opp løyper med snøscooter. Det snør ikke skiløyper. Å kjøre opp 250
kilometer med løyper koster penger, derfor er det viktig at hytteeiere og fastboende
bidrar med økonomisk støtte til løypelagene. Sør-Aurdal kommune bidrar i 2018 med
100.000 kr i støtte til løypelagene. I tillegg bidrar ulike sponsorer.
29
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:
Nytt frå

Øystre Slidre

Vestre Slidre
kommune

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

Sør-Aurdal
kommune

Skidag for ferske skiløparar
Øystre Slidre frivilligsentral og
flyktningstenesta inviterer til
skidag på Beitostølen Helsesportsenter sundag 4.mars.
Målet med skidagen er å gje opplæring i og prøve ut langrennsteknikk i dei flataste løypene ved
Helsesportsenteret. Mange av
innflyttarane med lite skierfaring
har alt lånt skiutstyr på utstyrssentralen, og har fått prøvd langrennski både i barnehage, på skulen
og i fritida.
Utstyrssentralen har totalt 30 skipakker til utlån. Det meste er utlånt, men vi har fortsatt nokre par
på lager for dei som vil låne.

Beito Aktiv stiller med instruktørar
denne dagen og tilsette på frivilligsentralen og i flyktningtenesta
sørger for utstyr og organisering.
Alle flyktningar i kommunen og
deira fadderar er spesielt inviterte, men skidagen er open for
alle som ynskjer skiopplæring. Det
blir også matservering ute i det fri
og aking på akematter/akebrett.
Utstyrssentralen på Heggenes
har ekstra opningstid den dagen (kl.10.30-11.30) for dei som
ynskjer å låne skiutstyr. Det blir
felles transport frå Melbybråten
til Beitostølen, og transportbehov
må meldast til frivilligsentralen eller flyktningtenesta på førehand.

Laurdag 17.februar

Kl. 11.00 er vi så heldige å få besøk av Anna Ueland og Selma French
Bolstad på Øystre Slidre folkebibliotek. Desse jentene spelar mange
ulike instrument, og syng gjer dei og! Vi gler oss til å sjå og høyre kva
dei har funne på. Etterpå blir det fruktpause, og song og songleikar
ved bibliotekaren. Arrangementet passar for barn ca 3-8 år og er i
samarbeid med Øystre Slidre spel og dansarlag.

Tysdag 20. mars

Kl. 18.00 blir Øystre Slidre folkebibliotek fylt av handarbeidsglade
barn, ungdomar og vaksne som vil kose seg med å laga påskepynt til
hus og hytter. Det er Øystre Slidre husflidslag som vil hjelpe oss, og
som held material til pynten. Tilbodet er gratis, og du kan gjerne nytte
høve til å låne med deg litt påskelektyre!

Sør-Aurdal
kommune
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Nytt helsehus og raus kunstgåve

Etnedal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Nord-Aurdal
kommune
kommune
kommune
ho har donert.
Hansebakken er
19.
mars opnar Etnedal
kom- kommune
mune nytt helsehus på Bruflat.
frå Etnedal, og har kunstutdanSamstundes avdukar vi 19 nye
ning frå Slade School of Fine Art
måleri i kommunens lokale, alle
i London. Ho målar ofte landskap
gjeve i gåve av kunstnaren Momed fjelltoppar og skrentar, buknica Hansebakken.
ter og fjordar. Bileta referer både
til landskap inne i menneska – kva
Sanne Hauglid AS har hatt oppsom skjer inne i oss – og korleis
draget med oppføring av helsehu- menneska i hundreår har forsøkt å
set, som inneheld lokale til legekontrollere naturen. Etter fleire år
tenesten og helsesystertenesten.
som profesjonell kunstnar i utlanDet blir blir eit flott og funksjonelt det, er Monica Hansebakken no
bygg, tilpassa tenestane som
attende i Norge. Mange såg utstilskal tilbydast der. Kommunens
linga ho hadde i Etnedal i 2010,
eigne tilsette, både i Familie og
i samband med kongebesøket,
helse og i Plan og næring, har
men snart blir det altså mogleg å
vore med under planlegginga og
sjå kunsten hennar i dei ulike kombidrege sterkt til at dette blir eit
munale bygga i Etnedal. I tillegg
flott bygg. Vi har òg opplevd stor
til det nye helsehuset, blir bileta
givarglede. I tillegg til at lokale
fordelt mellom Etnedalsheimen,
kunstnarar bidreg til utsmykking
kommunehuset og lokala for fyav lokala, har Kreftforeningen,
sioterapi. Vi er takksame og glade
Diabetesforbundet og Landsfore- for gåva, og gler oss til å vise fram
ningen for hjerte og lungesyke
kunsten til publikum.
gjeve utstyr til bygget.
Den 19. mars blir det offisiell overTil den offisielle opninga av helrekking med snorklypping, omvisehuset har vi bede inn nokre
sing, kulturelt innslag og servering
utvalde gjester, og Monica Hanse- av kaffi og kaker.
bakken
kjem for å avduke kunsten
30
xxx

Bileta referer både til landskap inne i menneska – kva som skjer inne i oss – og korleis
menneska i hundreår har forsøkt å kontrollere
naturen. ( Monica Hansebakken )

19. mars opnar Etnedal kommune nytt
helsehus på Bruflat.
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no
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Ekstraordinær båndtvang
På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder,
er det fra 26. januar 2018 innført ekstraordinær båndtvang i Nord-Aurdal
kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Ekstraordinær båndtvang gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2018
da den ordinære båndtvangen inntrer.
Les hele forskriftsteksten på www.nord-aurdal.kommune.no

Illustr.: Henning Wangsnes
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Brennabu leirskole på Vaset

Nord-Aurdal
kommune

Bedriften ble startet av Eli og Oluf Brenna
for 53 år siden og er fremdeles i privat eie.
I 1964 ble det bygget til 1 skoleklasse på ca
28 elever. Nå har skolen vokst til 160 senger i hovedhuset og de 5 hyttene rundt på
området.
Som den største leirskolen i Norge er det 6-7
lærer-stillinger på Brennabu nå. Disse er ansatt
i Vestre Slidre kommune. Leirskole er en del av
den norske grunnskolen. Derfor er undervisning på leirskole betalt av staten.
Driftsavdelingen er ansvarlig for innkvartering
og aktiviteter utenfor skoleruta. Den har ca 10
årsverk, og til sammen jobber ca. 20 mennesker på Brennabu.
I skoleåret kommer det skole-elever fra hele
Sør-Norge, men særlig fra kommunene rundt
Oslofjorden. Hoved-ideen med leirskole er at
elevene skal flytte skolen til et nytt miljø en
uke slik at de blir kjent med et nytt naturmiljø i
Valdresmagasinet

Norge. I tillegg blir de kjent med nye sider av
seg selv ved at de må være borte hjemmefra
over flere døgn og oppleve læring og mestring av nye aktiviteter i naturen.
Rundt 4000 ulike elever opplever hvert skoleår
en uke på Brennabu, og fordi målet er å reise
til nye naturmiljø, er det nesten ingen fra Valdres eller Innlandet som opplever leirskoleuka
si på Brennabu.
I ferier og helger tar Brennabu imot andre
grupper enn skoleklasser. De siste 3 somrene
har f.eks. stedet i samarbeid med Valdres
Friluftsråd arrangert friluftsskole nettopp for
barn fra Valdres. Den uka er for barn mellom 9
og 13 år som ønsker et dagtilbud til en rimelig
penge. Overnatting i telt siste natta.
Utenom skoleåret er det ellers samlinger og
jubileum, kurs og selskap som belegger stedet
i tillegg til hytte-utleie.

Låvin er Storstua på Brennabu. Der har både
Sommersymfonien og andre konserter, møter, samlinger, utstillinger, etterski, bryllup og
konfirmasjoner funnet et samlings-sted som
passer dem.
Både rektor Audun Myrvold i pedagogisk
avdeling og daglig leder Elisabeth Mellbye i
driftsavdelingen er optimistiske med tanke på
framtida. Leirskole er blitt litt mindre forutsigbart med vekslende økonomi hos brukerkommunene, men ordrebøkene fyller seg heldigvis
bra opp likevel, både i leirskolesesongen og
på ferie- og fritids-markedet.

xxx
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Den unge
fiolinisten
fra Fagernes
skriver historie
i Operaen

Ungt blod i orke
Nye utsikter: Guro Kleven Hagen (23) fra Fagernes ble noen dager inn i det nye året annonsert som ny konsertmester ved Den Norske Opera & Ballett.

Guro Kleven Hagen (23)
kjenner på en frihetsfølelse når hun nå skal inn i
fast stilling som konsertmester i Operaen.

J

eg skal på en måte være …
Guro avbryter seg selv idet
hun er i ferd med å fortelle om
sin nye jobb.
– Det er jo dette jeg har sagt i alle
intervjuer, men … Jeg skal på en
måte være bindeleddet mellom dirigenten og orkesteret. Jeg synes det
er den beste måten å beskrive det på,
fortsetter hun.
Det ble lagt merke til fra flere hold
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da den unge fiolinisten fra Fagernes
noen få dager inn i det nye året ble
utnevnt til ny konsertmester ved
Den Norske Opera & Ballett. Dette
gjør henne ikke bare til landets yngste i den prestisjefylte rollen.
23-åringen skriver også historie ved å
bli den yngste konsertmesteren ved
den sentrale, nasjonale kulturinstitusjonen noensinne.

Må bruke bevegelser
Selv henger ikke hovedpersonen seg
så mye opp i akkurat det.
– Det er litt rart. Jeg forstår at det er
spesielt at ingen andre i denne posisjonen har vært like unge, men til syvende og sist er det jo bare en jobb
jeg skal gjøre – forhåpentligvis ikke

noe dårligere enn tidligere konsertmestere, selv om jeg er yngre – så jeg
tenker ikke så mye på det egentlig,
sier Guro.
– Det jeg synes er morsomt, er at
de har valgt meg som har såpass liten
orkestererfaring fra før. Jeg har spilt
en del kammermusikk og sammen
med orkester som solist – slik sett har
jeg vært del av det profesjonelle musikklivet veldig lenge, men ikke som
del av et orkester, fortsetter fiolinisten. Allerede i 2011 debuterte hun
som solist med Oslo-Filharmonien.
23-åringen understreker at hun fortsatt har mye å lære og vil bruke tid på
å finne sin form som konsertmester.
– Det blir en annen måte å spille
på. Som konsertmester må man vise

bevegelser så tydelig at potensielt
hundre andre musikere skal se hva
du gjør og kunne tolke kroppsspråket ditt på avstand. Oftest skal man
helst heller ikke høres for tydelig
selv heller, men bli del av den klangen som kommer ut fra gruppa.

Latterkrampe
i orkestergraven
Guro har plassert den dyrebare, Dextra Musica-utlånte fiolin fra 1700-tallet forsiktig ved siden av seg og varmer hendene på en kopp te i kafeen i
foajeen på det som snart blir hennes
nye arbeidsplass. Fiolinisten er kun
på en snarvisitt. Først fra slutten av
april tiltrer hun i stillingen og skal
fast ta turen til det majestetiske lan-
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Fast tilholdssted: – Det blir fint å føle at jeg har et sted hvor jeg kan føle at
jeg hører til, sier den nye konsertmesteren, som de siste årene har brukt mye tid
på å reise rundt som solist.

Nasjonalt symbol: Operaen i Bjørvika i Oslo er et nasjonalt landemerke og
en turistmagnet.

Opp og fram: Fiolinisten fra Fagernes har mange
milepæler å se tilbake på. Nå blir 23-åringen Operaens yngste
konsertmester noensinne.

Dyrebar: Guro spiller på en C. Bergonzi, også kjent som
«Kreisler-Bergonzi», fra 1700-tallet, utlånt av Dextra Musica.

estergraven
demerket og turistmagneten i Bjørvika i Oslo. Den påtroppende konsertmesteren har imidlertid allerede
rukket å bli litt varm i trøya.
I månedene før hun ble annonsert
som ny konsertmester, måtte Guro
gjennom en krevende prosess for å
bevise at hun var rett kvinne for oppgaven.
– Etter at jeg hadde sendt inn søknad, var jeg en av omkring 20 stykker
som var på prøvespilling i mars. Jeg
måtte så gjennom flere runder, før de
til slutt valgte meg til å bli prøvd ut i
orkesteret, forklarer fiolinisten. I
prøveperioden fra august til desember ventet til sammen fire prosjekt,
deriblant å skulle lede orkesteret
gjennom oppsetningene av Mozarts
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velkjente opera «Tryllefløyten», med
blant andre Atle Antonsen i en av hovedrollene, og «Wozzeck» av Alban
Berg.
– «Tryllefløyten» er tidvis så morsom at man nesten får latterkrampe
mens man sitter og spiller. «Wozzeck» på sin side blir den rake motsetningen, hvor man kjenner at man
omtrent blir på gråten der man sitter,
sier Guro. Opera får en til å kjenne på
de store følelsene, mener hun.
– Jeg har alltid vært et følelsesmenneske og liker opera veldig godt.
Det er kanskje en grunn til at jeg har
havna her.

Jeg har alltid vært et
følelsesmenneske og
liker opera veldig godt.
Guro Kleven Hagen

hun var blitt innstilt til ny konsertmester.
– Jeg ble veldig glad selvfølgelig.
Man føler litt på det i de månedene
man vet at man blir vurdert. De som
sitter rundt deg skal jo til slutt bestemme seg for om de vil stemme på
deg eller ikke. Det var da veldig godt
å merke at innsatsen ble satt pris på
og vite at man kommer til et sted
hvor man er ønsket, sier Guro. Hun
er ydmyk overfor det faktum at
orkestermedlemmene selv deltar aktivt i ansettelsesprosessen av ny
konsertmester.

Stemt fram av nye kolleger
Rett før jul fikk Guro beskjeden om at
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Konsertmester og klesvask: – Å bare reise rundt hele tiden i den
grad jeg har gjort, kan bli slitsomt i lengden. Jeg gleder meg veldig til å kunne ta
klesvasken litt oftere, sier Operaens nyslåtte konsertmester.

Spellemannsnominert: I slutten av februar kan Guro Kleven Hagen vinne
Spellemannsprisen i klassen for klassisk musikk for albumet «Fait Pleurer Les
Songes», som hun har gitt ut sammen med pianist Marianna Shirinyan.
– For utenforstående er det kanskje ikke alltid like enkelt å bedømme nivået som nettopp for profesjonelle musikere. Slik sett er det egentlig veldig logisk at det er nettopp orkestermedlemmene som avgjør, mener fiolinisten som nå skal fungere
som orkesterets unisone stemme
overfor dirigenten.

Deler på oppgaven
Oppgaven med å lede Operaorkesteret, som består av totalt 101 fulltidsansatte musikere, vil hun dele med
Operaens allerede eksisterende konsertmestere, Catharina Chen og Øyvind Bjorå.
– Det er ikke slik at jeg sitter i orkestergraven hver gang det er forestilling her på huset. I denne jobben
gjør man 150 tjenester, som det kalles, i løpet av et år. Det vil i praksis si
at man er på jobb i Operaen til
sammen 150 ganger, enten det er en
forestilling på kvelden eller en prøve
på dagtid det dreier seg om, forteller
Guro.
– I tillegg er også forberedelser en
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stor del av jobben. Før første prøve
til en ny forestilling skal man for eksempel gjerne ha hørt på ulike innspillinger, studert partituret nøye og
satt strøk for orkesteret. Enkelte ganger har man som konsertmester også
egne soloer man må øve ekstra på.
Det ligger i jobben at man skal opprettholde et visst nivå. Jeg trenger å
føle at jeg hele tiden utvikler meg
som fiolinist.

Faste kolleger for første gang
Når 23-åringen om noen måneder
starter i jobben for fullt, venter forberedelser til nok en operaoppsetning av Mozart, «Don Giovanni», i tillegg til Tsjajkovskijs «Svanesjøen».
Selv om jobben som konsertmester i
Operaen ikke er noen vanlig ni til fire-jobb, ser Guro fram til å ha en fast
arbeidsplass å gå til.
– Jeg ser veldig fram til å få faste
kolleger. De månedene jeg har prøvd
meg der nå, har jeg satt pris på muligheten til å bygge relasjoner og
kunne lære seg å spille godt sammen
over lengre tid. Når man på en festi-

Leder an: Guro i en av gangene inn mot Operaens hovedsal, hvor publikum fra våren av kan
orkestergraven.
val blir satt til å spille med andre musikere for eksempel, er det kanskje
den ene gangen man spiller sammen
– og så ser man ikke noe mer til hverandre etter det.
Selv om fiolinisten, som i tillegg til
bakgrunnen fra Barratt Due Musikkinstitutt, har utdanning fra Hanns
Eisler Hochschule für Musik i Berlin,
de siste årene i utgangspunktet har
hatt fast base i Oslo, har det blitt en
del reisedøgn.
– Å bare reise rundt hele tiden i
den grad jeg har gjort, kan bli slitsomt i lengden. Jeg gleder meg veldig til å kunne ta klesvasken litt oftere, konstaterer Guro med et smil.
Den påtroppende konsertmesteren
er likevel klar på at hun ikke kommer
til å slutte å påta seg solistoppdrag.
– Jeg tror det går fint an å kombinere det med den nye jobben. Nå kan
jeg velge de prosjektene jeg virkelig
har lyst til å gjøre.

Kreativt overskudd
Da Guro begynte å spille fiolin som
femåring, åpenbarte det seg tidlig et

Fiolinfri: I en intensiv hverdag som
fiolinist, passer Guro også på å ha dager
hvor hun tar helt fri fra fiolinen.
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Orkestersjefen
om Operaens yngste
konsertmester:
– Vi er veldig glade og
stolte over å få Guro
med på laget.
– Vi har blitt enige om at hun skal
starte her i slutten av april når det
er oppstart av ny produksjon,
«Don Giovanni», meddeler Håvard Vegge, orkestersjef for de 101
orkestermedlemmene i Operaorkesteret ved Den Norske Opera &
Ballett. Orkestersjefen sier videre
at den unge fiolinisten fra Fagernes har vært gjennom en tøff utvelgelsesprosess, som ble avsluttet med en periode med prøvespill i orkestret. Vegge er glad for
at Guro etter den endelige innstillingen ble klar, valgte å takke ja til
jobben.

Jeg trenger å føle at jeg
hele tiden utvikler meg
som fiolinist.

Orkestersjef: Håvard Vegge er
orkestersjef for Operaorkesteret.
Foto: Marius Fiskum

– Veldig stort flertall

– Vilje og evne til å vokse

Orkestermedlemmene stemmer
selv over om de ønsker at kandidaten som har vært gjennom prøvespillingen skal få jobben. Vegge
forteller at omkring halvparten av
orkestermedlemmene var til stede da det skulle stemmes over om
Guro Kleven Hagen skulle tilbys
stillingen som førstekonsertmester.
– Det var et veldig stort flertall
som stilte seg bak den endelige
innstillingen. Jeg vil ikke gå nærmere inn på det eksakte antallet,
men det var ingen tvil, understreker orkestersjefen.

Vegge har følgende å si om at Operaen med 23-åringen får sin yngste konsertmester i historien:
– Guro er ung og har ikke rukket
å få all verdens erfaring med å
lede et orkester, men de fleste av
oss har jo fått med seg at hun har
solid erfaring som kammermusiker og solist. Jeg tror ikke jeg tar
munnen for full når jeg sier at hun
både har viljen og evnen til å vokse inn i rollen som konsertmester.
Jeg håper at hun selv også finner
seg til rette, avslutter han.

Ingri Valen Egeland

n ta turen for å se fiolinisten fra Fagernes i aksjon som førstekonsertmester fremst i

talent. I 2010 vant hun den NRKsendte talentkonkurransen «Virtuos», deltok som finalist i Menhuin
Competition, hvor hun også ble tildelt EMCY-prisen, og spilte seg til
andreplass i Eurovisjonens konkurranse for unge klassiske musikere.
Tre år senere ble hun tildelt Statoils
talentstipend innen klassisk musikk
på én million kroner.
Med mange milepæler å se tilbake
på, sin unge alder til tross, har
23-åringen, ifølge henne selv, oppnådd mer enn hun har turt å drømme
om. Det er ikke lenger noe hun føler
at hun «må» gjøre, som hun selv sier
det. Fiolinisten kjenner på en frihetsfølelse – og et kreativt overskudd.

– En drømmeprosess
Dagen etter det ble annonsert at
Guro blir konsertmester i Operaen,
ble det også kjent at hun sammen
med pianist Marianna Shirinyan er
nominert til Spellemannsprisen i
klassen for klassisk musikk for albumet «Fait Pleurer Les Songes».
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– Å spille inn franske og russiske
sonater er en drøm jeg har hatt lenge,
forteller Guro.
– Vi hadde veldig fine innspillingsdager i Sofienberg kirke. Det var en
drømmeprosess hvor vi bare spilte
musikk vi virkelig brenner for – uten
å tenke på hva andre ville mene om
det. Av den grunn ble jeg veldig overrasket da det ble klart at vi var nominert. Dette var virkelig ikke noe jeg
hadde tenkt på i det hele tatt, så det
kom litt ut av det blå. Da jeg slapp
den første plata mi i 2014, var jeg nok
mye mer opptatt av hvordan den ville bli mottatt, sier Guro om debutalbumet hvor hun hadde med seg Oslo-Filharmonien, som den gang høstet lovord i blant annet internasjonalt anerkjente Gramophone Magazine.

Klassisk og Queen
I sommer får Guro med seg Marianna
til sine hjemlige trakter når de skal
opptre sammen under Valdres Sommersymfoni. I tre og et halvt år har
23-åringen vært kunstnerisk leder

for festivalen, hvor hun også bidrar
aktivt som utøver. Selv om hun om
ikke lenge starter i full jobb i Operaen
i Oslo, har hun ingen planer om å
overlate oppgaven til andre.
– Det er utrolig fint å kunne invitere musikere som jeg hører på eller
har spilt sammen med, enten det er
verdensstjerner eller helt ukjente artister, som jeg virkelig setter pris på,
til å spille på festivalen, forteller
hun. Å få hver enkelt festivalartist
sin timeplan til å gå opp krever nøye
planlegging.
– Jeg liker godt å sitte med litt puslespillarbeid. Dette er jo noe man
kan drive med når man er på reisefot
eller sitter hjemme foran PC-en også,
smiler Guro som dessuten legger ned
mye tid på å plukke ut repertoar.
Også når hun ikke selv står for spillingen, går det mye tid med til å lytte
til klassisk musikk.
– Samtidig forsøker jeg å ikke bli
for snever i musikksmaken også, så
jeg liker gjerne å høre på radio og annen type musikk også. Jeg har sansen for Ingebjørg Bratland. Susanne
Sundfør synes jeg også gjør mye bra.

Dessuten har jeg alltid vært veldig
fan av Queen, røper den unge fiolinisten som også sørger også for å finne pusterom i en travel musikkhverdag.
– Jeg føler egentlig at jeg er ganske
flink til å koble av og være bevisst på
å dra et sted uten fiolinen en dag eller to, ta ordentlig ferie og være
sammen med folk jeg er glad i. Med
en gang jeg har vært litt lenge i Oslo,
merker jeg at jeg savner Valdres, og
selvfølgelig mamma og pappa som
bor der. Det er noe med hele stemninga – å kunne sove lenge uten å bli
vekket av gravemaskiner, kjenne på
stillheten og nærheten til naturen,
avslutter Guro.

Ingri Valen Egeland
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Når naturen kaller

Moderne og
miljøve
en
nnlige toalettløsninger

Kun aske som sluttprodukt
Barnesikkert
Enkel installasjon
www.cinderellaeco.com

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Høy kapasitet
10 - 12 personer pr. døgn

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte, bobil
og campingvogn

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste
forhandler på www.cinderellaeco.com
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Bidragsytere: Mange trekker i trådene for at Valdresmarsjen skal la seg
gjennomføre. Her er en gruppe av dem som nylig var samla på Danebu for å ta
finpuss: Vi ser fra v. Knut Nes, Olav Meland, Harald Kullhuset, Kari B. Kullhuset, Jan
Aleksander, Kirsten Helene Ringvold og Elisabeth Kerr Eckbo. Foto: Trygve Lien

Mange støttespillere: Elisabeth Kerr Eckbo har jobbet mye med å få inn
premier og sponsorgaver.–Det har sjeldent vært nei å få når vi forteller at vi jobber
Foto: Trygve Lien
for Valdresmarsjen, sier hun. 

Klart for Valdresmarsjen 2018

turskjønne området, enten du velger Topp forhold
Fra Beitostølen til Danebu
10. mars er det igjen
– Valdresmarsjen er rennet der du å konkurrere på tid eller som delta- – Hva kan du si om forholdene der
duket for Valdresmarsjen både kan konkurrere mot klokka ker på en tur som mange snakker løypa går. Valdres er veldig snørikt
denne vinteren?
– den som handler om ski samtidig som skiglede og en natur- om.
opplevelse utenom det vanlige står i
– I år er snøforholdene definitivt
på beina og som går fra
fokus, reklamerer Christian Berg- Godt tilrettelagt
sikret, og hele løypa er for lengst
grav. Landskapet og traseen fra Bei- Arrangøren overlater ingenting til til- kjørt opp. Vi er stadig ute og kan forBeitostølen til Danebu.
og til Danebu har egentlig feldighetene, og sørger for et strøm- telle om kjempeforhold, noe som
Arrangørene har ikke noe tostølen
alt.
linjeformet logistikkopplegg. De helt klart vil bidra til en ekstra oppleimot at deltakerrekorden
– For mange er Valdresmarsjen en som ikke bor på Beitostølen blir frak- velse. Alt ligger til rette for et nytt
fra i fjor blir slått. Da gikk fast målsetting, mange har deltatt tet i buss til start, eller tilbake etter flott renn, understreker rennledemange ganger og stadig nye kommer rennet dersom du ikke bor i Danebu- ren. På linje med tidligere år har han
940 personer rennet.
til fordi de har hørt om rennet via an- området. Du har også muligheten til med seg et stort kobbel av frivillige.

Å

rets rennleder for Valdresmarsjen, Christian Berggrav, forteller til Valdresmagasinet at de er i rute
med årets arrangement, og at forholdene er optimale for det store konkurranse- og turrennet som førstegangen ble arrangert i 2001. Siden
har det vokst og utviklet seg til å bli
stadig mer populært. Mange konkurranse- og turrenn opplever blanda
utvikling, for Valdresmarsjen er det
derimot skikkelig opptur.

dre, forteller Berggrav.

Grunntanken følges opp
– Det er veldig hyggelig at utviklinga
har vært den det har vært, vi kan
konstatere at Valdresmarsjen er blitt
et populært skirenn som går fra Beitostølen til Danebu og er på 65 km.
Grunntanken om at rennet skal være
et tilbud til alle skiglade mennesker
som ønsker en skiopplevelse i flotte
omgivelser, står fremdeles sterkt. Ja,
velpreparerte løyper i et snilt terreng
legger til rette for nettopp det, framhever Berggrav.
– Vi håper med dette arrangementet å bidra til at flest mulig får anledning til å oppleve skiglede i dette na-

å hoppe av ved både Vangsjøen og
Nythun (etter 50 km), og få busstransport tilbake til Danebu dersom
kroppen ikke spiller på lag.

Uten alle som stiller opp og legger
ned haugevis med gratistimer, hadde dette ikke vært mulig, understreker Berggrav.

For dem som ønsker en litt kortere
tur finnes det et enklere alternativ
fra Vangsjøen. Herfra er det kun 35
km til mål i det samme, flotte terrenget.
– Mat- og drikkestasjoner finner du
på Øysterli, Yddin, Vangsjøen, Juviken, Nythun og Pilset. Her serveres
sportsdrikke, frukt og boller. Nytt av
året er at siste drikkestasjon flyttes
til Pilset, ca. halvvegs mellom Nythun og mål. Her får du cola og kaffe i
tillegg.

Torbjørn Moen

●● Valdresmarsjen
◗◗www.valdresmarsjen.com
◗◗Når: lørdag 10. mars 2018
◗◗Hvor: Beitostølen–Danebu
◗◗Deltakerrekord: 940 deltakere
◗◗Løyperekord: 03:14:45 (Christian
Gjertveit, Driv IL)

lesesjekken
Susanne Høybach (28)
leser helst havbøker og
«Harry Potter».
– Jeg leser mest i perioder, ikke så
mye i hverdagen, for det blir det
gjerne ikke tid til. Jeg nyter ei god
bok aller best på stranda eller på
hytta om sommeren når jeg har roa
på meg til å lese, sier Susanne.
28-åringen, som opprinnelig kommer fra Oslo og har utdanning innen
kulturfeltet fra London, kom flyttende til Valdres for snart to år siden
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da hun gikk inn i jobben som kulturkonsulent for Nord-Aurdal kommune.
– Den siste boka jeg leste var «Havboka» av Morten A. Strøksnes. Den
likte jeg kjempegodt. Fakta om havet
flettes hele vegen inn på finurlig vis i
boka, som tar utgangspunkt i jakta
på ei håkjerring.
– For øvrig leser jeg på en annen
havbok akkurat nå, «Blå», av Maja
Lunde, som handler om vann, humrer 28-åringen.
– Jeg liker bøker som blander fakta
med gripende historier som enga-

sjerer på en måte som gjør at man
ikke klarer å legge fra seg boka, sier
Susanne og trekker fram «Bienes
hemmelige liv» av Sue Monk Kidd
som eksempel. Kulturkonsulenten
forteller at hun ellers har et nært forhold til J.K. Rowlings romanserie
om den unge trollmannen Harry
Potter.
– Jeg elsker «Harry Potter». I oppveksten gjorde bøkene veldig stort
inntrykk på meg, avslutter 28-åringen.

Ingri Valen Egeland
Valdresmagasinet

DNT feirar 150 år
21. januar 1868 vart Den
Norske Turistforening
stifta, seinare dette året
fekk Aasmund O. Vinje
sett seg opp ei bu på ein
tange ved Eidsbugarden.

D

et blir mange markeringar
av 150-årsjubileet, landet
rundt, ikkje minst turar og
aktivitetar ute i naturen.

Fest i Spectrum
Hovudmarkeringa for DNT var 19. januar, med stor fest i Oslo Spectrum,
der 6000 gjester, blant dei Dronning
Sonja, var med på ein gjennomgang
av kva DNT står for og har fått til på
desse 150 åra. I tillegg var det mange
flotte musikkinnslag ved nokre av
dei fremste artistane i Norge.

300.000 medlemmar
Thomas Heftye var drivkraft bak stiftinga av DNT, og fyrste leiar. I 1868
hadde laget 220 medlemmer. I jubileumsåret er det passert 300.000,
fordelt på 57 medlemsforeiningar.
DNT Valdres er ei av desse, og vil i
2018 runde 1000 medlemmer.

500 hytter
I jubileumsåret rår DNT over i alt 500
hytter, over heile landet. Standardnøkkelen går til dei fleste av desse.
Fyrste hytta vart kjøpt i stiftingsåret 1868. Det var Krokan like ved
Rjukanfossen som då var ettertrakta
besøksmål for folk frå heile Europa.
Fyrste DNT-hytte i Jotunheimen
var Tvindehaugen ved Tyin, bygt i
1870. Den vart seinare rive, og utgjer
i dag delar av hovudbygningen på
Torfinnsbu ved Bygdin, som no er
blitt DNT sjølvbetjeningshytte.

Stier, løyper, turar og kurs
DNT kan tilby totalt 20.000 kilometer med merka sommarruter, fordelt
over heile landet. I tillegg blir det
kvar vinter merka 4300 kilometer
med skiløyper i Sør-Norge.
Kurs og fellesturar, korte og lange,
er også sentrale delar av verksemda i

Bra plate

På Tomashelleren: Ein turglad gjeng frå Valdres utanfor DNT-hytta som ligg mellom Vangsmjøse og fjellsjøen Bygdin.
DNT. Det meste er dugnadsbasert, i
alt blir det lagt ned rundt 700.000 timar dugnad kvart år gjennom DNT.

Eidsbugarden og Vinje
I 1868 fekk diktaren Aasmund Olavsson Vinje sett seg opp ei bu på ein
tange ved Eidsbugarden i vestenden
av Bygdin. Her vart det stadig større
hotellverksemd, og i 1993 kom DNT
til staden med hytta Fondsbu.
For vertinna Solbjørg Kvålshaugen
betyr Vinje og diktinga hans mykje,
og sidan det er 200 år sidan Vinje
vart fødd, blir det ekstra mange jubileumsmarkeringar på Eidsbugarden.

tor harald skogheim
gode vener: Fondsbuvertinne Solbjørg Kvålshaugen og Aasmund Olavsson
Vinje, sistnemnde representert ved skulpturen av Ståle Kyllingstad.

Det går i klassisk for
kantor Are Alund (32).
– Sjøl om jeg hører på annen musikk
også, er det stort sett klassisk som er
å finne i CD-hylla mi, sier han. Som
kantor i Vestre Slidre, er kirkemusikk en stor del av hverdagen – Are
har likevel en sjangeroverskridende
utgivelse som en av sine favoritter.
– Jeg kjøpte albumet «Officium»
av Jan Garbarek og The Hilliard Ensemble da jeg var 18 år gammel. Plata grep meg umiddelbart og har
fulgt meg siden. Den blander rolig
renessansemusikk med Garbareks

Valdresmagasinet

saksofonimprovisasjoner på en helt
naturlig og samtidig berikende måte.
– Som organist, kirkemusiker og
kordirigent, kommer man heller ikke
utenom Johann Sebastian Bach, sier
Are og trekker fram messe i h-Moll,
innspilt med Collegium Vocale og dirigent Philippe Herreweghe. Kantoren nevner også Johannes Brahms'
«Ein Deutsches Requiem». Are, som
er bosatt i Moane og underviser i
musikk, KRLE og norsk ved Øystre
Slidre barne- og ungdomsskole,
trekker også fram to konsertopplevelser:
– Under Oslo internasjonale kirke-

musikkfestival i 2008 framførte
Svenska Radiokören Sergei Rachmaninovs «Vesper» i Trefoldighetskirken. Koret sang så rent at den kraftfulle, russiske musikken smalt i kirkeveggene. I 2009 var jeg i Royal Albert Hall og hørte tradisjonelle engelske julesanger arrangert for kor,
orgel og orkester. Den største opplevelsen var å ta del i den engelske allsangkulturen, som ikke bare lever på
fotballtribuner.
Engelskmennene
sang med et trøkk som overdøvet
alle profesjonelle aktører på scenen.

Ingri Valen Egeland
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I Danebuløypa: Ved Heimre Kjølastølen har du eineståande utsyn mot fjella både i sør og i vest. Her mot blant anna Bitihødn (t.v.), Torfinnstindane, Kalvehøgdene,
Rasletinden og Tjørnholstinden. Nærast bak skiløparene er Brummaknappen.

Danebuløypa og Valdr
Frå Beitostølen går flotte tung skog og glitrande snøkrystallar
på kvistar og snødekt bakke.
løyper heile den 65 kilometer lange strekninga til Mange turar
stund, 25. januar, har vi
Danebu på Aurdalsåsen. Ialtskrivande
hatt ei rekkje fine turar i nørre de-

D

enne vinteren har vore herleg for oss som er glade i realt skiføre med kuldegrader
og dunlett snø. Gode opplevingar har difor nærast stått i kø.

Stemningsfullt
Skiturane midtvinters er ofte berre på
2 - 3 timar, men er like fullt viktig påfyll. Låg sol og lange skuggar skapar
fine stemningar, det same gjer snø-
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len av Danebuløypa i vinter. Nokre
med start på Beitostølen, andre frå
Selstølhøgda innafor Yddin, eller sørover frå Yddin Fjellstogo.

Øvre og Nedre løype
Mellom Beitostølen og Yddin er det
to variantar på delar av strekninga. Ei
Øvre Danebuløype som går mest i
ope fjellterreng, og ei Nedre som går
litt lunare, blant anna gjennom den
trivelege Javnlie, og så på sørsida av

Gravfjellet og ned skogen til Yddin.
Startpunktet på Beitostølen er nær
toppen av skiheisane. Du kan også gå
opp løypa like sør for Kiwi, også då
kjem du opp til Øvre Danebuløype.
Denne går inn mot Olestølane, vidare
forbi Øysterlie og heimre Kjølastølen,
og så gjennom Rauddalen til Yddin.

Frå Helsesportsenteret
Det går også an å starte frå Helsesportsenteret, i løypa mot «Stølen»
og «Gamma». Då kjem du etter eit par
kilometer inn på Nedre Danebuløype. Den går heilt nedtil vatnet Javnin,
så oppover i og gjennom Javnlie, opp
til varmestogo som ligg i Rauddalen
mellom Gravfjellet og Kjølafjellet.

Artig også at «Valdresmarsj», komponert av
Johannes Hanssen, no i
januar vart kåra til
Norges nasjonalmarsj.

Valdresmagasinet

på
tur
Tor Harald
Skogheim

På rundtur: Ved krysset vest i Rauddalen, der Øvre og Nedre Danebuløype møtest. Slettefjell og
Mugnetind bak.

I Javnlie: På rundtur frå Yddin, fyrst i Øvre Danebuløype til Øysterlie, og så attende i Nedre Danebuløype
gjennom Javnlie.

resmarsjen
Både frå Beitostølen og frå Yddinsida kan det lagast fine rundturar ved
å gå Øvre Danebuløype eine vegen og
Nedre løype den andre.

Rundturar
Danebuløypa vart ein realitet for over
20 år sidan, i godt samarbeid mellom
løypelaga og –kjørarane på strekninga frå Beitostølen til Danebu. Dette
opna for ei rekkje nye turmulegheiter, frå fleire utgangspunkt.
For folk flest er det for langt å gå
heile turen på ein dag. Mange går delar av løypa, eventuelt som rundturar, eller dei avtalar henting ved ein av
stølsvegane som løypa kryssar.
Andre har gjennom åra overnatta

Valdresmagasinet

ved fjellstuene på Yddin eller Vangsjøen, men dei seinare åra har stengde fjellstuer gjort dette vanskelegare.

«Valdresmarsjen»
Danebuløypa blir også brukt av turrennet Valdresmarsjen som går dei 65
kilometrane frå Beitostølen til Danebu. Start var i 2001, rennet har nesten
1000 påmelde. I år går det 10. mars.
Artig også er at «Valdresmarsj»,
komponert av Johannes Hanssen, no
i januar vart kåra til Norges nasjonalmarsj. Den står også på lista over
«verdens beste marsjer».

tor harald skogheim

Nær Javnin: Tidleg i desember, på veg frå Helsesportsenteret mot Javnlie,
Øysterlie og Ole.
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God skitur
i Tisleidalen

Løypelag
tisleidalenloypelag.no

Øye Bygg & Bo AS

Støtt løypelaget på konto 1503.25.64027
eller Vipps 45255

Husk

d

Bygger`n Øye, Øyevegen 332, 2977 ØYE
Tlf. 613 67 395 – Mobil 934 13 000
https://www.facebook.com/Polaris-Øye-Bygg-og-Bo-As
Polarindustries.no • facebook.com/PolarisNorway

d

d d

at du kan lese avisa valdres
når du vil og hvor du vil!
e-avisen
d

kan du lese
allerede fra
kl. 21.00
kvelden før
utgivelse

d

d

!
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r
e
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i
v
God

d
d

Vi tilbyr ulike typer abonnement
både på papir og nett.
Husk å tipse oss i vinterferien!

Tipstelefon 476 40 000
Tlf. 61 36 42 00 • abo@avisa-valdres.no
www.avisa-vvaldres.no • Lik oss på Facebook!
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d

157.900,- inkl. mva.

d

Øye Bygg & Bo AS

d

Bygger`n Øye, Øyevegen 332, 2977 ØYE
Tlf. 613 67 395 – Mobil 934 13 000
https://www.facebook.com/Polaris-Øye-Bygg-og-Bo-As
Polarindustries.no • facebook.com/PolarisNorway
Valdresmagasinet

Velkommen til Langedrag
i vinterferien, 1000 m.o.h.
Dagsbesøk
overnatting
aktiviteter

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

Unike naturopplevelser for
voksne og barn, ett mangfold
av dyr og aktiviteter.
Fullpensjon, hjemmelaget mat.
Flotte skiløyper fra tunet.

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

Hundekjøring, ridning, fjellrevcamp, snørekjøring, kanefart,
omvisning, kos med dyrene
på tunet, møt yak og moskus,
melking av geiter, steinsliping.

• Måling • Rydding

Stor solrik terrasse og gapahuk.
Vafler, kaffe, kakao m.m.
serveres i vår kafé.

• SnikkeRing • SnøMåking
• BoRtkjøRing med stor henger

BLi med inn TiL
uLV, gaupe,
eLg, FJeLLReV
og ReinsdYR

Fagernes vedlikehald
F
Håkon Bakkene Tlf. 990 37 435 • E-post: hol-bakk@online.no

Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no

Følg oss på Facebook og vår hjemmeside: langedrag.no

Interiørkonsulent

Vi leVerer

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

Nybygg – Tilbygg
Utbedringer
Bygger ny hytte i 2018 i Tisleidalen 900 moh.

Aud Fagerås Tveit
Tveitavegen 22, Fagernes

Forespørsler sendes helst på mail, eller ring.
Gjelder det små og store oppdrag, mail eller ring.

Tlf. 918 17 947
E-post: aud@levvel-interior.no

www.levvel-interior.no

Larshus: Mail lloevvik@online.no • Telefon: 413 16 292

SKIBUSS FAGERNES−VALDRES ALPINSENTER−DANEBU
Ta skibussen til Valdres Alpinsenter og Aurdalsåsen.
Dette er et populært område for både alpint og
langrenn. Toppstasjonen ligger på 1060 moh.

Fra Danebu/Valdres Alpinsenter

Fra Fagernes
Valdres Folkemuseum (Fagernes Camping)

10:00

15:30

Danebu

Fagernes Skysstasjon

10:05

15:35

Valdres Alpinsenter

Lørdager
03.02.−31.03.18
Ons−lør i uke 8 21.02.−24.02.18
Daglig i påsken 26.03.−01.04.18

Leira E16

10:08

15:38

Aurdal Kirke

Leira Camping

10:09

I

Sagbråten

Vestringsbygda

10:16

I

Pris:

Sundvoll (Aurdal Fjordcamping)

10:20

Sagbråten
Aurdal Kirke

Bussen kjøres i perioden:

Fagernes−Valdres Alpinsenter/Danebu NOK 50,Vestringsbygda−Valdres Alpinsenter/Danebu NOK 39,Bussbilletten til alpinsenteret refunderes ved kjøp av
1-, 2- og 3-dagers og 3-timers heiskort.

Andre billetter og priser: www.opplandstrafikk.no

Valdresmagasinet

10:50

16:10

I

16:20

10:55

16:25

I

16:28

Sundvoll (Aurdal Fjordcamping)

I

16:30

I

Vestringsbygda

I

16:34

10:22

I

Leira Camping

I

16:41

10:25

I

Leira E16

11:05

16:42

Valdres Alpinsenter

10:30

15:53

Fagernes Skysstasjon

11:15

16:45

Danebu

10:40

16:03

Valdres Folkemuseum (Fagernes Camping)

11:20

16:50
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Velkommen til ValdresBil AS

• Salg av nye og brukte biler
• SkadeverkSted • PerSonbilverkSted
• laStebil og buSSverkSted
• Stort delelager • ruteSPeSialiSt
• dekk og rekviSiSta

PS!

• Salg av bobiler og caravan

Vi er medlem av Bobilens Servicekjede
og har dermed agentur på Fiat bobil-deler.
Vi har servicebil og tar reparasjon og
vedlikehold på vogner rundt i Valdres.

alle hytte- og camping «valdriser». ta service og
vedlikehold på bilen din i valdres, vi har lavere
Følg oss på
priser enn i pressområdene rundt storbyene
Facebook
Spikarmoen · 2900 Fagernes
Sentralbord 61 35 86 00

valdresbil.no

skjerper sansane

SERVICE

Spikarmoen 1, 2900 FagerneS - ÅpningSTiDer: VerkSTeD: 07.30-16.00 • SalgSaVDeling: 08.30-16.30 • lørDag: eTTer aVTale

Din hytte er unik!
Skal du selge fritidsbolig?
Med landets største boligkjøperregister får du flere på
visning, det sikrer best pris på din hytte. Vi legger også ut for
markedsføringen og da blir det ingen kostnader på deg før
endelig sluttoppgjør.

Be omER*ING!

VERDIVU

RD

915 0999.n9o

m
dnbeiendo

Ta kontakt med en av våre meglere så hjelper vi deg!
* Med forbehold om at vi har et
kontor i nærheten av boligen og
at du vurderer å selge.
Kristine
Kvame

Torleif Løvfald
Gaard

Susanne N.
Moen

DNB Eiendom Valdres
Tlf: 48 29 60 00
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Valdresmagasinet

Jernbanevegen 35

2900 Fagernes

• Tlf. 61 35 88 00

Åpningstider:
Mandag – Fredag 10.00–20.00
Lørdag 10.00–19.00 • Søndag 11.00–20.00

Vi serverer god norsk hjemmelaget mat,
og ekte italiensk pizza stekt i steinovn!
Ta med venner, kjente og kollegaer til
en helaften på Fagernes Bowling
– i underetasjen

bowling
Vi har også shuffleboard
Besøk vår FB side Fagernesbowling 2016
Valdresmagasinet
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Grensepunktet: Etter seks dagar nådde vi målet. Midt i «ingenmannsland»
sør for Øyneberget står en enslig staur. GPS'n viser at dette er grensa mellom
Vang - Vestre Slidre og Hemsedal. Ine (12), datter til Hanne, var med på de to siste
etappene av turen.

Dårlig dekning: Seks dager i fjellet viste oss også at det er langt fra alle
steder en kan føle seg trygg med mobiltelefon. Her ved Grøneberget.

Husmorferie: Gikk
Noen drømmer om å gå
Norge på langs, noen
drømmer om å bestige
alle 2000-meters topper i
landet, og noen drømmer
til og med om å gå over
Grønland. Vi var litt
mindre ambisiøse. Vi
drømte om å gå Vang på
langs.
Her kan du lese deres egen skildring
av turen som ble gjennomført siste
uka i juli i 2017.

46

10. februar 2018

P

lanen var å starte ved grensepunktet lengst i nordvest i
Vang kommune. Ved grensen mellom Vang–Luster og
Lom og ende lengst i sør, ved grensa
mellom Vang–Vestre-Slidre og Hemsedal.
Vi skulle rusle rolig gjennom fjell og
lyng, nyte varme sommerdager og
ligge rett ut utenfor teltet på kveldene og nyte solnedgangen. Vi skulle
lage middag på primus, og ta morgenbadet i blikkstille fjellvann … Vel–det
ble ikke helt sånn!
Dag 1 startet i strålende sol på
Fondsbu. Dagstursekken var pakket
og humøret var på topp. Vi fulgte sti-

en mot Gravatjednet, fulgte vassdraget, og ruta opp til Snøholstind skulle
visstnok gi seg selv. Været skiftet fra
sol til hagl. Shorts og sports-bh måtte
byttes ut med ull og Gore-Tex, og ruta
ga seg absolutt ikke selv. Klokka gikk,
og treretters på Fondsbu måtte avlyses. Kort fortalt: det ble for bratt,
glatt, sent og usikkert. Vi valgte å snu
100 høgdemeter før grensepunktet
og returnere mot Fondsbu. Kvart
over elleve ankom vi Fondsbu, trøtte,
våte, slitne og kjempesultne! Da var
det deilig med en varm dusj, middag
og rødvin. For en service!
Dag 2. Vi våknet til gråvær og pissregn. Morgenkaffen som vi hadde

fantasert om å nyte i solveggen, måtte inntas inne. Vi tok oss god tid til
pakking, og la i veg mot Utsikten.
Terrenget var variert med mye opp og
ned over Skølten, Møsaryggane og
Måleggen. Ingen merket sti, men
bortsett fra litt sikk sakk for å finne
farbar vei noen steder, var det greit å
gå. På grunn av været avtalte vi å låne
arbeidsbrakka til Lage Gjevre AS på
Tyinkrysset, for å slippe å sette opp
telt i regnværet. Ved Tyin hadde vi bilen stående med de store sekkene,
telt, mat, primus osv. Da vi ankom
Tyinkrysset kl. 21, var brakka tydelig i
bruk av arbeidsfolk. Vi valgte derfor å
kjøre til Kyrkjestølen og overnatte
der. Ågot tok godt imot oss, vi fikk
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●● En husmorferie
◗◗ 2 husmødre
◗◗ (ett barn deler av turen)
◗◗ 6 dager
◗◗ 53,5 timer vandring
◗◗ 110,3 km
◗◗ 4972 høgdemeter

Vang på langs
Vakkert:Vakre omgivelser i fjellheimen i Vang. Her på tur opp Møsaryggane med Skølten og tinderekka i Jotunheimen bak.

tåke og regn. Gikk langs merket sti
helt til Skakadalen, og bortsett fra en
elv vi måtte vasse ved Nedre Geitskinn, var det greit å gå. Ikke en levende sjel langs ruta denne dagen
heller. Deilig å få fyrt opp i hytta, tørket klær og spise pasta Bolognese foran peisen.

dusje, lage middag og sove innendørs
i myke senger. – og tørke klær!
Dag 3. startet med at Ågot kom og
lagde frokost til oss og de fem andre
gjestene. Været var fortsatt grått og
meldingene så ikke stort bedre ut. Vi
bestemte oss derfor for å droppe telt,
og legge om ruta. Hytteovernatting
ble avtalt for de tre neste nettene i
Skakadalen, Belgen og Sørre Smådalen. Luksusutstyr og proviant ble redusert til et minimum, bilen ble parkert ved Filefjellsenteret og så la vi i
vei langs DNT-stien til Skakadalen.
Bratt, vått og tungt i starten, men
fortsatt godt humør. Svipptur oppom
Varhovdtind ble droppet på grunn av
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Vi har sett mange nye
sider av kommunen vår,
og fått testet kondis og
styrke.

Dag 4. Været var fortsatt ikke på vår
side. Tåka hang lavt over Skakadalen,
og regnet var aldri langt unna. Denne
dagen skulle vi ha «hviledag» med
kort etappe over til Belgen. Så vi tok
oss god tid med frokosten. Turen
starter ganske bratt og brutalt rett
opp, og flater ikke ut før Bælgjiflænadn. Mye myr og vier fra flata og ned

til hytta. Fortsatt helt alene på stien,
bortsett fra en reinflokk, illsinte lemen, en og annen fugl og noen sau
her og der. Vi kom fram tidlig, fikk
varme i hytta, hentet vann, tørket
klær og spist litt før vi skulle møte Ine
ved en stein ut mot Smådalen. Hun
kom med et forrykende haglvær.
Klissvåt, men med flagget til topps.
Vi grillet pølser og marshmallows i
peisen, spilte kort og leste høyt fra
hytteboka utover kvelden.
Dag 5. Solen viste seg fra knallblå
himmel kl. 0600! Klokka 0800 var
den borte i regnskyene igjen. Vi bakte
brød til frokost, pakket sammen og
fikk på oss regntøyet igjen. Flatt og
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Grunn til jubel: Når en setter seg mål og klarer å gjennomføre, er det alltid grunnlag for litt markering, her ved grensepunket sør for Øyneberget.
fint terreng stort sett hele veien. På
høgste punktet på Smådalsfjellet
stakk sola fram, og vi kunne for en
gangs skyld innta maten liggende i
lyngen. Fortsatte videre over fjellet,
krysset vegen og var oppom Hallingsteinen. Derifra fant vi rester av
en sti som førte oss til Sørre Smådalen og stølen til Kattevold. Her ble det
på ny klestørk og Real turmat. Kald øl
og potetgull var en bonus fra budeikallen.
Dag 6. Siste etappe, og vi så Øyneberget fra kjøkkenvinduet! Vi valgte
å gå langs vegen de første fem kilometerne ned til Øynadn. Der ble det
en liten matpause før vi krysset Smådøla og satte kursen mot Øyneberget
og grensepunktet. Vått i bakken,

men fortsatt ikke en regndråpe! Vi
fant turens første multer! Herlig
Vi peilet oss inn på grensepunktet
etter gps’en, og plutselig, midt i ingenmannsland, står grensepunktet.
Ikke noe fancy skilt eller jublende
velkomstkomité, bare en vindskjev,
enslig stolpe som viser at vi er ved
grensen. Målet var nådd!
Etter en lang matpause, ble det allsang på grensen og fotografering. Vi
stilte på track back, og returnerte til
Øynadn. Nede ved brua kasta vi klærne, og tok oss et velfortjent bad i Smådøla. Ikke akkurat varmt, men ganske
forfriskende deilig!! Etterpå satt vi på
stranden, tømte termosen og tynte
siste rest ut av tubeosten. Vi mimret,
og syntes det var fryktelig lenge siden

Vakre fjell: Her med utsikt frå grensepunktet i nord:
Vang/Luster/Lom. Vi ser mot Snøholvatnet og Høgebrothøgde.
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vi sstartetpå Eidsbugarden seks dager tidligere.
Oppsummering:
Kanskje burde vi ha planlagt litt bedre i forhold til kart og rutevalg første
dagen. Da hadde vi kanskje kommet
helt til grensepunktet og på toppen
av Snøholstind (2141 m.o.h.).
Uansett, vi nådde målet vårt; å gå
gjennom hele kommunen vår fra
nord til sør. Vi har gått på merka stier,
i myr, ur, snø, is, vier, snaufjell, tett
bjørkeskog over elver og grusveger.
Vi har vært trøtte, slitne, våte og sultne. Men har aldri hatt lyst til å gi oss.
Vi har skravlet, sunget, tullet og ledd.
Vi har spist maten vår stående ute i
regnet, vi har kost oss med Real foran
peisen, og vi har ligget rett ut i lyngen

med kaffekoppen og nytt stillheten.
Vi har sett mange nye sider av kommunen vår, og fått testet kondis og
styrke. Vi har lært at man ikke må dra
med seg altfor mye og uten vandrestavene hadde det vært vanskelig og
forsere elver og gå i bratt ur. Det har
vært en strålende husmorferie vi
gjerne gjør om igjen. Da blir det kanskje på tvers? Kanskje på ski? Vi får
se… …
PS! Etter at dette ble skrevet er det
klart at de to jentene også gjør alvor
av drømmen om å gå Vang på tvers –
på ski. Det skjer i mars. ...(Se intervjuet med Guro Råheim Kvam og Hanne
Karlsen på neste side)

Guro Råheim Kvam/
Hanne Karlsen

Vassing: Det ble en del vassing i kalde elver og bekker. Her fra første dagen.
Snøholtind i bakgrunnen.
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– Vi har grepa sans for å
utforske alt det flotte ein
finn i eigen kommune.
Sporty jenter: I mars er venninnene og kollegaene Guro Råheim Kvam (t.v.) og Hanne Karlsen klare for nye utfordringar. Då skal dei ikkje gå Vang på langs slik dei
gjorde sist sommar, dei skal gå Vang på tvers med ski på beina. Førebuingane er for lengst i gang.

Skal gå Vang på tvers
Guro Råheim Kvam (45)
og Hanne Karlsen (45) frå
Vang gjekk Vang på langs
sist sommar. Det tok dei
seks dagar til endes. Les
deira eiga dagbok frå
denne turen på dei neste
sidene.

D

ei er venninner, jobbar båe
to i Vang kommune, Guro
Råheim Kvam som etatssjef
for Helse og omsorg og Hanne Karlsen på kommunekassa. Dei
har ungar som er nokolunde likt gamle og dei har ustoppeleg lidenskap for
mosjonering og uteliv. Men dei er
ikkje dømande av den grunn, understrekar Guro, men ho meiner og har
erfart at det å vera ute gjer noko med
ein, mentalt, det bidreg til å lufte ut.
Og det er slett ikkje om å gjera å vera
best, men at flest mogleg deltek.

Setja seg mål
Sjølv har dei to sporty kommunetilsette mykje moro av å setja seg mål,
og så gjennomføre.
– Ut av slikt kan det bli veldig my-
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kje moro. Slikt har også smitteeffekt,
berre sjå den gryande interessa blant
tilsette i kommunen for å trimme.
Det er mange tilsette som har teke
oppmodinga om å trimme minimum
ein halv time kvar dag. Det kan vera
å ta skiturar, sykle eller gå til jobb, så
premierer vi den avdelinga med best
prosentvis deltaking, fortel Hanne.
Det høyrer med til historia at avdelinga som Guro er i spissen for, har
vunne heile sju gonger. – Men dei er
aldri i livet uslåelege, minner Hanne
om. Eit år sykla ho sjølv heile 90 turar til jobb. Då må vi ile til å fortelja at
Hanne bur på Åsvang, vel 10 km
unna, og må mellom anna passere
skumle Kvamskleiva til og frå jobb.

Aktive hjelparar
Jentene har også til felles at dei er lette å be når noko skal utrettast. Det
blir mykje køyring til aktivitetar og
arrangement, har vorte tallause kaker
og dugnadstimar gjennom åra, noko
som bidreg til godkjensla. Innimellom jobb og aktivitetar har det også
vorte rom for familie- og overnattingsturar. Og dametrimmen kvar
måndag på VBU skal det gode
grunnar til for å skofte.

Mange tilbod

– Det er fantastisk mange tilbod i
Vang for dei fleste aldersgrupper.
Men det er ingen ting som slår det å
gjera noko eller å ta turar på eiga
hand. Til dømes på ski, fortel Guro.
Etter å ha gjennomført eit stunt
sist sommar er dei klare for eit nytt
denne vinteren. Dei to er glade i
heimkommunen sin, Vang, og gjekk i
hyllest til eigen kommune Vang på
langs siste veka i juli 2017. Det tok
seks dagar. Ein halv dag med finvêr,
elles mykje av det ein kan kalle dritvêr. No i mars er dei klare for å gå
Vang på tvers, denne gongen på ski.

Vang på tvers
– Med brukbare tilhøve kan vi gjera
unna turen på tre dagar, men vi kalkulerer med minst fire dagar og tre
overnattingar, ei på Slettningsbu, ei
på Tomashelleren og ei i telt. Planen
er å starte på Kyrkjestølane på Filefjell og mål er sett til Øyangen. Mykje
av ruta vil gå i godt over 1000 meter
høgde.
Førebuingane til turen er for lengst
i gang. Dei som har sett Hanne trekke
pulk med vassdunk på, har sett heilt
rett. Ho trenar til å fikse Vang på
tvers. Og for å vera på den trygge sida

har dei med telt, og berre heilt naudsynt bagasje. Å pakke for ein slik tur
er ein krevjande jobb forresten, og
alt ein ikkje treng, må bli att heime.

Lovprisar vinteren
– No er det fantastisk, postkortaktig
over alt, heilt utruleg, stemmer jentene i.
– Vi har grepa sans for å utforske
alt det flotte ein finn i eigen kommune. Å bli kjent i eigen kommune er
forresten ei god oppmoding, kanskje
Vang er i ei særstilling her som har
nesten halve Jotunheimen innanfor
eigne kommunegrenser, minner dei
om.
– Men kva er det praten går om når
de er på slike turar?
– Skravla går om det meste, vi ler,
nyt og deler opplevingar og gleder
saman. Det er lite sorger med på slike
turar, vedkjenner dei. I stor grad får
dei også gå i fred. Eine dagen på turen sist sommar møtte dei fem personar, elles var det nokså skrint mellom menneska som var på dei same
stigane.

Torbjørn Moen
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Hjerte for Valdres: Stig Sebakk sine smykker med valdresrosa er populære. Midt i monteret står et halskjede med
«Nykjil’n te Vallers».

Verdivurdering: Stig Sebakk studerer et smykke rundt halsen på
Bettina Walser Garman (59) fra Fagernes som er innom for å levere smykker til
verdivurdering og rensing.

I vinden: Med morsdag og
valentinsdag nært forestående er
hjertesmykker populære om dagen.
Her et gullsmykke designet av Sebakk
selv.

Snart morsdag og valentinsdag – gullsmed Stig Seba
Morsdag og valentinsdag står for døren. I løpet av
våren venter også konfirmasjonstider og 17. mai-feiring. Gullsmed Stig Sebakk merker det allerede på
arbeidsmengden.

I

søskenflokken på fire, var det vel
kanskje jeg som var den mest tålmodige, smiler Stig Sebakk når
han forteller om hvorfor han
valgte å følge i fotsporene til faren,
Halvor Sebakk, som gikk bort for tre
år siden. Gullsmeden skyver lupebrillene opp idet han kommer ut fra
verkstedet på bakrommet i butikken i
Gjensidigegården på Fagernes. Hele
familien kom flyttende fra Gjøvik til
Fagernes da Stigs far på midten av
70-tallet overtok driften av Gullsmed
H. Gullhagen AS på Fagernes etter
Hermann Gullhagen, etter å ha job-
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bet i Gullhagens avdeling på Gjøvik.
Gullhagens far, Lars Gullhagen, hadde i sin tid kommet over fjellet fra Ål i
Hallingdal og startet gullsmedvirksomhet på Leira i 1904, som han senere flyttet til Fagernes i 1907.

Trangt nåløye
– Ja, ser her, sier Stig. Han har vært
på bakrommet og funnet fram en liten bunke gamle papirer og bilder.
– 191 kroner og 76 øre for 18 spiseskjeer og 6 koldgafler i sølv. Det hadde kostet 20.000 kroner i dag, humrer Stig når han studerer en nesten

hundre år gammel kvittering fra
1919, fra den tiden gullsmedforretningen lå i Fredheim-bygningen, der
Intersport ligger i dag.
54-åringen har tilbrakt hele sin yrkesaktive karriere i den tradisjonsrike bedriften. Han må bort å sjekke
sitt eget yrkesbevis, for å være sikker
på hvor lenge han har holdt på i faget
– ansvarsmerket fikk han i 1983. Etter
militæret, gikk vegen til gullsmedskolen i Oslo.
– Jeg var ikke helt grønn da jeg begynte der. Jeg hadde hjulpet til med
lodding og reparering, sier han. Det
ble tidlig klart at han hadde det rette
håndlaget. Av totalt 30 førsteklassinger, fikk kun åtte personer ta svenneprøven – og Stig var blant dem.

Valdresrosa populær
Etter at julehandelen har lagt seg, er

januar normalt en nokså stille måned som gir tid til å produsere egne
smykker. Stig holder fram de nyeste
tilskuddene, ferdigstilt kvelden før.
– Jeg er litt spent på om disse vil slå
an, sier han og holder fram to
hårstrikker med valdresrosa i sølv.
Den lokale gullsmeden har et stort
monter med alt fra bunadssøljer til
halskjeder der valdresrosa er en del
av designet. Stadig kommer nye modeller til. Da Valdres-logoen, som
Henning Wangsnes står bak, ble lansert for å promotere Valdres Naturog Kulturpark for over ti år siden, ble
den en umiddelbar inspirasjon for
den lokale gullsmeden. Smykkene
har slått godt an hos valdriser – og
hyttefolk.
– Jeg har inntrykk av at det er en
del hyttefolk som føler en tilknytning til Valdres og ønsker seg noe
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Gylne tider
Håndverk: Gullsmed H. Gullhagen AS har eksistert siden 1904 og har siden starten av 90-tallet ligget i Gjensidigegården på Fagernes. Som sin far, driver Stig Sebakk
i dag gullsmedforretningen. Reparasjoner, verdivurdering og egenproduksjon av smykker er en del av hverdagen.

akk lager hjertesmykker med og uten Valdres-vri
særegent. Hjerteformen i valdresrosa er jo for øvrig noe som passer godt
i vår bransje, mener han. Spesielt nå
når morsdag og valentinsdag, eller
alle hjerters dag, om du vil, er rett
rundt hjørnet, er hjertesmykker populært, kan gullsmeden fortelle.

Bunadssølv og Zalo-vann
Selv om 17. mai-feiring og konfirmasjoner ligger noen måneder fram i
tid, har Stig allerede begynt å få inn
bunadssølv som skal repareres og
settes i stand.
– Blant det jeg får inn ser jeg mye
sølv som anløper, sier gullsmeden
som råder folk til å gå over bunadssølvet med pusseklut litt oftere. Han
forteller videre at man ved rengjøring av smykker generelt sett gjerne
kommer langt med litt Zalo-vann.
– Dessuten er det alltid lurt å sjek-
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ke at klørne på en diamantring sitter
ordentlig for eksempel, slik at man
ikke mister noen diamantstener.
I tillegg til å få reparert smykker,
tar folk gjerne turen til gullsmeden
for å få verdivurdert smykkene sine.
– En del har gammelt gull de vil
smelte om. Det er lønnsomt for kunden og moro for meg å bryne meg på.
Da urmakeren på Fagernes la ned
for noen år siden, bestemte gullsmeden seg, etter flere forespørsler, også
for å ta imot klokker til batteriskift og
enkle reparasjoner. Operasjonene
han ikke har kunnskapen til å gå løs
på selv, sender han videre til en urmaker i Østfold.
– Fagernes er jo en by og kan ikke
være uten et slikt tilbud, mener Stig.

Sene kvelder
– Jeg har vært her før og liker meg

godt her. Jeg har tillit til ham, fordi
det er han selv som utfører arbeidet,
sier Bettina Walser Garman (59) fra
Fagernes som er innom gullsmeden
for å få en verdivurdering.
– Jeg har en del faste kunder. Dette
er dessuten en presangbransje, så en
handel her er gjerne godt planlagt.
Det er ikke så mange innbyggere i
Valdres, men vi er heldige som har så
mange hytteturister her. De er viktige for handelen, sier Stig. Han driver
virksomheten alene og er også den
som møter kundene ute i butikken.
– Det hender jeg får litt hjelp av
den yngste sønnen min, sier han. Ingen av de to sønnene har imidlertid
fulgt i farens fotspor.
– Den eldste sønnen min er lærer,
og det ser ut til at yngstemann blir
noe i samme retning. Guttene mine
har vel sett på meg hvor mye jobb

dette yrket innebærer. Skal du få ting
unna, blir det gjerne en del jobbing
på verkstedet etter stengetid, forklarer Stig. Med mange tilbakelagte timer i verkstedet, blir det å være ute
viktig avkobling.
– Jeg har alltid vært aktiv og glad i
idrett, sier Stig. Da han kom flyttende til Fagernes som tenåring, fant
han seg fort til rette i fotballmiljøet.
Om høsten lader han batteriene med
jaktturer, og vinterstid er det skigåing som gjelder. I flere år var hunden
Walto en viktig følgesvenn, men nylig gikk den da snart tolv år gamle
irsksetteren dessverre bort.

INGRI VALEN EGELAND

10. februar 2018

51

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

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

Elektroservise Valdres

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

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

Fjell-Bygg as

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22
www.valhall-auto.no

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

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

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

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

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

FG Bygg AS

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

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

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

Valdres Hytter as

Kvismo Sag AS

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Kalplassvegen 14, 2920 Leira
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

Vassfarbygg as

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

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

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

Storefoss Sag DA

Spesialist på trelast

Åpent man.- fre, 7.30–16.
Lør. 9–13
2940 Heggenes - Tlf. 61 34 00 48
post@storefoss.no
www.storefoss.no

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Tveitabru Bygg AS

Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766

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

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

2973 Ryfoss – Tlf. 990 09 484

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

www.tktotalbygg.no

Panel, listverk,
spesialprofiler

valdresbrønnboring.no

TK Totalbygg AS

Alt innen Tre og Betong

Fredlund Sag og Høvleri

Alt i byggevarer og arbeid

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

CATERING
Valdres Catering
& Mathus

Dårlig tid? – Kjøp deg fri!

Gullsmedvegen 5,
2900 Fagernes
Tlf. 908 39 400
bestilling@valdrescatering.no
www.valdrescatering.no
Lik oss på Facebook

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

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

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

– 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

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

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

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

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

Vaset
Utbyggingsselskap as

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

Ølnesseter Hyttegrend

Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

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

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

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/
ValdresEnergi.no

Vang Energi KF
2975 Vang
Tlf. 61 36 75 50

epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

HYTTESERVICE
Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS

Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260

Vi tar vare på DINE verdier!

Grønolslie AS

2940 Heggenes
Tlf. 913 00 961

bsvakthytteservice@gmail.com

Nye og unike tomter
i Grønolslie

Hedalen Hytteservice AS

2952 Beito. Tlf. 61 35 29 90

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

gronolen@gronolen.no
www.gronolslie.no

ELEKTRISKE
ARTIKLER

Reparasjon og vedlikehold
alle slags elektriske- og
bensindrevne småapparater, f. eks: gressklippere,
slipemaskiner, generatorer,
motorsager, borremaskiner, hekksaks, høytrykksvaskere osv.

Werner Kohl, Bygdinvegen
3780, 2953 Beitostølen,
Tlf. 405 97 348
verksted@kohl.no

Lavpris propan

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

www.olnesseter.no

Werner’s Motorverksted

3528 Hedalen

Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

KJøPESENTER
Amfi Valdres

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

Fagernes Kjøpesenter

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

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook!
www.valdresmagasinet.com
www.valdrestur.com

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

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

Valdres Varme og
Sanitær AS

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903

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

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

www.rorkjop.no

Lev Vel
Interiørkonsulent

Vasetstølen

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

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947
aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

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

SERVERING
Severing og hytter

Murkelivegen 14,
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no
post@vasetstolen.no

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

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

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

2528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

RøRLEGGER
Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Data & Tv-Service AS

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

Fargerike Fagernes/
Varmefag

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

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

Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

ENERGIFORSYNING

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.

Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220

post@ronvvs.no

www.vas-as.no

annonsere her? Kontakt annonseavdelingen i

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres

Han har vore nominert til
både Nordisk råds littera
turpris og Brageprisen.
Men det er sjeldan vi ser
han i rampelyset.
Noko av årsaka er kanskje at han har
busett seg i Berlin.
Jørgen Norheim voks opp i Vestre
Slidre på femti- og sekstitalet. Faren,
Bjarne Norheim, var sokneprest i Sli
dre, og dermed vart det valdrisar av
barna Jørgen, Åsta og Olav. Sistnemn
de er kanskje mest kjend i Valdres i
dag, med eit utal kronikkar i lokalavi
sa og utgjevinga av boka «Susen av
Garlistuten».

Familiedrama
I 2002 kom Jørgen Norheim med ro
manen «Ingen er så trygg i fare». Med
nominasjon til Nordisk råds littera
turpris, kunne ingen lenger igonere
den litt stillfarne nynorskforfattaren,
som ein gong trødde barneskorne
sine i Slidre.
Handlinga i boka er basert på his
toriske hendingar, ispedd mystikken
som ofte ligg i det å undersøke kva
forfedrane våre har teke seg til. Pa
rallelt får vi servert historia om ein
høgrepopulist sin veg til toppen i po
litikken. Namnet hans er Hagen.
– Stilmiddelet var jo satire. Eg fekk
ba
ke
mel
ding på at det var ein
til
ganske artig roman, fortel Norheim.

Historie og lagnad
Vi kan ane konturane av ein historisk
interessert mann, med sansen for
god forteljarkunst.
I 2016 kom «Aldri redd for mørkets
makt». Igjen blir familiehistorie vove
saman med politisk historie. Nett
leksikonet Allkunne har teke seg fri
domen til å summere opp forfattar
skapen på følgjande måte:
«Det skjønnlit
terære prosjektet
hans er ho
vud
sakleg konsent
rert om dei store
hendingane og
om korleis dei av
gjer lagnaden til
einskildmennes
ket».
– Det er godt
skildra det, vedgår Norheim, som el
les er litt overraska over at han har
hamna i leksikon.

verdsborgar: Jørgen Norheim er fødd i Sollia i Østerdalen i 1952. I dag bur han delvis i Berlin, og delvis i Oslo. Størstedelen av oppveksten budde han i Vestre Slidre, og han understrekar at det er der han har språket sitt frå. FOTO: Privat

Kunstnar i Berlin m

Stalinismen
I «Aldri redd for mørkets makt» får
lesaren ta del i ei slektshistorie gjen
nom fire generasjonar. Sentralt står
kommunismen, og oppbygginga av
Sovjet.
Oscar Normann reiser som ung
idealist til Russland i 1929 for å bidra
med ingeniørkunnskapar. Det er alt
anna enn gode da
gar som ven
tar
han, og han forsvinn til slutt i ein av
Stalin sine fangeleiar. Til stor sorg for
kone og son som ventar heime i No
reg.

54

10. februar 2018

Reise til Sovjet
Barnebarnet Tor Steinar Normann
blir i sin tur gripen av kommunis
men, som studentaktivist i Noreg på
70-talet. Det er harde frontar, og han
endar mellom anna opp med å måtte
betale med forholdet sitt til kjæras
ten Anne Knutsdotter Prestøy.
Tor Steinar etablerer seg etter
kvart som teknisk sjef i Øvre Valdres.
Men han slepp aldri tanken på kva
som kan ha skjedd med bestefaren
som drog til Sovjet, og reiser på eit
tidspunkt ut til dei same områda.

Skuffa kommunistar
Det er vonde og groteske hendingar
som blir skildra frå Stalin sine fange
leiarar på trettitalet.

Med det
te sen
der kan
skje Nor
heim eit sleivspark til alle som ideali
serte kommunismen? Ifølgje forfat
taren sjølv, er det ikkje fullt så en
kelt.
– Det som er interessant i min ro
man, er korleis nordmenn som trud
de på kommunismen, vart grundig
skuffa, sei
er han, og vi
ser mel
lom
anna til ein epoke med legal arbeids
innvandring til Sovjet, av norske
skogsarbeidarar frå Østerdalen.

Ekstrem politikk
Norheim minnest godt det politiske
klimaet blant studentane på 70-talet.
Sjølv var han ikkje partipolitisk aktiv,
men mel
lom anna lei
ar av Norges
gymnasiastsamband.

Politikken greip inn i kvardagslivet
på ein heilt annan måte enn i dag,
meiner han. Norheim valde å gå på
gymnaset på Tynset, sidan dei hadde
ei samfunnsline.
– Politikken tok all tid for nokon av
oss. Det er ekstremt å vera så oppte
ken av politikk, og det er få som er
det i dag, konstaterer Norheim når
han ser tilbake.

Språket frå Valdres
Jørgen Norheim har budd mange år i
Oslo. Han er utdanna historikar, og
har i hovudsak livnært seg som re
daksjonssekretær for tidsskriftet Syn
og segn og som t-banesjåfør. Og så
har altså forfattaren i han fått større
og større plass.

Valdresmagasinet

VALDRESFORFATTARAR
I dag: Jørgen Norheim (65)

Brorskap: I 2016 kom Jørgen Norheim med romanen «Aldri redd for mørkets makt». Her presenterer
han romanen, i samtale med broren Olav Norheim på kulturhuset på Fagernes.
Ark ivfoto: Tor Hara ld Skogheim

Forfattarskap: Norheim har fleire romanar bak seg. For «Ingen er så trygg i fare», som kom i 2002,
vart han nominert til Nordisk råds litteraturpris.

med språk frå Valdres
Hender det av og til at han sender
ein venleg tanke tilbake til bygda
som lærde han å lesa og skrive?
– Som preste
son er ein ik
kje så
stadbunden. Vi var innflyttarar, og vi
måtte ut av bygda for å få utdanning.
Men det som har vorte klarare for
meg etter som eg har byrja å skrive,
er at språket mitt har eg frå Valdres,
understrekar nynorskforfattaren, på
valdresdialekt god som nokon.

Debut etter førti
Det var i tjueåra Norheim for alvor
byrja å skrive, og han debutert ikkje
med roman før etter fylte førti.
Men han kjende tidleg at det var
noko som låg for han.
– Eg likte å skrive stil, særleg på re

Valdresmagasinet

alskulen byrja eg med det. Eg hadde
Olav Gullik Bø som lærar, og han var
jo flink, minnest Norheim.

Verbal kultur
Norheim understrekar at han voks
opp i ein før-digital periode, lenge
før det fanst internett. Samstundes
stod det skrivne ordet sterkt i Vald
res, med ruvande forfattarar som
Hauge, Fønhus og Underdal.
– Det var ein verbal kultur. Og så
var det ikkje så mykje anna å drive
med heller, anna enn å gå på ski og
lesa bøker, vedgår prestesonen.

År med arbeid
I dag lever han halvparten av tida i
Berlin, sam
an med kona, som er

På eit vis er kvar
roman ein debut.
JØRGEN NORHEIM,
FORFATTAR

tysk. Resten av tida er han i Oslo. Der
får han sett litt til dottera si og barne
barnet, og halde kontakten med
Samlaget, som er forlaget hans. Ein
liten tur på familiehytta i Valdres blir
det også, ein sjeldan gong.
– Eg skulle gjerne vore meir der,
vedgår han, men prioriterer førebels
tida litt annleis.
Norheim skriv enno, og utelukkar
ikkje at det kjem fleire romanar. Men
det er ikkje gjort i ei handvending.
Han likar å gjera det skikkeleg.
– På eit vis er kvar roman ein de
but. Det ligg fleire års arbeid bak, iall
fall med mine romanar, understrekar
han.

Marianne Granheim Trøyflat

10. februar 2018
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KRYSSOrd 1

Vi trekker tre bokpremier blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 10. mars 2018
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:
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KRYSSOrd 6:
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Ellen Weyergang-Nielsen, Kolbotn
Frøydis Berg, Beitostølen
Mona Lie, Vestfossen
De tre vinnerne får tilsendt boka
«222 fossar i Valdres» av Torodd Lybeck.

Valdresmagasinet

VALDRESSPØRSMÅL

11

1 Kven er som einaste valdris
teken ut til å representere
Norge under OL i Sør-Korea?
2) Kva er øystreslidringen
Sverre Rotevatn si beste plassering i OL?
3) Ei kvinne frå Valdres
har vore kommentator og
reporter i NRK-sporten sidan
1979?
4) Ein valdris har skrive boka
På kjøretøyet skal småfolk
kjennes. Norske tråbiler og
andre barnebiler. Kven?
5) Kva heiter sykkelruta gjennom Valdres?
6) Sidetemaet i Valdresmarsjen er inspirert av ein lått
som ein valdrespelemann

spelte for komponisten av
marsjen, Johannes Hanssen.
Kven var valdresspelemannen?
7) Kva for eit selskap i Valdres
har størst omsetning?
8) Kven var redaktør i avisa
Valdres då avisa vart lagt om
frå fullformat til tabloid?
9) Kor mange hytter var det
i Valdres ved utgangen av
2017?
10) Kva er namnet på folkemusikkurset for barn og ungdom som starta på Valdres
Folkehøgskule i 1998?
11) Ein valdris er redaktør i
tidsskriftet Syn og Segn?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Mari Eide, 2) 7. plass i kombinert på 7,5 km sprint under OL i Salt Lake City
i 2002, 3) Karen-Marie Ellefsen, 4) Ole Birger Gjevre, 5) Mjølkevegen, 6) Olav Moe, 7) ASKO Oppland AS på
Leira med vel 1,5 milliardar kroner i 2016, 8) Geir Beitrusten, 9) 17.928, Strunkeveko, 10) Knut Aastad Bråten.

helgenstreken
eir helgen

Hvor kommer snøen
fra?

Slidre: Torgrim Røn, Røn (6): – Snøen
kommer fra skyene. Men det er Gud som
skaper den. Han tryller, har hvitt antrekk, er
snill og han har ikke skjegg.

Slidre: Vetle Teigen Oldre, Slidre (6): – Jeg
vet ikke. Kanskje det er et hull i himmelen.
Det er Jesus som lager den. Han har skapt
alt, mennesker, mørke og lyset og så snøen
da. Jesus er i himmelen og han er død. Det er
veldig trist og skikkelig vondt. Vet du, jeg er
seks år og så har jeg mistet seks tenner!

skitur
eidalen

Problemet med hvor ble det av snøen som falt i fjor er løst!
Den ligger fremdeles på Skiferplassen.

VINN

FINN BILDET
a

øypelag
D

enloypelag.no

B

E

C

F

EN MÅNEDS
ABONNEMENT
PÅ «VALDRES»

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

VÅRENS NyhEtER
Lette vårplagg
er på plass!

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Terje Willy Pedersen, Fredrikstad
Vi har også en liten
avdeling med
STØRRELSER
Sav på FINN BILDET:
A side:
B side:
C side:
D side:RAUSE
E side:
F side:

✂

på konto 1503.25.64027
Senga er tilbake
e!
.............................................................................................................................................................
Vipps Navn:
45255
Adresse: .....................................................................................................................................................
E-post/Tlf.: ..............................................................................................................................................
Valdresmagasinet

Slidre: Sigrid Gangstad Nordli (6), Røn: – Snø
kommer fra skyene kanskje. Jeg liker den ikke,
fordi rådyra dør. Vet du, det var en elg som
snødde ned som de måtte grave ut. Stakkar.
Men det er gøy å leike i snøen da, bygge
snømann og sånn.

Ramme inn
bilde eller maleri?

Anita’s Drøm

Rammeverkkstted
d
& Handleri

FRANITA-HUSET
Slidre: Ronja Opheim (6) Røn: – Snøen
i underetg.
kommer fra himmelen og der er det bare vann.
Tlf. 908 71116
Jeg liker snø, men tenk om den hadde vært der
hele tiden da. Da hadde jeg blitt veeeeeldig lei
Skrautvålsvn. 11
meg!
FagerneS
Tlf. 902 58 788

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

franit_a
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DET SKJER I VALDRES

Februar

ge (US) i Bryggerihuset Beitostølen.

10. Morsdagsaktivitet med gratis
verksted for barna på Fagernes Kjøpesenter.
10. Gomobu Fjellstue på Vaset inviterer til biff og ølsmaking med Små
Vesen.
10. Ung i Valdres presenter forestillingen «Ungkarsfesten» i Kulturhuset på Fagernes.
11. Bagn og Reinli Sanitetsforening
og DNT Barnas Turlag arrangerer
ski-/akedag på Åsemyra.
11. «Mord på Valdresbanen» – forfatter Christian Schlüter kommer til
Vang Folkebibliotek.
14. Kristian Bergsund og Bjørn Stendebakken presenterer historia og
boka «Valdresgutar i Tysklandsbrigaden».
14.–18. Frikar holder seminar, «Lær
KOVA-teknikk», i SMIA i Aurdal.
15. Valdresmusea arrangerer fotokveld på Bagn Bygdesamling.
16. Bryggjerikokken inviterer til
gourmetkveld i bryggeriet hos Små
Vesen i Aurdal.
16.–18. Konsert med Hannah Aldrid-

17. «Lått og leven med Anna og Selma» på Øystre Slidre Folkebibliotek.
17. Teater Innlandet presenterer barneforestillingen «Se! Jeg fant!» på
Torsheim i Vang.
17.–18. Kurs på Myhre gård i Skammestein: «Jaktdressur for den stående fuglehund».
17.02–10.03 Vinterutstilling med Ellen Edminson og Tina Tobiassen i
Galleri Perrongen på Fagernes.
19. Ølsmaking og krankupp på Bryggerihuset Beitostølen.
20. Riksteateret med Sven Nordin i
spissen, besøker Kulturhuset på Fagernes med forestillingen «En mann
ved navn Ove».
20.–21. Dressurkurs for alle hunderaser på Myhre gård i Skammestein.
21. Morsmålsdagen markeres på
Vang Folkebibliotek, og det blir konsert med Aissa Tobi.
21.–25. Hemsingfestivalen går av stabelen i Aurdal.
21.–27. Tryllekurs og trylleshow på
Beitostølen på Radisson Blu på Beitostølen.

22.–25. «Pyeongchang på Eidsbugarden» – OL vises på storskjerm og det
blir OL-quiz på Eidsbugarden på
Tyin.
23. Quiz på Kolbjørns Pub på Solhaug
Samfunnshus i Rogne.
23. –24. Asle Beck holder konsert på
Beitostølen Bryggerihus.
23.–25. Superhelg med vinteraktiviteter på Vaset.
23.–25. Kurs på Myhre gård i Skammestein: «Jaktdressur for den stående fuglehund».
24.–25. Kitekurs på Vaset.
24. Forestillingen «Elektrisk» med
Andreas Wahl fremvises på Radisson
BLU Resort Beitostølen.
24. Konsert med Rotlaus på Nabo Bar
på Fagernes.
24. DJ med saxshow spiller til dans
på Karjolen på Scandic Valdres på Fagernes.

Mars

01. Teater Innlandet presenterer
forestillingen «Man tager 20 egg» på
Torsheim i Vang i Valdres.

02. Kveldstur på truger på Vaset med
DNT Barnas Turlag.
02.–04. Spreke Jenter inviterer til
skihelg for jenter i alle aldre på Gomobu Fjellstue på Vaset.
03. Snowboardkonkurranse på Skiferplassen på Fagernes.
03. Frode Johansen holder konsert
på Beitostølen Bryggerihus.
08. Teater Innlandet presenterer
stykket «De elendige» i Kulturhuset
på Fagernes.
11.–18. Ridderuken på Beitostølen.
17. «Nynorsk lesefest for born» på
Vang Folkebibliotek. Samlagets 150
årsjubileum feires med barnebokforfatter Randi Fuglehaug.
17. Valdres sommersymfoni holder
programslippkonsert i Valdres i Festsalen i Rådhuset på Fagernes.
20. Påskeverksted på Øystre Slidre
Folkebibliotek.
24. Åpning av strikke- og hekleutstilling på Vang Folkebibliotek.
24. Alpinmestermøtet arrangeres på
Beitostølen.

Nesten heilt vaksen
Eg gler meg til å verte vaksen. Eg
trur det vert fint. Likevel vert eg
nokre gonger litt fortvila over alt eg
ikkje kan og ikkje veit. Sjølv om eg
no så vidt har byrja å klatre i 20-åra,
så kjenner eg meg langt frå vaksen.
Ikkje er eg born lenger heller. Eg
veit eigentleg ikkje heilt kvar eg
høyrer til, eller kjem til å ende opp.
Det skremmer meg. Eg sit på hybelen min i den store hovudstaden og
tenkjer at det sikkert er berre eg
som kjenner meg einsam, stressa
og forvirra. Det er det jo sjølvsagt
ikkje. Det er heilt vanleg i 20-åra.
Når ein akkurat har klart å karre
seg gjennom puberteten og bergog dalbanen av kjensler, så skal ein
plutseleg forme heile vaksenlivet
sitt. Det er mykje som skal på plass.
Kvar skal du bu? Kven vil du dele livet med? Kva vil du jobbe med?
Store og avgjerande val kjem i kø,
og alle desse vala skal takast av
deg. Kanskje veit du
svaret på eit av
dei, eller

to. Kanskje ombestemmer du deg
på vegen. Mange kjenner nok òg på
forventningar, både frå seg sjølv og
andre. Tusen tankar svirrar rundt i
hovudet, og i tillegg til alle desse
vala som skal takast, så skal ein etter kvart òg stå heilt på eigne bein.
Er eg den einaste som lengtar heim
til mor og far på tunge og tråe dagar?
Det er veldig forskjellig kor langt
mine vener i 20-åra har kome både
når det kjem til yrkes- og privatliv.
Nokon har teke fagbrev og har fast
jobb, andre har teke seg eit ekstra
friår for å reise jorda rundt. Nokon
er midt i utdanninga til drøyme-yrket sitt, medan andre igjen har
snart teke ein bachelor dei ikkje
veit kva dei skal bruke til. På Facebook poppar det opp kunngjeringar
om at venene mine no har vorte
sambuarar eller har forlova seg, ja,
nokon har til og med lagt ut brudebilete. Blant dei litt eldre venene
mine byrjar det så vidt å poppe opp
bilete av smilande baby-fjes.
Kor langt burde eg ha kome
no? Kjensla av stress, dårleg tid,
boblar rett som det er opp.
Ein ser på dei rundt seg,
men vert ikkje klokare på
kva svaret er av den
grunn. Har eg valt rett?

blogg
for blyge

Andrea b. grøneng
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Teikning: Andrea B. Grøneng

Eg har alltid vore opptatt av å
meistre, av å vere flink. Men dess eldre eg vert dess dårlegare går planen min om å gjere alle til lags. Det
er umogleg! Livet handlar om meir
enn å vere flink. Ein lyt leve litt òg.
Ein vert rett og slett nøydt til å ta dei
vala ein kjem overfor, for seg sjølv,
og ikkje for andre, sjølv om det til tider er vanskeleg og vondt.
Kanskje har eg det litt for tra-

velt med å bane fram vegen til vaksenlivet. Kvifor stressar eg så fælt?
Eg treng ikkje bestemme meg for
alt i dag. Nokon val treng forhåpentlegvis berre litt tid før dei kjem
meir naturleg. Det rutineprega livet
med fast jobb og buplass kjem snart
nok, så kanskje det er eit poeng i å
nyte vegen dit. Eg får byrje å lytte
meir til alle dei som har sagt at studietida er den beste tida i livet, og
nyte å vere nesten heilt vaksen.

Valdresmagasinet

Vurderer du å selge hytte?

Rekordmange salg og gode priser viser at mange
ønsker seg hytte i Valdres.

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

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

Are
Berg

Marit
Nystuen

Ingunn
Meisdalen

Lene
Ringen

Synnøve
Hovde

Oddny
Fystro

Lisbeth
Andersen

Valdres Eiendomskontor - din eiendomsmegler i Valdres i nærmere 40 år!
Valdresmagasinet
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VI BRENNER FOR
VALDRESKULTUREN

OSLO T 924 41 138
BERGEN T 951 00 341
STAVANGER/SULDAL T 932 57 932

DE SISTE 10 ÅRENE har Hedda Hytter engasjert seg i sport- og kulturlivet i Valdres.
Vi var med å starte løypelaget i hjembygda Hedalen, vi støtter opp om Valdres
Sommersymfoni, og ikke minst har vi stor glede av vårt bidrag til Hemsingfestivalen
der vi har vært med siden starten i 2013.
HEMSINGFESTIVALEN 2018 21.–25. FEBRUAR inviterer til fem dager med 16 ulike
konsertopplevelser av topp internasjonal klasse i Aurdal i Valdres. Kom og hør klassisk
musikk ved spennende internasjonale stjerner som Alexey Stadler, Yulianna Avdeeva
og Goldmund Quartet, i tillegg til kjente norske artister som Henning Kraggerud,
Ingrid Andsnes, Tor Espen Aspaas, og selvsagt Eldbjørg og Ragnhild Hemsing.
For billetter og mer informasjon om festivalprogrammet, se hemsingfestival.com
For booking av overnatting på festivalhotellet, se nythun.com

Velkommen til store musikalske opplevelser!

HEDALEN T 61 34 97 80

På Næringslivskonferansen
i Valdres ble Hedda Hytter
kåret til årets Valdresamabassadør 2017.

