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Ingen jul uten
alle de «sju slaga»
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Saras kafé – internasjonalt matsted i Ryfoss
Fagerneshistorien
Rømmegrøtgutta
To bøker – 100-vis med turmål

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 33–35

Trygghet
Vår lokalkunnskap er din

Vi har tro på lokale arbeidsplasser og lokalt næringsliv i Valdres, og satser
videre som lokalbanken for privatpersoner og bedrifter i Valdres.
Vi har tro på at du selv kan velge om du vil ha kontakt med oss gjennom
personlig kontakt eller digitalt gjennom Norges beste digitalbank.
Vi har tro på god service og jobber hardt for å betjene våre kunder raskt.
Vi har kun 20 sekunder ventetid i snitt på telefon.

Med

for Valdres

Tel: 03202 - post@sb1.no - sb1.no
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Månedens bilde

Jomfruslettfjellet: Her med utsikt mot mesteparten av Valdres. Bildet er tatt i oktober i fjor,
da kom vinteren tidligere enn i år, og kanskje mer «mot normalt», forteller fotografen Helge Nordnes.

Motiv fra Jomfruslettfjellet
Helge Nordnes fra Tønsberg er den heldige vinner av
Månedens bilde denne gangen. Han forteller at bildet er fra Jomfruslettfjell, med utsikt mot mesteparten av Valdres. Bildet er tatt i oktober i fjor, da kom
vinteren vitterlig en del tidligere enn i år, og kanskje
mer «mot normalt». Nordnes forteller at familien har
hatt hytte i Etnedal helt siden 1967. – Det er mitt paradis på jord, sier han i en kommentar til Valdresmagasinet.
Nordnes forteller også at han tidligere har bodd
noen år på Fagernes, og den gang besteget de fleste fjelltoppene i det fjerne på bildet, med unntak av
Hurrungane.
Det venter som seg hør og bør en premie til den
heldige fotografen. Bildet vil i tillegg bli satt opp i en
av monterne i Gullsmedvegen/Briskebyen på Fager-

nes. Vi kårer «månedens bilde» i forbindelse med
hver utgivelse av Valdresmagasinet, seks ganger i
året.
Frist for innsending til neste utgave av Valdresmagasinet er 15. januar 2021. Bildet som da blir kåret, vil
komme på trykk i neste magasin som kommer ut i
februar 2021.
Du kan sende ditt bidrag til valdresmagasinet@
avisa-valdres.no, merket med månedens bilde. Husk
at vi må få bildene tilsendt i breddeformat, og at det
er ett bilde som gjelder for hver innsender. Skriv
også gjerne med en liten forklaring til bildet og hvor
motivet er tatt. Vi trenger også innsendernes adresse og kontaktinfo. Tema for kommende innsending
er «Vintersjarm». Lykke til.

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

Ein segabørk: Lat og sein hest.
AG, Ulnes

Druntin: Sein, tiltakslaus, somlete.
Anonym, Nord-Aurdal
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Halvannen uke fram er det definitivt jul igjen. Mye er
annerledes dette året, og det meste kjennes litt improvisert denne
gangen. Jeg må innrømme at jeg i år mangler den litt gode
førjulsfølelsen. Førjulsukene er normalt en av årets fineste
perioder. Hektisk for all del, men svært hyggelig, og om man har
mulighet, er det vanligvis veldig mye å ta del i samtidig som det er
mye å holde styr på og få på plass. Nå legger jo koronapandemien
føringer for dette også, og det aller meste av kulturaktiviteter og
andre hyggelige førjulsarrangement er avlyst eller minimert ... Det
gjør at ventetida blir annerledes sammenlignet med hvordan den
pleier å arte seg. Nå blir det meste liksom i litt ensom majestet.
Men så tenker jeg at man må lide litt som bidrag med egen
innsats for å unngå et scenario med korona. Så får man håpe og tro
at forholdene etter hvert normaliserer seg noe. Det er særdeles
trist med jul, påske, andre høgtider - og hverdager for den del styrt av en pandemi ingen vel her på berget hadde forestilt seg
ville ramme oss på denne måten. Da får det nesten ikke hjelpe at
den tar fra oss noe av gleden og friheta, og nå faktisk setter en
effektiv stopper for at vi går i julemodus.
Situasjonen har stadig mer alvor over seg. Jeg tenker mye
på dem som lever sine liv med sterke begrensninger om dagen,
ikke minst alle dem som holder til på en institusjon, eldre og
mange ensomme i alle aldre, som vi vet allerede sliter. Så tenker
jeg også mye på hva jeg kan gjøre for å gjøre en forskjell for dem, i
alle fall når jula snart ringes inn.

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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Populært: Vasetløypene får fått med Valdreskunstneren Leslie Ayres på laget, han har
malt et bilde som alle som kjøper andel til kr 5.000 i jubileumsåret, 10 år i år, blir til del. Mer
enn 50 andeler er tegnet på denne måten.

Vasetløypene har fått ku
Valdres er kjent for
sine mange flotte
skiløyper. Og vi vet
mye om at motivasjonen til mange for å
satse på fritidsbolig i
Valdres er nettopp
skiløypene og tilgang
på unik natur året
rundt. Det har Vasetområdet tatt på alvor.

I

Valdres aleine kjøres det hver vinter noen tusen kilometer med skispor. På Vaset, med godt over 1700
hytter, står Vasetløypene SA for nærmere 130 kilometer med preparerte
løyper. I hver ende av kommunegrensene, kan du si, møter man andre løypelag som tar over. – I prinsip-
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pet kan du gå på ski mellom Grindafjell og Nesbyen, sier ildsjel for løypekjøringa på Vaset og dugnadsbas i Vasetløypene, Sverre J. Flatmo. Han har
også sjøl stor glede av løypenettet i
denne delen av kommunen og er å
finne i sporet både her og andre steder i distriktet flere ganger i uka.

Vasetløypene SA
Vasetløypene heter den formelle organisasjonen, og det er en økonomisk dugnad blant hyttefolk, lokalbefolkningen, lokale næringsbedrifter, de som bygger hytter og kommunen som gjør det mulig å opprettholde et såpass omfattende nett av løyper i denne delen av kommunen.
Den viktigste satsinga til laget er å
sørge for selve løypetraseene, og det
andre forholdet er å sørge for utstyrsparken. Vasetløypene hadde lenge en
maskin som de i si tid kjøpte brukt.
I 2019 realiserte de sitt tids største
løft med å investere i en flunkende
ny løypemaskin til den nette sum av
fire millioner kroner. Maskinen ble

betalt kontant og kun med et lite lån,
og slik unngår man å belaste drifta
med store finansutgifter de kommende åra. All virksomhet kan dermed konsentreres om drifta av laget.

Kapital til ny løypemaskin
– Nå tenker vi videre, om ikke altfor
langt fram i tid må den gamle maskinen få avløsning. Vi trenger derfor å
bygge oss opp kapital for å ta denne
investeringa. Det vil være feil å måtte
leve med store låneopptak, sier nok
en ildsjel i Vasetløypene, hytteeieren
Ole Gilbo. Familien har hele 85 års
tilhørighet i Vaset-området og lever
og ånder for området, som de også
tilbringer mye tid i, vinter som sommer.

10-årsjubileum
Dette året har Vasetløypene AS
10-årsjubileum, og det er stort sett de
samme kostene som står i bresjen nå
som da det hele starta opp i 2010. – Vi
er en gruppe av noen fastboende,
noen hyttefolk og noen næringsdri-

vende som bruker mye av vår fritid
for å sikre dette tilbudet, forteller Ole
Gilbo.
Gilbo holder fram: – Til løypekjøring og investering i nytt utstyr
trengs naturligvis penger. Satt litt på
spissen, er det jo slik at det ikke snør
skispor eller regner penger. Arbeidet
med skiløyper er langt mer komplekst enn å starte løypemaskinen og
preppe løyper.
– Etter at også det flotte stadionbygget kom opp, som Vestre Slidre
idrettslag formelt står som byggherre
av, og som vi leier oss inn hos, er også
mye blitt enklere. Her står maskinene
parkert når de ikke er i bruk, inne i
oppvarma hall. Det gjør blant anna
vedlikehold og reparasjoner mye enklere, forteller Flatmo.

Gir bort Ayres-bilde
Et av grepene de har gjort i jubileumsåret er å trekke med Valdreskunstneren og natur- og fjellmannen
Leslie Ayres på laget. Ingen kjenner
Valdresnaturen og fjellene stort bed-
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Basen på stadion:
Vasetløypene AS har leid
seg inn i stadionbygget
som Vestre Slidre
Idrettslag har reist på
Vaset. Det gjør vedlikehold
og reparasjoner på
maskinparken mye
enklere.

Stor innsats: Vasetløypene har alene ansvar for kjøring av omkring 130 kilometer med løyper i Vaset-området. De disponerer nå to maskiner. Her ser vi en gjeng med
entusiaster fotografert sammen med løypemaskinen som ble ervervet i fjor. Oppe på beltet t.v. Sverre Flatmo, dugnadsansvarlig i Vasetløypene, og på beltet til høgre, Ole
Gilbo, som representerer hytteeierne i styret. I front ser vi de tre løypekjørerne, f.v., Erik Gudheim Hansen, Stein Jørgen Gudheim og Lage Westerbø.

unstneren med på laget
re enn han. Ayres er ikke minst kjent
for sine karakteristiske fjellbilder i
særprega blåtoner. Løypelaget fikk
Ayres til å male et motiv fra Vasetområdet. Sjøl om han maler abstrakt,
kan du se over Vasetvatnet inn mot
Ålfjell og Landsrudfeten og videre
mot Jotunheimen mer i det fjerne.
Alle som kjøpte jubileumsandeler på
kr 5.000 i løypelaget fikk også med
en innrammet kopi av selve bildet.
– Vi opplevde at godt og vel 50 andeler gikk unna, og vi fikk en flott drive med å skaffe inntekter til laget og
vi fikk ikke minst mye positiv blest.
Fortsatt er det en mulighet for å sikre
seg en jubileumsandel og en kopi av
det flotte fjellmotivet, forteller Ole
Gilbo. Det er bare å ta kontakt med laget, sier han.
– En offensiv som dette framkaller
gjerne også kreativitet, det er mange
som faktisk ønsker å bidra til at vi
fortsatt skal kjøre løyper. Et ektepar
fra bygda ønsket på sine respektive
70-års dager penger som skulle gå til
kjøp av andeler i løypelaget. Det syns
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vi var et særs hyggelig bidrag, sier
Gilbo.

Løyper er avgjørende
– Ja, vi brenner jo sterkt for dette
og bruker mye krefter på å få dette til
å fungere. Vi gleder oss også over
masse gode tilbakemeldinger. Vi er
også klar på at ringvirkningene av
løypekjøringa er nokså store. Egentlig er vel realiteten at dette burde motivere både kommunen og de næringsdrivende til å bidra enda sterkere. Det er vel ikke helt feil å påstå at
veldig få i dag ville ha besøkt området på vinteren hvis det ikke hadde
vært for løypenettet. Og hva med resten, butikkene, serveringsstedene,
leirskolen og overnattingsbedriftene.
Og ville så mange da investere i hytte
i området uten denne infrastrukturen? Antakelig har også løypenettet
stor betydning for tomteprisene. Det
meste henger sammen, og vi ser at de
aller fleste er tjent med løypesatsinga, sier Gilbo og Flatmo. De er opptatt
av å få opp betalingsviljen hos folk

flest som er tilknyttet området. En familie bruker gjerne en tusenlapp eller mer på en dag i slalåmbakken. Da
blir et årsbidrag til løypelaget på 1250
kroner småtteri i forhold. Også når vi
vet hva mange bruker av penger når
de investerer i hytte her. Hytteprisene dreier seg gjerne om flertallige
millioner, sier de.

Fast team av kjørere
Løypelaget har vært heldige og har et
fast team av lokale løypekjørere. Det
er erfarne mennesker som kjenner
hver meter av løypenettet og er erfarne med maskinene. Skjer det noe, så
vet de som oftest råd. Framfor alt, de
kjører når det trengs og gir egentlig
alt for å tilfredsstille brukerne, sier
Sverre J. Flatmo.
– Ja, hvordan er livet egentlig som
løypekjører. Vi spør «treerbanden»
Lage Westerbø, Stein Jørgen Gudheim og Erik Gudheim Hansen som
har hatt oppgava i mange år.
– Dette er en hyggelig jobb å ha, og
det er også trivelig med mye god til-

bakemelding. Ny maskin gjør også
jobben enda morsommere. Dette er
dessuten en jobb full av naturoppleving med møte med lyset i alle fasetter og dyreliv som dukker opp langs
ruta, sier Lage. Løypekarad'n er ofte
ute tidlig på morgenen eller seint på
kvelden. Værmeldingene bestemmer
mye når de drar ut. – Vi tar aldri noen
sjanser, og er forsiktige med å kjøre
på myrene før de har frosset til, og islagte vatn holder vi oss unna, sier
Lage Westerbø. På den mest krevende tida kan de være ute og kjøre fra
fire til åtte timer i ett strekk. Da må
man utstyre seg med termos og niste.
– Sønnen min syns det er helt topp å
få være med i løypemaskinen, sier
Erik som nyter å ratte den digre løypemaskinen ...
Torbjørn Moen
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Vil inspirere folk til å utforske Valdres
TURFOLK: Julia og Morten Helgesen har nylig kommet med en oppdatert versjon av bøkene «På tur i Valdres».

Har du hørt om Holtelifjellet? Kanskje ikke så rart,
siden det ligger litt over grensen til Gol. Men fjellet er enkelt å nå fra Bagn. Uansett er denne turmuligheten et av mange noe mer ukjente steder i
bøkene «På tur i Valdres – øst og vest».

H

er handler det altså om to
bind, der de tar for seg hver
sin himmelretning. Og Holtelifjellet, med sine 1152 meter over havet, er et av svært mange turmål som
er innen rekkevidde. Her snakker vi
så vel avstandsmessig som vanskelighetsgrad.

Naturlige og nære
For om du bor eller oppholder deg
skal vi innenfor en radius på 10–20 kilometer fra Fagernes, er Holtelifjellet
fullt mulig å nå innen meget rimelig
tid. Kjøreturen fra Bagn, mot Hellebekkseter og videre til Brennsetra er
overkommelig. Fotturen, cirka seks
kilometer på lettgått sti, tar deg deretter maksimalt to timer.
– Under produksjonen av bøkene
har vi fritt tatt med enkelte turer i
kommunene Gol, Hemsedal, Lærdal,
Årdal, Vågå, Nord-Fron og Nordre
Land. Ganske enkelt fordi de aktuelle
turene er helt naturlige og relativt
nære for folk med base i ulike deler av
Valdres. Det mest åpenbare «tyveriet»
er en ganske inngående beskrivelse av
Besseggen, men det er en rekke andre
turer som ikke fysisk ligger innenfor
Valdres sine grenser, påpeker Morten
Helgesen i Glittertind Forlag.

Synliggjøre mangfoldet
– Men det er jo dette vi aller mest vil
oppnå med turbøkene, inspirere folk
til å ta litt andre turer enn det de pleier. Kall det gjerne å utforske Valdres
mer, fortsetter han.
Det er han og kona Julia som står
bak de to bindene, som er en oppdatering av den første utgaven som kom i
2011. Men siden det er rundt 50 nye
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turmål i de nye bøkene, så snakker vi
vel egentlig om mye mer enn en oppdatering.
– Det er ikke så enkelt å finne nye turer i Valdres, ettersom mesteparten
nok er beskrevet allerede. Men vi får
likevel tilbakemeldinger fra folk om at
de finner turmuligheter de ikke har
hørt om. Og det er jo hyggelig og bra.
Ellers kan vi vel si det sånn at dalføret
vårt har masse fine turer, som vi har et
sterkt ønske om å dele. Men det blir
gjerne slik at folk ofte tyr til sine vante
ruter i nærmiljøet. Forhåpentlig kan
bøkene våre både synliggjøre mangfoldet samt de tallrike mulighetene til
gjennomføre andre turer litt lenger
unna der folk bor, framhever Morten
Helgesen.

Naturlige ruter
For å gå litt tilbake til start: Vi er nokså sikre på at de aller fleste potensielle lesere av bøkene vil finne ganske
mange turmål de ikke har hørt om.
Kristiansmokollen i Begnadalen er
antakelig en av disse. Ikke mer enn
493 meter over havet, men likevel
320 høydemeter stigning, fire kilometer tur/retur og to-tre timers gange.
Eller hva med Høgdefjellet i den
nordre delen av Vassfaret og Sæterknatten i den samme villmarka i SørAurdal. Når vi kommer et stykke inn i
Nord-Aurdal fra sør, er Bjødnastigen
og Skarsbakkadn spennende ruter.
Ikke i fjellet, men likevel en krevende
ferd på nesten 10 kilometer og 600
høydemeter. Fire-fem kilometer fra
tidligere Tonsåsen Opptreningssenter
kommer du til Himalaya, en skogskolle på 826 meter. På Aurdalsåsen finner

du Kyrkjeknatten, i Øystre Slidre Stryteberget og Buatinden.

te bilder, skulle veldig mye være sagt
om hovedinnholdet i de to turbøkene.

Sykkel, ski og padling

50.000 fjellbøker

Sjølsagt finner du også alle de velkjente turmålene, som Besseggen,
Bitihorn, Knutshø, Rundemellen,
Skaget, Mugnetinden, Synshorn,
Skogshorn, Grønsennknippa, Nystølvarden, Makalausfjellet, Spåtind,
Djuptjernkampen og en rekke andre.
Minst like bra er at «På tur i Valdres –
vest» har et eget kapittel om alle
2000-metertoppene innenfor dalførets grenser. Her kan du lese deg til
hvordan ruta er til topper som for eksempel Rasletinden (2105 moh), Øystre Torfinnstinden (2119), Uranostinden (2157) og Falketind (2067). Totalt
har Valdres 14 topper på over 2000
meter.
Men det finnes flere rosiner i pølsa,
blant annet som nevnt et – skulle vi tro
– kjærkomment kapittel om sykkelturer i Valdres. En aktivitet som bare
øker i popularitet. Det samme gjelder
toppturer på ski. Den informative og
flotte delen om mulige padleturer i
dalføret vil nok også bli lest. Legger vi
så til at alt er ledsaget av svært gode
turbeskrivelser, detaljerte kart og flot-

Når dette magasinet leses, har bøkene vært på markedet i omtrent fem
uker. Allerede i slutten av november
var nærmere 1000 eksemplarer av
hver bok (opplaget er på 1500) distribuert til en del forhandlere.
– Det hadde vært over all forventning å få ut hele førsteopplaget før jul,
sier Morten og smiler.
Sammen med kona Julia har han
produsert alt det materialet som skal
til, og det har ikke vært lite arbeid.
Morten anslår at det ligger godt og vel
ett årsverk bak. Feltarbeidet, som han
har utført mesteparten av, har pågått
over lengre tid. Arbeidet med resten
av innholdet i bøkene – som skriving
og kartarbeid – har blitt unnagjort for
det meste siden i fjor høst. «På tur i
Valdres» – øst og vest – har myke permer slik at de er enkle å ta med i sekken. Til sammen har de to bøkene om
lag 620 sider. Antallet bilder ligger opp
mot 1000. Turbøkene er laget i samarbeid med DNT Valdres.
Morten Stensby

VAKKERT: En topptur på ski er heller ikke å forakte, her fra Skørsnøse.



FOTO: Glittertind Forlag
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Svarthamaren i Øystre Slidre
Dette er en fottur på vel 8,5 kilometer tur-retur og drøyt 300 høydemeter fra Skreddalen.
Varigheten anslås til mellom 2,5 og
3,5 timer derfra. Eventuelt noe mer
om du starter fra Kjølastølen eller
Storeskag. En variert og fin fjelltur på
umerket, men tydelig sti. Upåklagelig utsikt fra toppen samt spennende
formasjoner innunder fjellet mot sørøst, for dem med litt utforskertrang.
Svarthamaren ligger som en fin og
markert topp mellom Skreddalsfjellet og Skaget, men den havner litt i
skyggen av sistnevnte, som er «storebror» og antakelig noe mer kjent. –
Har man imidlertid vært på Skaget
før og er ute etter litt avveksling, er
Svarthamaren et bra turmål. Et lite
steinkast sør for toppen finner man
ofte lune og solvendte rasteplasser
nedenfor noen småskrenter, heter
det i turboka fra Glittertind Forlag.
Start fra Skreddalen: Kjør til parkering rett før Skreddalsstølen. Fortsett
så et kort stykke østover, før stien tar
av opp til venstre, før innerste stølen.
Hold rett fram på den tydeligste stien
og ikke følg tråkk som dreier mer
nordlig mot Skreddalsfjellet. Stien er
umerket, men enkel å følge innover
fjellet. Etter en god oppstigning til
cirka 1300 meter over havet, flater

Foto: Glittertind Forlag

det ut et stykke, og et lite og idyllisk
tjern passeres, før sti fra Kjølastølen
kommer inn fra høyre. Til sist gjenstår bare den siste kontante kneika

opp til topplatået.
Innunder toppkrona mot sørøst er
det noen hyller innunder den til dels
overhengende bergveggen. Det fin-

nes som nevnt noen artige formasjoner, og man kan finne enkelte idylliske pauseplasser her.

Gråkampen i Vestre Slidre
Her tar du fatt på sju kilometer tur/
retur samt en oppstigning på hele
660 høydemeter fra Halvorstølen.
Turen tar tre-fire timer. Tydelig sti i
starten, men et noe utydelig midtparti med en del forvirrende saue
tråkk og tidvis dårlig sti. Men det blir
bedre igjen mot toppen. Utsikten fra
toppen er flott. Dette er en godt egnet
familietur med litt større barn.
Gråkampen er et markert toppunkt
sørøst på Storli
fjellet, med nydelig
utsikt ut over Storfjorden/Flyvatnet
samt fjell i nær og fjern. Etter en litt
bratt start er terrenget fint og lettgått.
Det er to veier til utgangspunktet
ved Halvorstølen. Men mest aktuelt
er det nok å kjøre fra Røn/Ulnes til
Vaset og videre på Panoramavegen
(automatbom) mot Nøsen. Her tar du
til høyre på vegen mot Jaslangen/Bukono, inn langs Svenskefjorden. Herfra er det to alternativer: Enten å parkere ved Halvorstølen eller kjøre
noen hundre meter lenger i retning
Bukono og parkere der.
På ryggen i cirka 1360 meters høyde står en tydelig varde. Herfra og til
topps er det tydelig sti som er grei å
følge. I den siste kneika mot toppen
er det litt steinur (her finner man
dessuten flere velholdte dyregraver).
For øvrig er stien veldig fin hele ve-
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Foto: Glittertind Forlag

gen. Ved toppen er det murt opp en
forseggjort rasteplass med levegger.

Gråkampen er også et fint turmål på
ski om vinteren, for dem som driver

med litt mer avansert skigåing utenfor løypenettet.
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Kristiansmokollen i Sør-Aurdal
Turen er ikke så lang, cirka fire kilometer fram og tilbake. Du må forsere
320 høydemeter og regne med 2–2,5
timer tur/retur. Dette er en flott tur
på blåmerket, stort sett tydelig sti.
Nydelig skogsterreng på toppen og
fin utsikt. Godt egnet for familieturer.
Kristiansmokollen er kanskje litt
ukjent for de fleste, men alle som kjører oppover E16 stirrer rett opp på de
blankskurte svastyrtningene, like etter at de har passert tettstedet Begnadalen. Kollen er en trivelig skogstur
med fin utsikt utover dalen. Oppover
mot toppen er det dessuten et kjempetrivelig og tynnvokst skogsterreng,
med den fineste krokfuruskog.
Den beste parkeringsmuligheten er
på rasteplassen ved hovedvegen cirka 150 meter nord for brua over
Muggedøla. Det er også mulig å parkere litt nærmere, på en snuplass ved
å ta inn en litt diskret innkjørsel rett
sør for den samme brua. Videre fortsetter turen på traktorveg opp langs
elva vel 400 meter, før stien tar av til
venstre. Snart passerer man et gammelt, lite hogstfelt, hvor høyvokst
vegetasjon i perioder kan gjøre det
litt utfordrende å finne stien, men
det blir straks mye bedre når man
dukker inn i skogen igjen.
Etter hvert bratner det en del til, og

Foto: Glittertind Forlag

man vinner fort høyde, samtidig som
skogen gradvis forandrer karakter fra
litt rotete blandingsskog til fin, litt
åpen furuskog. Like før toppen dreier

hovedstien til venstre mot en turmålkasse, mens et svakt tråkk fortsetter
rett fram til toppunktet. Det anbefales å ta en runde rundt på topplatået,

hvor det er flere ulike utsiktspunkt,
men vær forsiktig på kanten ut mot
stupet!

Nærtur på Leira i Nord-Aurdal, fra Bergflagget
via Leiraåsen til Kvitmøsaknatten
Ovenfor Leira er det et omfattende nett av fine stier, kanskje ikke så
kjent for dem som ikke bor der. Men
dette er absolutt verdt å utforske om
du er i Fagernes-traktene og vil strekke på beina.
Den mest åpenbare turen er opp til
Bergflagget, som kan gås fra Leira eller parkeringslommer lenger opp mot
Gardlibygda. Stien til flagget er bratt
men god, og utsikten over Leira er
flott.
Videre oppover i åsen går det flere
fine stier, og en bra tur er å gå rundt
Sagkøllen. Langs denne runden er
det også satt opp et par postkasser.
Hogstfeltet nord for Sagkøllen er
dessuten veldig eiendommelig, med
store mengder kvitkrull som lyser
opp bakken blant spredte furutrær.
Via tråkk på sørsiden av Sustjednet,
kan man forresten gå over til et annet
stinett. Det går også en flott sti på østsiden av Leiraelva, som stedvis fører
tett på det trange elvegjelet.
Litt lenger øst går det sti opp til et
flott utsiktspunkt som heter Kvitmøsaknatten. Her kan man enten
starte fra en liten parkeringslomme
langs Månovegen eller litt lenger
nede, for eksempel ved Valdres vidaregåande skule.

8

12. desember 2020

Kvitmøsaknatten. Foto: Glittertind Forlag
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Bergsfjellet Øst og Uksestigen i Vang
Turen er på i overkant av åtte kilometer tur/retur. Snaue 800 høydemeter må forseres og du må påregne
tre til fire timers gange. Dette er en
bratt, men merket tur. Noe smal og
stedvis utydelig sti opp Uksestigen.
Umerket siste stykket mot toppen.
Der får du et nydelig fugleperspektiv
over Vang.
For å finne fram til startstedet tar
du av fra E16 mot Skakadalen ved YXstasjonen i Vang. Du kjører snart forbi
ei bomkasse, og vel 500 meter senere
tar du til høyre (det står et sykkelskilt
ved vegen her) i første avkjøring, mot
Vårheim. 20–30 meter etter avkjøringen er det parkeringslomme på venstre side. Det er ingen skilting eller
merking i starten, men stølsvegen
følges gjennom grinda på Vårheim og
så litt ned langs jordet. Etter hvert
kommer du til et skilt med Uksestigen/Bergsfjellet, og herfra begynner
merkinga, i form av hvite treklosser
på trærne.
Stien dreier etter hvert krapt til
venstre, og du passerer en flott gammel grunnmur. Videre skrår Uksestigen oppover lia og vinner jevnt og
trutt høyde. Omsider bryter man
over tregrensa, og treklosser på trær
erstattes av hvite v’er på steiner. Stien blir mer utydelig etter hvert, så du
bør følge godt med. I øvre del før

Foto: Glittertind Forlag

fjellryggen bratner det til og her kan
det gjerne ligge ei snøfonn tidlig i sesongen. Oppe på ryggen slutter merkinga, men denne er lettgått mot toppen, med antydninger til sti iblant.

Like nord for høyeste punkt er det
en stor varde med strålende utsikt
mot Vang. Det anbefales også å gå et
stykke nordvestover til punktet på
1400 meter over havet. Her kommer

du tett innpå noen forrykende stup.
NB! Det er en del lurestier nede i
lia, så følg godt med på veg ned. Det
er et par steder hvor det er fort gjort å
gå feil.

Jomfruslettfjellet i Etnedal
Litt avhengig av hvor du velger å
starte denne turen, varierer lengden
fra vel sju til i overkant av åtte km tur/
retur. I begge tilfeller er det omtrent
250 høydemeter og en varighet på fra
2–2,5 timer fram og tilbake. Dette er
en lettgått tur på gode stier, i et herlig
landskap med vid utsikt. Og turen er
absolutt svært familievennlig.
Jomfruslettfjellet er et lett tilgjengelig fjellmassiv vest for Synnfjellet.
Ved høyeste punkt på 1140 meter
over havet er det postkasse, vid utsikt og en forholdsvis ny sikteskive
som forteller hva man ser i horisonten. Vanligste atkomst er fra Elvesætre i nordvest eller fra Gamlestølen i
sør.
Hvis du velger Elvesætre kjører du
vegen fra Nord-Etnedal mot Lenningen. Ved Elvesætre er det stor parkering på venstre side. Følg så privat
veg (sykkel kan være praktisk her)
oppover mot Jomfruslette og ta til
venstre litt før setra (skiltet mot Jomfruslettfjellet). Tydelig, men stort
sett umerket sti opp til den første
toppen. Videre innover platået til
høyeste punkt med sikteskive.
Alternativ Gamlestølen: Ved avkjørselen til Gamlestølen er det parkeringsplass ved siden av noen con-
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tainere, eventuelt oppe ved fjellstua.
Følg skilting opp gjennom hyttefeltet. Det går tydelig sti (to varianter)

opp til vestenden av Langevatnet og
videre inn til stidele like øst for Jomfruslettfjelltoppen. Herfra lettgått

opp til topps. Du kan også gå fra
Glenna, noe som er en tanke lenger
enn fra Gamlestølen.
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HYTTEEIEREN
Ragnhild og Tron Ole Bamrud
Vaset

TRIVELIG: Ragnhild og Tron ved kjøkkenbordet inne i hytta på 70 kvadratmeter, bygd i 1983.

– Jeg er opptatt av å ta va
Alt som 15-åring gikk
Tron Ole Bamrud (53)
på ski fra Filefjell til
Finse. Kanskje han
allerede da la grunnlaget for den utholdenheten som en fylkesrådmann trenger?
– Jeg vet ikke det. Men fjell og friluftsliv er en viktig del av min identitet, sier Bamrud, som synes han har
vært heldig med å kunne oppholde
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seg nær Ålfjell i Vestre Slidre siden
1983.
For det året – da han var 15 – var
han med faren Terje og fullførte hytta, stort sett sjølbygd fra bunn til
topp.
– Det var riktignok et byggesett. Og
vi fikk hjelp av to sterke, lokale snekkere til å løfte opp limtredrageren i
himlinga, forteller han og smiler.

Paradiset
Innlandets forholdsvis nyansatte fylkesrådmann sitter i sin enkle stue,
sammen med kona Ragnhild. Kaffe
og nystekte vafler venter. Ganske
midt i rommet står en stor og grønn,

gammel Jøtul. En vedovn av skikkelige dimensjoner.
– Jeg betrakter den som et kulturminne, sier Tron og smiler igjen.
Han smiler i det hele tatt ofte. Og er
ikke vanskelig å få på gli. Men hvordan hadde det seg at familien valgte
nettopp Vaset og Ålfjell?
– 1982 var før finn.no. Far satte inn
en annonse, i avisa Valdres. Vi fikk
flere henvendelser. Men da vi kom
opp her og så den fabelaktige utsikten, den unike beliggenheten på 1030
meter over havet, så var valget enkelt. Den gangen var det nesten ingen andre hytter her, heller, beretter
Tron.

Han mener det var ingeniøren i faren Terje, samt gleden og spenningen
ved å få til noe sjøl, som var de fremste drivkreftene bak prosjektet. Så
byggesettet ble bestilt. De fikk gravemaskinhjelp lokalt til utgraving, og
renset grusen deretter for hånd. De
støpte grunnmuren. En sommer gikk
med til å få bygget under tak. Vinteren gikk med til innredning. Det var
strøm, men ikke vann og avløp. Det
har imidlertid kommet seinere. Og siden har familien aldri sett seg tilbake.
– Vaset og Ålfjell er paradiset for
oss. På fine dager ser du hele fjellrekka. Som sagt, vi er heldige som har
dette, slår Ragnhild og Tron fast.
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TÅKEHEIMEN: Dessverre var været dårlig da vi besøkte ekteparet i slutten av oktober. Men utsikten fra 1030 meter over
havet er formidabel på fine dager.

VAKKERT: Slik er utsikten mot Syndinvatna på en fin dag. 

FOTO: Privat

are på fjellet og friluftslivet
«Nesten-presten»
Fylkesrådmannen fastslår også at
han liker det enkle og nøkterne. For
hytta på 70 kvadratmeter, snart 40 år
gammel, ligger naturligvis langt tilbake for den størrelse og standard
som mange i dag har i sine fritidsboliger.
– Jeg har nok også lekt med tanken
om å bygge på og oppgradere. Men
strengt tatt har vi alt vi trenger; kjøkken, stue, bad og soverom. Og alt
fungerer aldeles utmerket. Så tenker
jeg at det også er noe med fotavtrykket vi etterlater oss, sier han ettertenksomt.
Kan det være noe med filosofen i
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«nesten-presten»? For i tillegg til å
være sosialøkonom av utdanning,
rakk Tron nesten å ta hovedfag i teologi. Men som han sjøl sier, Mammon
vant over Gud – uten synlig anger.
Tron har også en anorakk like gammel som hytta. Den bruker han med
stor glede fortsatt. Og han minnes turene sammen med barndomsvennen
Bård Granerud. Hans familie hadde
hytte i området. Det var nok også en
medvirkende årsak til stedsvalget for
familien Bamrud.
– Vi gikk på ski fra Vaset og over til
Oset forrige vinter, tur-retur. Ennå
må jeg over til gamle Buskerud fylke
en gang i løpet av vinteren, avslører

Tron, som legger sine skiturer i mange retninger, for eksempel Tisleidalen og Vang.

Imponert
53-åringen, som er oppvokst i Ski, får
ikke fullrost Valdres som reisemål.
– I så måte har regionen alt, sier
han.
– Men hva med Valdres sin plass i
Innlandet fylke, på andre måter?
– Her får man til store ting gjennom
sin utmerkete samarbeidsform. Politikerne er offensive. Etter at jeg ble
ansatt for å slå sammen Hedmark og
Oppland, kom regionale folkevalgte
på besøk, både for å bli kjent og finne

gode måter å samarbeide. Både jeg og
flere andre i ledergruppa har brukt en
del tid i Valdres den siste tida. Og vi
er imponert over hva regionen klarer
å få til.
– Men Valdres er en liten del av Innlandet fylke, med sine 10 regioner,
over 370.000 innbyggere og et areal
som er betydelig større enn Danmark. Hva gjør det nye fylket for vår
region?
– Vi er svært opptatt av at nye generasjoner skal få et godt utdanningstilbud. Så nå investerer vi for eksempel

12. desember 2020

11

HVIL: Andreas og Ragnhild tar seg ei pause på et av bordene og krakkene som er plassert ut i nærområdet til hytta. 

FAR OG SØNN: Tur med Andreas fra Ålfjell til Grindaheim, hvor de to ble hentet.
– Vi opplevde både skitur i høyden og vår ved Vangsmjøsa, sier Tron begeistret.


KAMERATER: På tur med barndomsvennen Bård Granerud (t.h), sørover fra
FOTO: Privat
Vaset, mot Oset ved Golsfjellet. 

FOTO: Privat

150 millioner kroner ved Valdres vidaregåande skule. Det varierte næringslivet i regionen er viktig for oss.
Og så har fylkeskommunen ansvaret
for hele 6800 kilometer med fylkesveger. Da er det sørgelig å se at disse
blir så stemoderlig behandlet av Stortinget. For i Innlandet bor folk svært
spredt og er helt avhengige av et vegnett som fungerer. Ikke minst gjelder
dette brukerne av våre 90.000 fritidsboliger. Så spørsmålet om økte
bevilgninger har vi nylig tatt opp flere ganger med Stortinget, sier Tron
Bamrud.

Dialog
Som storfylkets øverste, administrative leder er han likevel dypt imponert over hva de folkevalgte her får
til.
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– Stemningen i Innlandet er god,
konstaterer han.
Og som eier av fritidsbolig er han
naturlig nok også opptatt av hvordan
kommunene innretter seg overfor
disse.
– Hva tenker du om at mange faktisk også tar til orde for at de vil ha
stemmerett i kommunen hvor fritidsboligen ligger?
– Her berører man veldig kompliserte spørsmål. Så jeg tenker at akkurat det ikke er så enkelt. Men det er
nok viktig at folk opplever at de får
noe tilbake for den eiendomsskatten
de betaler. Og dialogen med hytteeierne er betydningsfull. For svært
mange ønsker å engasjere seg og bidra positivt til «sin» hyttekommune,
kanskje også med både kapital og
kompetanse, mener Tron.

Fylkesrådmannen er dessuten full
av lovord også om den infrastrukturen som lokalsamfunnet kan by på.
– Vi er for eksempel flittige brukere
av bibliotekene både i Slidre og på Fagernes. Her på Vaset har vi en meget
raus handelsbedrift gjennom familien Lasskogen. Joker-butikken tilbyr
ikke bare varer, men yter god service
og det lille ekstra også i andre henseende, framhever fylkesrådmannen.

Internasjonalt
53-åringen kan se tilbake på et spennende og svært variert arbeidsliv. Før
han kom til Innlandet, først som prosjektleder for sammenslåinga og nå
som administrativ leder, var han i tilsvarende stilling i Akershus fylkeskommune. Han har vært rådmann i
Sande og Lørenskog. Og ikke minst

en mangeårig karriere i både Næringsdepartementet og Kommunaldepartementet. Denne tida innbefattet lengre perioder med internasjonalt arbeid. Følgende, lille historie
kan være illustrerende:
– Det var under WTO-forhandlingene i Doha i 2001. Det var krig i Irak
og med flere tusen deltakere fra 150
land var det risiko i området. Jeg var
innlosjert i en herskapsvilla eid av
emiren i Qatar. I hagen var det vakter
med luftvernskyts, 24 timer i døgnet.
Det var for øvrig et spennende tidsskifte i verdensøkonomien som
skjedde i Doha: Kina ble tatt opp som
medlem i Verdens handelsorganisasjon. Under tiltredelsestalen sa Kinas
representant
omtrent
følgende:
«Bortsett fra de siste 200 åra har Kina
vært verdens største økonomi. Nå er
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UT PÅ TUR: Ragnhild og Tron på veg mot Gilafjellet. 
vi på veg tilbake til det normale». Da
skvatt jeg litt. Jeg skjønte at vi måtte
se på Norges handelspolitikk. Og fikk
regjeringsvedtak i etterkant på at vi
skulle rette oss mer inn mot de store
og voksende økonomiene, herunder
Kina og Asia, forteller Tron.
Men denne perioden i livet var veldig hektisk både for ham og Ragnhild. Han hadde arbeidet ganske mye
internasjonalt i en del år som forhandlingsleder for eksportfinansiering innenfor OECD og etablering
av frihandelsavtaler med land utenfor EØS-området. Ragnhild jobbet
sammen med noen studiekamerater
for å bygge opp teknologiselskapet
Troltech.
– Så da ungene Hallvard (19) og Andreas (17) etter hvert meldte sin ankomst, måtte vi foreta et valg.
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24/7-stress og masse reising ble ikke
bærekraftig. Vi måtte ta en annen
kurs i livet, sier ekteparet.

Kommet hjem
Således arbeider Ragnhild nå i Direktoratet for e-helse. Og som så ofte før
i Trons karriere var det «noen» som
ringte. Hans kompetanse var ønsket
også andre steder.
– Når flere tar kontakt på en gang
blir det tilløp til kaos, sier han og smiler lurt.
Men luksusproblemet ledet likevel
til Innlandet, et valg Tron absolutt
ikke angrer på.
– Det føltes riktig og spennende.
Regionalpolitikk ligger mitt hjerte
nær. Dessuten har jeg tilknytning til
Innlandet. Min mor var fra Elverum
og jeg har mye slekt i området. Jeg fø-

FOTO: Privat

ler at jeg på mange måter er kommet
hjem, filosoferer han.
– Men har du også kommet i mål?
– Det vet man aldri helt sikkert.
Men det som er nokså klart, er at vi i
dette dugnadsbaserte fellesskapet
makter å få til gode resultater. Vi
skulle nemlig ikke bare slå sammen
to fylker og overta driftsansvaret og
medarbeidere fra Statens vegvesen.
Blant mye annet måtte over to hundre medarbeidere flyttes. Og det har
gått ganske knirkefritt. Jeg tror medarbeiderne opplever at vi vil dem vel,
sier Tron, med en viss berettiget
stolthet. For denne store omorganiseringa har så langt beviselig foregått
uten særlig støy.
På tampen tar vi med – i disse koronatider – noe annet fylkesrådmannen er en smule stolt over.

– Fordi jeg hadde en god venn som
fulgte nøye med på Hongkong-nyheter, ble jeg tidlig oppmerksom på koronautviklingen. 28. januar igangsatte
vi arbeidet med en pandemiplan, og
var tidlig ute med å planlegge for å
drive undervisning digitalt. Som følge av smitteutbrudd i Gudbrandsdalen var vi først ute i Norge med å
stenge ned en videregående skole
lørdag 7. mars. Mandagen var de
oppe med digital undervisning. 12.
mars stengte vi resten av skolene.
Men det var ro i organisasjonen og vi
fikk til en god omstilling i løpet av ei
uke. Jeg er dypt imponert over hva
lærerne og skolelederne fikk til, avslutter Tron Bamrud.
Morten Stensby
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Skal du feire jul på hytta?

Det er ofte de små
gjerninger i dagliglivet
som i tidens løp får de
største konsekvenser
i verden.

1) Julematrester
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SVAR: Lag restemiddager. Gode tips på matvett.no sitt Brukoppleksikon.

2) Fett fra ribbe og pinnekjøtt
SVAR: La fettet stå til det blir kaldt. Tørk eller skrap det opp med
tørkepapir. Kast det i restavfallet. IKKE tøm det i avløpet eller toalettet.
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3) Glanset julepapir

4) Elektrisk julepynt
CEB O
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SVAR: Glanset julepapir og gavebånd kastes i restavfallet.
Aller helst bruk det om igjen.
SVAR: Leveres på miljøstasjonen eller i butikken som forhandler
elektrisk julepynt. IKKE i restavfallet.

5) Vednett og juletrenett
SVAR: I restavfallet. IKKE i plastavfallet.

FA

CEB OOK

ÅPNINGSTIDER PÅ MILJØSTASJONENE

28.12 – 29.12 – 30.12 er det vanlige åpningstider – se www.vkr.no

Monika Nilssen Design / veleum.no

Julen 2020
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Gjør som ugla – ta kloke valg
denne spesielle julen.
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

www.vkr.no

Vi onsker
alle en
God Jul!
Valdresmagasinet
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Fascinasjon for modellbiler
Eric Lunde (66) i Etnedal har 350 modellbiller i et glasskap på
hobbyrommet på
Moajordet i Etnedal.

D

en nå pensjonerte ligningssjefen har alltid vært fascinert av
modellbiler, og han har tatt
vare på de han lekte med som unggutt. Nå kjøper han nye om han kommer over noen som er interessante.
– Noen av bilene mine er litt herpa,
for da jeg var barn likte jeg å leke med
dem. Jeg pyntet på dem med litt maling her og der. Det var jo noen biler
som var kjent for å ruste, så da ga jeg
dem et lite strøk med rustmaling på
strategiske steder, ler Eric Lunde.
Faren hans drev butikken i Sør-Aurdal. Da kom det av og til selgere som
fikk vite at Eric likte modellbiler. Av
og til hadde de med seg en bil.
– Jeg fikk noen biler med Caltex
klistremerke på. De var gjeve. Det var
ikke mange som hadde det. Caltex var
jo bensinmerket som ikke er i Norge
lenger, sier Eric.

Helgenen
– Denne bilen er også litt morsom. Det
er bilen som Helgenen, Roger Moore,
brukte i TV-serien. Det var en Volvo P
1800. Volvo laget den bilen mellom
1961 og 1973, og den var veldig populær. Modellbilen malte jeg noen striper på taket på. Jeg har forsøkt å få de
stripene bort nå, for den skal være så
original som mulig, sier Eric.

Byttet biler
Eric husker godt hvor han fikk tak i de
bilene han har. Blant annet byttet han
til seg en Ford Zephyr 6 da han gikk på
Lundstein skole.
– Jeg hadde noen kamerater som
også likte biler, så vi bytta litt. Noen
av disse er nok ikke så mye verdt, men
de har en affeksjonsverdi for meg. Jeg
husker jo hvordan jeg fikk fatt på
dem, smiler Eric.

SAMLER PÅ MODELLER: Eric Lunde har mange biler i glasskap på hobbyrommet. Her holder han fram en International
lastebil.

Kjøper på ferieturer
Når Eric og kona er på ferieturer i utlandet oppsøker Eric markeder der
han kan finne modellbiler. Finner han
en, så kjøper han.
– Mest interessant er det dersom de
står i originalesken. Da er de verdt
mye mer. Det må også være originaler
og ikke biler som det står made in China på. Jeg ser litt på internett også, og
kan finne noen klenodier der. De
sjeldne bilene er nok verdt fra 1000
kroner og oppover. Jeg har noen slike,
sier Eric.

Populært å samle på biler
Interessen for modellbiler er stigende. På bruktmesser kan en finne mange. Det er også moro å samle på helt

TETT T TETT: Bak disse bilene står originaleskene.
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spesielle biler. Det finnes nok biler i
skuffer og skap som kan være verdt
en del. Det kan være biler som venter
på at barnebarn skal dukke opp. De
kan være verdt mye som samleobjekter, mer enn de som har gjemt dem
unna vet om. De ser dem mest som leker som barnebarn kan få leke med
når de kommer på besøk. Noen modellbiler er også kopier av kjente og
legendariske biler som har vært med i
filmer og TV-serier.
– Jeg har fire biler som har vært med
i James Bond filmer. De er det moro å
ha, sier Eric og legger til:
– Den mest legendariske er vel Aston Martin som Sean Connery brukte i
filmene Goldfinger, Thunderball, GoldenEye og Skyfall.

Alltid på jakt etter fine biler
– Jeg har vært på bruktmesse i Vikingskipet. Der er prisnivået forholdsvis
høgt. Jeg har også funnet biler på
Landsbymarkedet på Dokka, og også
her i Etnedal da det var bruktmesse
her. Jeg har også kjøpt på internett.
En gang ble jeg virkelig lurt. Jeg tenkte prisen var i norske kroner, men det
viste seg at den var i dollar. Jeg fikk
heldigvis annullert det kjøpet. De
fleste finner jeg nok når jeg er på ferietur. Jeg ser da etter noen gamle biler som er i originalesken. Denne her
fant jeg, for eksempel, i Lisboa, sier
modellbilsamleren Eric Lunde, og tar
fram en av bilene fra skapet.
Geir Norling

JAMES BONDBILER: Fire biler som har vært med i James Bondfilmene. Den grå er den
ikoniske Aston Martin DB5
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Godt å spise-best å dele!

Foto: Cathrine Dokken
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Tiden vi tilbringer sammen
er den mest dyrebare.
Besøk våre utsalg i Aurdal og Bagn
eller en butikk nær deg.
www.bakerietibagn.no - tlf: 911 03 631
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Julemat
frå Rein Valdresmat
- lokale varer frå Åbjør

•
•
•
•

Julegåvetips:

Juleribbe
Julesylte
Pinnekjøt
Lammerull

GAVER SOM

GLITRER

For bestilling:
ring eller send sms til
404 86 715 / 952 47 578
Krøssjordet 142, 2910 Aurdal.

Vellagret spekeskinke, fenalår,
kurv, hjorteburger og lammeburger. Gåva te dei som har alt.

Ta turen innom
FRANITA-HUSET
Ved handel
utenom åpningstid,
kontakt Frøydis på
telefon 997 02 753.
Vi sender varer og
har Vipps.

Med ønske om en trygg og
god julehandel♥

N

FRA ITA

Før 13.999,-

Ramme inn
bilde eller maleri?

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

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

NÅ 6.999,Spa

r

7000

,-

franit_a

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

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

Slipp løs dine kreative
ferdigheter og
skreddersy ditt eget
møblement, slik at den
passer ditt hjem, din
hytte, dine behov og
drømmer.

Hos oss får du stort
utvalg, faglig god hjelp,
gode priser, gratis utlån av henger, levering og montering – også på lørdager.

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel

SKRAUTVÅLSVEGEN 33, 2900 FAGERNES

TLF. 61 35 77 00 • Åpent mandag – torsdag 10–18, fredag 10–18, lørdag 10–16
18
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Høstsalg!

julegaveTIPS

Er du opptatt av at produktene du bruker til husvask er bra for både deg og miljøet?
Clean beauty-merket KINN, lager økologiske og naturlige produkter som er
veganske, biologisk nedbrytbare og uten harde kjemikalier.

MUNKEKROEN
Valdres folkemuseum
MUNKEKROEN

stort utvalg i julegaveartikler

FAGERNES
FAGERNES

Valdres folkemuseum

Miljøvennlig nyhet
hos Comfort

Kampanjepriser på en rekke kvalitetsprodukter

Er du opptatt av at produktene du bruker til husvask er bra for både deg og miljøet?
Clean beauty-merket KINN, lager økologiske og naturlige produkter som er
veganske, biologisk nedbrytbare og uten harde kjemikalier.

Miljøvennlige vaske❤ Håndklær
Midler fra
❤ Badevekter
❤ Kurver
Baderomsmøbler
Spar❤
3 773,–
❤ Varmeflasker
❤ Dusjforheng og
mye mer
KJØKKENSPRAY,

GULVVASK

som enten dufter lavendel eller appelsin,
er en anti-bakteriell kjøkkenvask som vasker
kjøkkenet ditt helt uten å skade miljøet, og
dufter himmelsk.
Kjøkkenspray 500ml Kinn, Lavendel: 99,–
Kjøkkenspray 500ml Kinn, Søt appelsin: 99,–

OPPVASKMIDDEL,

4 995,–

er en effektiv, antibakteriell, naturlig husvask
fylt med økologisk eterisk lavendelolje.
Den kan brukes på alle flater.
Gulvvask 500ml Kinn: 129,–

BADEROMSSPRAY

er økovennlig, vegetabilsk, pH-nøytral og fylt
med eteriske aromaterapioljer. Sprayen etterlater
badet velduftende og skinnende rent.
Baderomsspray 500ml Kinn: 119,–

1 590,–
som enten dufter lavendel og rosmarin eller
søt appelsin, er fylt med økologiske eteriske
aromaterapioljer med naturlig desinfiserende
effekt. Dufter fantastisk!
Oppvaskmiddel Kinn, Lavendel & Rosmarin: 99,–
Oppvaskmiddel Kinn, Søt appelsin: 99,–

IFÖ NEXT 90X90

PORSGRUND TREVI BASIC

GULVTOALETT
mudin
• Trenger
du rørinspeksjon?
KAMPANJEDAGER
28.08.–15.09.
avløpsTa kontakt,
vi 2019
hjelper deg
åpner!
• Vi utfører fotografering og
unngå tette rør!
filmer avløpsledningen.
mudin løser
1-veis spyling inntil 60 m
KJØKKENSPRAY,

som enten dufter lavendel eller appelsin,
er en anti-bakteriell kjøkkenvask som vasker
kjøkkenet ditt helt uten å skade miljøet, og
dufter himmelsk.
Kjøkkenspray 500ml Kinn, Lavendel: 99,–
Kjøkkenspray 500ml Kinn, Søt appelsin: 99,–

opp fett m.m.
KjeKt å ha!

gaveKORT

og mange
andre fine julegaver finner
du hosAdresse
oss!

OPPVASKMIDDEL,

GULVVASK

er en effektiv, antibakteriell, naturlig husvask
fylt med økologisk eterisk lavendelolje.
Den kan brukes på alle flater.
Gulvvask 500ml Kinn: 129,–

BADEROMSSPRAY

er økovennlig, vegetabilsk, pH-nøytral og fylt
med eteriske aromaterapioljer. Sprayen etterlater
badet velduftende og skinnende rent.
Baderomsspray 500ml Kinn: 119,–

Rørlegger’n med hjerte for faget
som enten dufter lavendel og rosmarin eller
søt appelsin, er fylt med økologiske eteriske
aromaterapioljer med naturlig desinfiserende
effekt. Dufter fantastisk!
Oppvaskmiddel Kinn, Lavendel & Rosmarin: 99,–
Oppvaskmiddel Kinn, Søt appelsin: 99,–

BUTIKKNAVN

Fagernes
Rør
AS
Fagernes
RørRør
AS
Fagernes
Fagernes
Rør22AS AS
Bygdinvegen
Bygdinvegen
Bygdinvegen
Bygdinvegen
2 2
2900
FAGERNES
2900
FAGERNES
2900
FAGERNES
61
35 78
78
00
2900
FAGERNES
61
35
00
61613535
7878
0000
fagernes@comfort.as
fagernes@comfort.as
fagernes@comfort.as

fagernes@comfort.no

Postnummer / sted

JULEMIDDAG FÅR DU KJØPT HOS OSS!
JULEMIDDAG
FÅR DU KJØPT HOS OSS!
Hos oss arrangerer vi:
Hos oss arrangerer vi:
julelunsjer,
middager, catering
julelunsjer,
middager, catering
og andre tilstelninger for både små og store

og andre
tilstelninger
både
småog
ogvistore
grupper.
Fortell
oss om for
dine
ønsker
setter
grupper. Fortell
oss om
ønsker og vi setter
sammen
oppdine
et forslag.
sammen opp et forslag.

Velkommen!
Velkommen!

DIN INSTA

FAGERNES
RØR
AS
FAGERNES
RØR
AS
FAGERNES
RØR
AS
DINRør
FACEBOOK
Fagernes
AS
Comfort
FAGERNES
RØR
AS

www.munkekroen.com / www.munkekroen.com / Tlf. 61 36 01 77

SØNDAGSÅPENT
13. OG 20. DES.
KL. 14-18
GAVEKORT

PÅ JAKT ETTER EN GAVE
SOM ALLE VIL LIKE?
Gi et gavekort fra Fagernes Handelsstand
Gavekortet får du kjøpt hos Kitch’n og Agalaus

Valdresmagasinet
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VI SERVERER:

• steak
• spareribs
• grillmat
• tyrkiske retter
• diverse biff-retter
• pizza
• burger

• fajitas
• salater
• barneretter
• desserter
... og mye
annet godt

Kom innom og prøv vår nye og større meny!
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag: 11–23
Fredag – lørdag: 11–02
Søndag: 12–22

!
n
e
m
m
o
k
l
e

V
FAGERNES tlf. 61 41 11 11
20
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Julens åpningstider
UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER

Søndagsåpent
13. og 20. desember ............. kl. 14-18
(20. desember Eurospar kl. 14-19)

14.–18. desember ................. kl. 10–20
(Eurospar kl. 08-21)

21.–22. desember ................ kl. 10–19
(Eurospar kl. 08-21)

Lille julaften ........................ kl. 10-18
(Eurospar kl. 08-21)

Julaften .............................. kl. 10-13
(Eurospar kl. 08-13)

28.–30. desember ................ kl. 10-18
(Eurospar kl. 08-20)

Nyttårsaften ....................... kl. 10-16
(Eurospar kl. 08-16)

1.-3. juledag og 1. nyttårsdag stengt

JULEKALENDER
Bli med i kundeklubben for
gode tilbud og konkurranser
helt frem til julaften.

LAD BILEN MENS
DU HANDLER
Syv nye plasser for elbil
lading på sørsiden av bygget.

B

ER

NT

FAG
NE

S KJØPES

E

GRATIS Wi
WiFii

Alle våre medlemmer får tilgang til gratis
WiFi på senteret. Koble deg til vårt nettverk
neste gang du besøker oss.
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KLÆR, SKO & TILBEHØR
B-jeans
Brustad
Cubus
Dressmann
Eurosko
#Login
VIC
MAT OG DRIKKE
Eurospar

ER

U

K
NDE LU

B

K

Send FAGERNES til 2242

BUTIKKER

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

SERVERING
Lunsjbaren
SPESIALBUTIKKER
Floriss
G-sport
Norli
HELSE & VELVÆRE
Studio Beauty
The Loox
VitusApotek
GAVE OG INTERIØR
Kitch’n
Nille
Princess
Skeidar
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STORT UTVALG
& GODE PRISER

Vi har
STORT utvalg av
ferdigsydde gardiner
og metervare
i egen systue

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

MØBELHUSET LEIRA
Amfi Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)
22
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TENKEBOKSEN

Ungdom !

TOBIAS WETLESEN

Spørsmålet «født sånn
eller blitt sånn?» går aldri
av moten

NO TIL DAGS

Det er ikke mer enn knappe hundre tusen år siden at det fantes seks ulike menneskearter på
jordkloden. Hvorfor akkurat menneskearten vår,
Homo sapiens, klarte å utrydde en rekke andre arter som rent fysiologisk stiller på bedre/lik linje
som oss, blir fremdeles debattert. En av de mest
rådende teoriene er at det arkaiske mennesket for
rundt sytti tusen år siden utviklet spesielle, kognitive evner, og kanskje spesielt en ekstraordinær
utvikling av språket. Dette er ikke nødvendigvis
noe særegent for menneskearten vår; mange dyr
kommuniserer faktisk forbløffende godt med vokale lyder. Måten de første menneskene snakket
sammen på, hadde derimot likevel noe finurlig og
smidig ved seg. Vi har evnen til å snakke om noe
som ikke er ekte, overbevise hverandre gjennom
løgn og bedrageri, lage nærmest uendelige kombinasjoner av ord og setninger, og kanskje viktigst
for vår arts overlevelse: vi kommuniserer og samarbeider på en udiskuterbar genial måte. Selv om
dette høres romantisk og utelukkende godhjertet
ut, er det også mørke sider ved denne overlevelsestaktikken; en av de er at vi prater stygt om hverandre. Kanskje styggere nå enn noensinne tidligere i historien. En egenskap så godt inngravert i vårt
DNA at det er nærmest umulig å unngå, også i
hverdagslivet til en sapiens fra Valdres anno 2020.

lige språk og sin egen omgangskrets. Det er derfor
vanskelig å klandre et barn ene og alene for måten
det oppfører seg på. Barn tenker jo ikke i store
sammenhenger; det gjør jo (antakeligvis) bare slik
som hjemme. Dette språket, med dype spor i vårt
DNA, kan kanskje barna plukke opp i foreldrenes
dialog; helt ubevisst fra begge parter. Det er et problematisk og vanskelig, pedagogisk tema, uten
tvil.

Det er lett å assosiere ord som «baksnakking»,
«sladder» og «mobbing» med infantil oppførsel, og
som et fenomen fra moderne tid. Det tror jeg ikke
nødvendigvis alltid stemmer. Det har skjedd i alle
tenkelige situasjoner i menneskets historie, og det
skjer på alle tenkelige arbeidsplasser også. Riktignok med en variasjon i språk og lingo, men det
skjer. Kanskje er dette forklaringen på at enkelte
barn har en tendens til å snakke styggere om andre
enn det som er «vanlig». Kanskje hører barnet måten foreldrene snakker om kollegaer rundt middagsbordet, og anvender det sitt eget ungdomme-

Nå tok jeg riktignok et enormt sprang i temaet
om barneoppdragelse her, men to fullstendige ytterpunkter illustrerer kanskje viktigheten av temaet bedre. Jeg tror det er et uhyre viktig ansvar
som kanskje ikke får nok fokus der det virkelig
gjelder; de tilsynelatende trivielle og uviktige tingene i livet. Jeg tror barn fanger opp og registrerer
mer enn vi tror, og de fleste vil også være som sine
foreldre. Det er en viktig tanke i hvordan vi ønsker
at barna våre skal bli – helst noen med gode og riktige verdier. Hva som er riktig og ikke ser vi dog
ikke ut til å eniges om.

Hva som skjer bak husets fire vegger er uansett
avgjørende for barnets kommende identitet og
selvfølelse. I TV-serien «Hate thy neighbour» reiser den britiske komikeren Jamali Maddix på en
verdensturné og besøker radikale og kontroversielle politiske grupper. I en av episodene er han hos
en barnefamilie som er medlemmer av den største, nasjonalsosialistiske gruppen i USA. Du leste
riktig, en barnefamilie. Gruppen idoliserer Adolf
Hitler, og familien er åpne om sin glødende antisemittisme. Foreldrene lærer barna nynazistiske uttrykk, noe de alle opplever som en familietradisjon(!), og som de antakeligvis vil holde sitt hjerte
nær resten av livet. Det blir vanskelig å klandre
barna for den holdningen de her utvikler, slik som
det kanskje også har vært med tilfeller av kontroversielle mennesker før oss.

Jakob Blix-Nilsen
Alder: 16
Bosted: Fagernes
Skole: Studiespesialisering
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
Jeg har hatt en trygg og god barndom i Valdres.
Her har jeg også fått mulighet til å dyrke min
store interesse for teater siden jeg var sju år
gammel. Fordi dette er en liten plass, har det
ikke vært så mange på min alder som har vært
interesserte i teater og sang. De fleste i teatermiljøet har enten vært eldre eller mye yngre enn
meg – jevngamle, særlig gutter, med andre
interesser enn bare fotball, er noe jeg har savna,
spesielt på barneskolen. Som førsteårselev på
videregående er jeg veldig glad for at jeg endelig
er gammel nok til å være med på Ung i Valdresmusikalen. Før audition var jeg i utgangspunktet
fornøyd om jeg fikk være med – at jeg skulle få en
så stor, sentral rolle, hadde jeg aldri trodd. Det
var et sjokk, sier det 16-åringen som har fått det
ærefulle oppdraget med å følge i Leif Justers
fotspor når han i musikalversjonen med
Valdres-vri skal gjøre sin tolkning av hans
ikoniske rolle som hotelldirektør Poppe i
filmklassikeren «Fjols til fjells».
– Jeg gikk rett hjem og så filmen den dagen jeg
fikk rollen, forteller Jakob. Å få den gjeve
oppgaven ble en opptur, etter at deltakelsen i
den nasjonale finalen i Klassequizen røyk som
følge av koronasituasjonen.
– Det var veldig, veldig synd – vi hadde jobba
hardt og pugga mye, innrømmer han.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
I tillegg til teater og musikal, tar skolearbeid mye
tid. Jeg jobber også på Elkjøp ved siden av.
Hva er dine drømmer for framtida?
Å være skuespiller og kulturutøver kan være et
uforutsigbart yrke – det har også koronatida vist.
Jeg vil nok av den grunn få meg en annen
utdanning og ha teater som hobby og sideprosjekt først og fremst.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Nei, jeg gjør nok egentlig ikke det. Selv om jeg
synes det skjer mye bra innen kulturlivet her, har
jeg nok en liten globetrotter i meg som helst vil
ut å reise og til storbyen. Det kan hende jeg ser
annerledes på det når jeg har vært utafor
dalføret for å studere og jobbe en stund, men
det er slik jeg ser det nå i alle fall.
Har du noen forbilder?
Da må jeg nok si Anica Seljestad, som jeg har hatt
som instruktør i Valdres barne- og ungdomsteater i alle år. Hun er den som fikk skuespillerspiren
i meg til å vokse og er en viktig grunn til at jeg
holder på med teater den dag i dag.

Illustrasjonsfoto
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Ingri Valen Egeland
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Fagerneshistorie

Staseleg: Fagerlund Hotel med staselege bygningar og mykje fint folk i 1890-åra.

Jonsrud i fire generasj
Knut G. Jonsrud frå Volbu i Øystre Slidre var
Gründeren med stor G på Fagernes. Han starta
bedrifter det vart mange arbeidsplassar av –
ikkje berre dei fyrste åra, men i fire generasjonar framover! Bedrifter han starta for 150 år
sidan, lever enno.

M

en rett skal vera rett: Ingen
kan ta frå Otto Stuve frå Biri
at han var den fyrste. Difor
står han på sokkel utanfor rådhuset.
Det var Stuve som såg at denne møtestaden mellom dalane hadde akkurat
det som skulle til for å bli ein handelsstad. Han slo seg til på garden

24
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Øvre Nes og skaffa seg løyve til å drive handel i 1857: Fyrst i eit leigd rom
på Nes, før han fekk bygt eit hus på
sletta der Fagernes Hotel kom seinare. Der dreiv han fyrst butikk, etter
kvart også overnatting. Krambusveinar laut han også ha, og ein av dei
han leigde med seg var Knut G. Jons-

rud (1843-1932) frå Volbu i Øystre Slidre. Men Otto Stuve døydde alt etter
14 år, og hadde ingen etterkomarar.
Jonsrud starta si eiga geskjeft alt før
Stuve døydde i 1871. Han fekk leigd
andre etasjen på Øvre Nes i 1868, og
trafikken i krambua hans vart snart
større enn det var rom åt der. Den Bergenske Hovedvei gjekk over Nesjordet den gongen.
Knut var ein «framifrå kjøpmann
som folk likte å handle hjå», står det i
Valdres Bygdebok 4. At det vart bygt
ny hovudveg gjennom Fagernes akkurat på denne tida, auka handelen
endå meir.
Knut gifta seg med Anne Solbrekken, som òg hadde arbeidd hjå Stuve.
Saman gjekk dei to i gang med å reise

fyrste bygningen i Fagerlund i 1875 –
nøyaktig der Fagerlund Hotell ligg i
dag. Bygningen romma frå starten
både krambu, kontor, hotellrom og
privat bustad.

Kvitvellafossen viktig drivkraft
Fagerlund Sagbruk og Høvleri kom òg
i gang frå 1875 – med den same Knut
G. Jonsrud som eigar og pådrivar. Det
var mest her Jonsrud-familien kom til
å setja varige spor etter seg i bygdebyen vår. Jonsrud sjølv jobba meir på
saga enn på Fagerlund Hotel. Der var
det kona Anne som var mest. Men
Knut G. nøydde seg ikkje berre med
saga. Han såg at Neselva med den
mektige Kvitvellafossen kunne nyt-

Valdresmagasinet

Knut G. Jonsrud.

Anne Jonsrud.

Tente godt: Utdrag av likninga som syner at K.G. Jonsrud tente
langt meir enn nokon av dei andre næringsdrivande på Fagernes i
1905. Klypp frå avisa «Valdres».

jonar på Fagernes
tast til meir enn å drive saga og eit par
småkverner.
Kvernhus hadde det forresten vore i
fossen lenge før Jonsrud kom til Fagernes, både på vest- og austsida av
elva. Kverna på austsida av fossen
høyrde husmannsplassen ved Kvedne til, som garden Tveit hadde. Knut
Jonsrud bytte til seg denne plassen då
han bygde saga i 1875. Så sytte han for
å få bygt eit nytt kvernhus her – eit
hus som vart utvida fleire gonger opp
gjennom åra. Etter kvart vart kverna
til Fagernes mølle, som det står att to
hus etter den dag i dag: sjølve mølla
nærmast elva, og frø- og kornreinseriet.
Kvernhusa stod oppe i fossen, saga
litt nedanfor. Uti 1880-åra leigde Carl

Valdresmagasinet

Johan Paulsen mølla, kanskje fordi
Jonsrud hadde nok med stadig nye
idear attåt han dreiv saga. I 1896 fekk
han etablert Fagerlund meieri i fossen. Meieriet laut gje opp etter berre
fem år, men då var avisa Valdres i etableringsfasen. Avisa leigde meierilokala og sytte for at den fyrste trykkpressa deira fekk drivkraft frå fossen
heilt fram til 1917, då dei gjekk over til
elektrisk drivkraft.
At trykkpressa vart driven med
vasskraft var grunnen til at avisa vart
kalla «Kvednalappen» på folkemunne
i mange år. Ikkje så lenge etter at avisa
vart elektrifisert, flytte den ned i sentrum. Då, ikring 1923, vart det blåse liv
att i det gamle meieriet, men no som
ysteri.

«Skriv det på Jonsru’n»
Dette har vore eit vanleg munnhell etter fyrste generasjon Jonsrud på Fagernes. Anna, kona til Knut G Jonsrud, fekk ikkje pengar av mannen til å
handle inn korkje til hushald eller hotelldrift. Men handle laut ho gjera lell,
både til tenestefolk og hotellgjester.
Og varer fekk ho. Det var berre å skrive det på Jonsru’n!
Dei andre kremarane visste nok kva
han var god for, så dei var ikkje redde
for å selja på borg. Eit utdrag av likninga i avisa «Valdres» for året 1905 syner
at K.G.Jonsrud har ei inntekt som er
fleire gonger så høg som nokon av dei
andre næringsdrivande på Fagernes.
I Valdres Bygdebok går det òg fram
at Jonsrud var ein framifrå forret-

ningsmann. Når han var på byferd og
kjøpte varer, betalte han kontant.
Dette gjorde at han fekk kjøpt varene
billeg. Ofte kjøpte han inn i så store
kvanta at han vart grossist for andre
kjøpmenn langs ruta på heimvegen.
Han var nok ikkje alltid like heldig
med alle han handla med, så han laut
tåla å tapa pengar stundom òg – men
altså ikkje nok til å rokke ved stillinga
hans som ein halden og betrudd
mann.

Fagerlund-kvartalet
Anne Jonsrud var like hard til å arbeide som mannen. Attåt ansvaret for to
ungar var ho også den som altså tok
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Matsal på Fagerlund: Fagerlund med matsal åt 90 personar t.h. i bildet. Bak skimtar vi vaskeri og rom for tilsette, og bak der att ligg Østensviggården. Fotograf ukjent.
seg av drifta av Fagerlund Hotel. Hit
kom det stadig fleire gjestar etter at
hovudvegen vart lagt gjennom det
som skulle bli Fagernes sentrum. Det
var den nye vegen som var viktigaste
grunnen til at Fagerlund vart bygt akkurat der, i krysset mellom vegane frå
sør, aust og vest.
I hotellbygningen var det også
krambu, i tillegg til Svennæs Postaabneri frå 1879, endra til Skrutvold
Postaabneri i 1884. Bygningen fekk

sveitsarstil då tredje etasjen vart bygt
på i 1888/89. Samtidig vart annekset
bygt – den bygningen som står der
enno i 2020. På denne tida fekk hotellet også status som skysstasjon. Det
førde til at dei bygde stall med plass åt
mange hestar.
Krambua vart flytt over til ein ny
bygning på andre sida av Skrautvålsvegen, den som seinare fekk namnet
Østensviggården.
Samtidig hadde dei fjøs med plass

åt 4-8 kyr på austsida av hotellet. Like
etter år 1900 sytte Knut G Jonsrud for
å få bygt hus med plass åt matsal, vaskeri og rom for dei mange tilsette som
laut til for å halde drifta i gang. I kjellaren på krambua starta E.S. Slåstad
opp Fagerlund Bageri, som seinare
vart ført vidare av Th. Pedersen.
Knut G. Jonsrud selde Fagerlund
Hotel i 1911, men sonen Gustav Jonsrud (1886-1968) tok det att på odel etter tre år, i 1914. Han selde hotellkom-

plekset vidare til Mathea Bagge, født
Lundstein, i 1919. Ho tilsette broren
Hans Lundstein frå Etnedal som direktør for Fagerlund. Fru Bagge hadde før drive M. Bagges Hotel i det som
seinare vart Frenninggården, medan
Hans Lundstein hadde erfaring frå
Sveen Skysstasjon på Tonsåsen.
K.G. Jonsrud ga seg med krambua
ved Fagerlund i 1911. Mannen tok til å
dra på åra, han var no vorten 68 år
gammal. Ein gudbrandsdøl dreiv bua

Dovrehallen brenn: Nordsveen («Dovrehallen») brann 5. oktober 1926. Den gongen budde Inga og Oscar Svensson her, saman med ungane Arnold, Lilly og Harry.
Foto frå Ingolf Iversens hefte «Fagernes – bygdebyen som ble turistsentrum», 1974.
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Sag og meieri: Fagernes sag (t.h.) og meieri (t.v.) frå tidleg i 1920-åra. Foto: Olav Neste.
vidare til 1919, men selde ho då vidare
til Røed-brørne. Dei dreiv ho til Bertrand Østensvig frå Aremark i Østfold
tok over i 1923. Han vart her lenge nok
til at huset fekk namnet Østensviggården, som det blir kalla den dag i
dag, snart 100 år etterpå.

Andre generasjon Jonsrud
Etter salet av Fagerlund Hotel i 1919
vart sonen Gustav Jonsrud meir med
på det som då fekk namnet Fagernes
Sagbruk. Men truleg dreiv Gustav
endå meir på mølla og meieriet enn
på saga. Etter kvart tok han over alt
etter faren, som døydde i 1932. Saga
dreiv han til han sjølv vart borte i
1968, 82 år gammal. Heile tida kom
det stadig meir til av andre byggevarer i tillegg til trematerialar. Alt medan gamle Knut dreiv hadde dei begynt å føre bøljeblikkplater og skifer.
Gradvis kom også andre type byggplater til, attåt papp, isolasjon, spikar
og anna som trengst på byggeplassen.
Gustav vart gift med Ester f. Boger
frå Kristiania, som var ekte bydame.
Ho vart heimefrue på Fagernes, heldt
mange selskap og var folkekjær og
godt likt. Dei fekk tre ungar som levde
opp, pluss to som døydde i spanskesjuka. Ester spela òg ei viktig vertinnerolle heime.
Gustav Jonsrud kjøpte småbruket
Vestre Nes i 1927 av tannlege Th. Kjær
– eigedommen som Jonsrud-familien
har hatt sidan, og framleis eig delar
av, vestover frå inngangen til Valdres
Folkemuseum.
Gustav fekk bygt om mølla både i
1922 og i 1936. I 1932 sytte han for at
den vart supplert med moderne frøog kornreinse – trebygningen som
enno står på andre sida av Skrautvålsvegen. I aprildagane 1940 vart mølla
øydelagt av tyske bomber, såpass at
det laut byggast ny mølle året etter.
Fagernes Sag kunne lett vorte borte
i eit flammehav i 1926, då den såkalla

Valdresmagasinet

«Dovrehallen» brann ned til grunnen.
Dette huset i tre høgder heitte eigentleg Nordsveengården og romma kontorlokale åt saga, i tillegg til fleire utleigebustader. At ikkje saga med alle
materialstablane tok fyr i den same
brannen i 1926, var nesten som eit under.
«Dovrehallen» vart bygt opp att i
same stil etter brannen, og står der
den dag i dag, mellom Skrautvålsvegen og Møbelringen Bakken & Bakken
AS. Mange familiar budde her opp
gjennom åra. Fleire godt vaksne fagernesingar har hatt oppveksten sin i
det huset.

Ny Knut Jonsrud
Knut Einar (1922-94) var tredje generasjon Jonsrud på Fagernes Sag og
Høvleri. Familien selde samtidig eine
halvparten av eigedommen til Magnus Jansen. Jansen vart dermed brukseigar i lag med Knut Einar Jonsrud,
og dei tilsette Torger Hagen som disponent. Knut Einar hadde jobben
med å ekspedere og selja materialar.
Han gifta seg også med ei bydame:
Inger-Marie, f. Eriksen 1928, som
døydde no i 2020, nesten 92 år gammal. Inger-Marie og Knut Einar møtte
kvarandre i Oslo, og dei fekk tre ungar. Ho var kjent for å vera veldig aktiv
i kyrkje- og organisasjonsliv. – Ho var
lite heime, seier sonen Gustav med eit
smil.
I Knut Einar si tid, medan dei enno
stabla materialar for hand, var arbeidsstokken komen opp i rundt 25 på
Fagernes Sag og Høvleri. Produksjon
og sal av Skaarhus vart ein del av
verksemda i hans tid. Ferdighus, med
andre ord. Fleire type byggevarer vart
ein stadig større del av sortimentet,
utanom materialar frå saga.

Den siste Jonsrud på saga
Fjerde og siste generasjon Jonsrud på
Fagernes Sag vart altså ein ny Gustav

(f. 1951). Familien kjøpte att den andre halvparten av saga i 1979, og Gustav tok over drifta åleine i 1980. Sjølve
sagbruksverksemda var då så godt
som slutt.
Sjølv om Gustav Jonsrud selde Fagernes Sag og Høvleri i 1989, heldt
han fram med å arbeide der til 2003 –
fyrst og fremst med proffsal av byggevarer til handverkarar. Etter det var
han med å etablere Jonsrud og Hauge
Byggformidling A/S, der han arbeidde
til han vart pensjonist i 2012.
Gustav er gift med Ingebjørg, f.
Skrindsrud frå Vestre Slidre. Mange
har møtt henne i luka på legekontoret
opp gjennom åra, men også ho hadde
fleire år bak seg «på saga». Frå ikring
1984 dreiv ho, som mannens kompanjong, både med kontorarbeid og
planløysing av kjøkken. Før dette arbeidde ho mange år hjå Brødrene
Frenning i Fagernes sentrum.
Gustav dreiv sjølv fram til 1989,
men selde då verksemda til Tom Furuseth, opphaveleg frå Dokka, som då
var etablert som glasmeister på Fagernes. Furuseth endra namnet til
Valdres Byggsenter. Bedrifta var for
lengst blitt ei byggevareforretning, og
den gjekk inn i Maxbo-kjeda etter nokre få år – likevel med Furuseth som
eigar.
Etter at Maxbo flytte til Breiset litt
utanfor Fagernes sentrum i 2011, stod
lokala tomme i tre år. Det vart nytt liv
der att då Møbelringen Bakken & Bakken AS flytte forretninga si dit i 2014.

1905: Frå Avisa Valdres 21/2-1905.
Annonse for bakeriet i Fagerlund.

Denne artikkelen har vorte til på initiativ frå Kjell Ivar Fossnes, med god fagleg hjelp frå Kai Svensson og Gustav
Jonsrud.
TORODD LYBECK

1914: Denne annonsen frå 1914 syner at
«Bølgeplader» til tak var i handelen alt
for 106 år sidan på Fagernes.
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TRYGG HANDEL
HOS ELKJØP
Vi har gjort en rekke tiltak for å
ivareta deg og våre medarbeidere

Vi følger retningslinjene fra FHI, og vi
oppfordrer våre kunder til å gjøre det samme

Du kan få varene direkte levert i
bilen på vår parkeringsplass

239,Bytting av
propan 10 kg
og 11 kg

Vi leverer gjerne varene
dine hjem eller til hytta

Design ditt drømmekjøkken med hjelp
av våre to sertifiserte kjøkkentegnere!

Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan!

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

Valdres

bestilling på telefon/epost

28

12. desember 2020

Klikk og hent

betal med vipps

VI LEVERER OG MONTERER
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KLAR FOR BESTILLING PÅ HOVRUD.NO
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START OG PRIS
FRA
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000 KR.
MED OPPTIL 610 KM
REKKEVIDDE,
BÅDE
BAKFIREHJULSTREKK FRA START OG PRIS FRA 424 000 KR.
Pris er inkl. frakt/levering, Leira/Gol. CO2-utslipp 0 g/km, blandet forbruk 17,2kWt/100km (Standard range bakhjulstrekk RWD). Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Hovrud Auto AS Leira
Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres
Hovrud
Auto AS Leira
tlf: 61 36 39 00

Hovrud Auto AS avd Gol
Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
Hovrud
Auto AS avd Gol
tlf: 900 75 355

Pris er inkl. frakt/levering, Leira/Gol. CO2-utslipp 0 g/km, blandet forbruk 17,2kWt/100km (Standard range bakhjulstrekk RWD). Forbehold om prisendringer og trykkfeil.
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Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres
post@hovrud.no
tlf: 61 36 39 00
www.hovrud.no
post@hovrud.no
www.hovrud.no

Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
post@hovrud.no
tlf: 900 75 355
www.hovrud.no
post@hovrud.no
www.hovrud.no
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50/50 mjølk og rømme: Med ei slik blanding er det ikke rart rømmegrauten på Gomobu blir kraftig og god.

– Vi har funnet vår måte å gjøre dette på, og det er
ingen lettvinte løsninger. Vi gjør det på gamlemåten.
Bjørn Sveine, Gomobu Fjellstue

Koke ut smøret: Smøret har sluppet etter intens
røring kan kjøkkensjef Steinar Aas konstatere.

30

12. desember 2020

Prikken over i-en: Grauten smakes til med salt
og sukker. Det er denne siste blandinga som gir denne
skikkelige godsmaken.

Hardt arbeid: For å få rømmegrauten til å
«danse i kjelen» må verten på Gomobu Fjellstue
Bjørn Sveine legge stor innsats i røringa.
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Rømmegrauten skal danse i kjelen
Å lage god rømmegraut er både en kunst og
hardt arbeid. Fra gammalt ble det sagt at
grauten skal danse i kjelen for å bli best mulig.

D

et forteller verten på Gomobu
Fjellstue på Vaset, Bjørn Sveine, mens han rører og rører i
rømmegrauten som koker opp og
skal bli passe tjukk. Han får god hjelp
av kjøkkensjefen sin Steinar Aas med
å få mjøl og mjølk opp i den store kjelen i riktige doser til riktig tid.
– Vanligvis går det ti til tjue liter
rømmegraut i uka her hos oss. Da må
vi lage graut en til to ganger hver uke.
Rømmegraut er populært blant gjestene våre, og mange vil ha den heimelaga spekematen vår attåt, sier
Sveine i ei pause i røringa.

Skikkelig tradisjonsmat
Rømmegrauten på mange av fjellstuene i Valdres er berømt for sin svært
gode smak. Den smaker både søtlig
og litt syrlig på en gang. Grauten brukes til hovedrett, men kan faktisk
være noe å kose seg med til dessert –
uten sukker og kanel på.
Bjørn Sveine vil gjerne lage rømmegrauten sjøl, og oppskrifta har han
fra sin mor Magnhild.
– Mor fikk sin oppskrift fra sin mor,
og med slekt både i Ulnes og Røn må
vi kunne kalle dette et naturlig lokalt
produkt, sier han. – Å lage rømmegraut er noe av det kjekkeste jeg gjør.

Rømmegraut forbindes med Bygde-Norge, fjell og stølsliv. Det er et
matprodukt som vi har gode tanker
rundt.

Mange mannlige grautkokere
Nythun Høyfjellstue, Grønolen Fjellgard og Gomobu Fjellstue er gamle,
familiedrevne fjellstuer i Valdres
kjent for god mat og supergod rømmegraut. Alle stedene er det karer
som er ansvarlige på kjøkkenet og
som lager rømmegraut av første klasse. Mange andre steder i Valdres er
også karene grautkokere, Rømmegrauten til Arne Grønolen på Sparbutikken på Beitostølen er også viden
kjent for sin gode smak.
– Dette er sjølsagt ikke bare mannfolkarbeid, og det er mange kjempeflinke damer også som lager rømmegraut i Valdres. Før i tida var det gardkonene som var grautansvarlige, og
de la sin ære i å lage god graut. Jeg
husker mor hadde med gamle husmødre fra bygda som laga graut her
på Gomobu, sier Sveine.

Festmat
Det er ikke bare bare å lage god rømmegraut. Det er tungt å røre i grauten, både når ingrediensene blir satt

til og når smøret skal røres ut.
– Rømmegraut har vært festmat,
og ble kokt til spesielle høytider. Jeg
har hørt om at kokinga kunne ta hele
dagen. Det var vanlig å ha med seg
sendingsgraut ved fødsler, bryllup eller andre begivenheter. Ved fødsler
skulle grauten være skikkelig kraftig
for å feite opp igjen mora.
Etter en tallerken med rømmegraut skal du kjenne at du har hatt i
deg skikkelige saker. Den gode grauten med mye feitt glir lett ned, og
mange har nok minner fra den gangen de forsynte seg for mye.

Faste rømmegrautgjester
– Rømmegrauten har et godt rykte,
og mange tar turen hit bare for å få
seg et måltid med den, og gjerne med
spekemat i tillegg. Vi har funnet vår
måte å gjøre dette på, og det er ingen
lettvinte løsninger. Det gjøres på
gamlemåten. I jula har vi sjølsagt
også risengrynsgraut på menyen, sier
Sveine.

Tilbyr catering med julemat
I år blir det ei spesiell jul på grunn av
koronasituasjonen. I disse førjulstider har Gomobu Fjellstue vanligvis
mye å gjøre med arrangementer og
fullt hus med unge på treningssamlinger. I år har de måttet stenge i noen
uker, og bruker tida til maling og
opprusting av bygningsmassen.
– Vi håper å kunne åpne igjen 28.
desember og planlegger å ha nyttårs-

middag her. I disse tider må vi tenke
nytt, og skal tilby ferdiglaga julemat
som folk kan kjøpe av oss. Vi tenker
oss ei pakke med ribbe og pølse, ei
med pinnekjøtt og ei rakfiskpakke. Vi
legger ved beskrivelse av hvordan
det skal behandles. Dette kan folk bestille før jul og de får det levert eller
kan hente det. Det blir flere og flere
på hyttene i Vasettraktene i jula, og vi
håper dette blir noe hyttefolk og andre setter pris på, sier Bjørn Sveine.

Jubileer i vente
3. juledag er det 50 år sia foreldrene
til Bjørn åpna Gomobu Fjellstue med
ti rom. Fra 1970 og fram til i dag har
de opplevd en enorm utvikling. Nå
tilbyr de 150 senger i 35 rom og 11 hytter. I tillegg har de bygd 24 lekre leiligheter med 36 garasjeplasser. Ekteparet Astrid og Bjørn Sveine overtok
drifta i 1. mai 1991, så de har snart et
30 årsjubileum i vente.
– Vi har bare ansatte fra bygda, og
det er kjempeflinke folk, sier dagens
vert.
Bjørn Sveine er utdanna både som
kokk og servitør og har gått hotellfagskolen.
– Jeg har over 45 års erfaring og
kjøkkensjef Steinar, som har vært her
i 11 år, har 30 års erfaring, så vi har
laga noen liter med rømmegraut opp
gjennom åra.
Ola Onstad

Slik lages
rømmegrauten
En svær kjele står klar på
komfyren – klar til å ta imot alt i
den store oppskrifta basert på
fem liter rømme og fem liter
mjølk.
All seterrømmen slås i og kokes
opp.
Spe forsiktig med kveitemjøl. Rør
i veg for å unngå klumper og få
den rette tjukkelsen. Her bruker
Bjørn Sveine og Steinar Aas
«feeling», det måles aldri.
Rør hele tida. Kok i et kvarter –
tjue minutter. Det er nå de sier at
grauten danser i kjelen.
Feittet (smøret) slipper. Ta det av
og over i en annen mindre kjele.
Spe med mjølk. Kok opp igjen, og
kok så lenge at mjølsmaken blir
borte.
Smak til med salt og sukker. Det
er her den lange grautkokererfaringa kommer inn og prikken
over i-en settes. Den knallgode
rømmegrauten er klar til
servering – med rød saft, sukker
og kanel til.
Serveringsklar: Det er bare å nyte med sukker, kanel og rød saft til.
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FLYTTESALG
Åpningstider fram til Jul:
Torsdag: 10-17
Fredag: 10-18
Lørdag: 10-15

Vi flytter fra
Valdresvegen 6, Fagernes til
Skøravegen 32, 2966, Slidre

jubileums-utgave

25%

KvitvellÆ

(2 igjen)

Tilbudet gjelder fram til 24-12-’20

60

30%

%

Spiuk hjelmer, sko og briller

50%
High 5 sportsnutrition

Merida eSPRESSO City 300EQ NÅ 20999,- (1 igjen)

35%
Piggdekk &
Dekk

40%

50%
Bike Ahead AC-one demokjørt 1100 gram

Skørn Titan TyinTi

50%
Barnesykler

32

50%
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El-sykkel

30%

Lykter

Bryton

Speiler

Valdresmagasinet

Slidre
mune

tnedal
mmune

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

Vang

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

Vang
kommune

Nær og aktiv jul
Både ordførar og kommuneoverlege
ynskjer alle velkomne til hytte og
hus i Vang denne jula der uteaktivitet og kvalitetstid med dei nærmaste er det som gjeld.
– Vi laut avlyse fjerdedagsfesten for
alle i Vang mellom 19 og 29 for fyrste
gong og det ligg med andre ord an
til ei annleis jul, særleg for dei unge
som elles er dyktige på å vera sosiale i
høgtida. Etter eit halvår der mange allereie har gått glipp av mykje, tenkjer
eg litt ekstra på dei unge no inn mot
jul, fortel ordførar i Vang, Vidar Eltun.
Han er elles godt nøgd med at Vang i
starten av desember framleis er smittefri kommune, og han reknar med
mange unge vangsgjeldingar og hyttefolk får ein fin juleferie i Vang.
– Dei lokale serveringsplassane og
butikkane er opne, skiheisen er forhåpentlegvis i gang, skiløypene køyrt
og alt av uteaktivitet tilgjengeleg. Sist,
men ikkje minst; slapp av, kos dykk
med julefilmar og samvær i familien.
Ein av dei som har planar om julefeiring i Vang er Jonathan Øraker.
Han avslutta treårig utdanning innan

marknadsføring og salsleiing ved
Høyskolen i Kristiania i vår og gjekk
rett over i fast jobb som firmaseljar
hjå Møller bil Ryen. Som mange andre
by-vangsgjeldingar i tjueåra er han
heimover for å treffe familie, venner
og drive med uteliv i helgar og ferier.
– Akkurat no er det mykje meir av det
ein kan gjera i Vang som er stas enn
det ein kan gjera her i Oslo, fortel
han.
Sjølve julefeiringa er han budd på at
blir utan at heile storfamilien er samla,
men han håpar å få treft både venner
og familie i mindre grupper.
– Og så håpar er verkeleg at det vert
snø til jul sånn at ein kan koma seg
ut på ski og anna aktivitet. Det er ein
god måte å treffe vener trygt på, seier
han.
Det har vore ein hard haust for særleg
mange studentar med mykje heimeundervisning og særs lite sosialt liv.
Nokre har valt å mellombels flytte
heimatt, då det vert sett på som eit
betre alternativ vera nær familien enn
åleine på ein hybel mens ein fylgjer
undervisninga.

Mindre fest og meir familie er stikkord for jula 2020.
– No er det ekstra viktig at heimbygda
tek vel imot ungdommane sine til jul!
Likevel vil eg tru at mange er bekymra
for å smitte familien sin og kanskje
særleg besteforeldre og andre i risikogruppa, fortel kommuneoverlege i
Vang, Marit Tuv.
Ho fortel det kan vera lurt å halde seg
litt ekstra for seg sjølv ei vekes tid før
heimreise, og at ein gjerne kan vente
tre dagar etter heimkomst med å
treffe folk i risikogruppa.
– Vi har ikkje laga køyrereglar for
testing av studentar og andre som
kjem til Vang i jula. Det er berre å ta
kontakt med legekontoret om ein har
symptom eller kjenner seg usikker og Skiløyper og alpinbakkar er gode plasynskjer ein test, men det aller viktigas- sar å treffe andre denne jula. Akkurat
te er dette med å halde avstand.
no ser det ut som jula vert kvit!

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Hva skjer?

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

Lurer du på hvilke tjenestetilbud Nord-Aurdal kommune har eller
hva som finnes av aktiviteter og arrangementer?
Her er en oversikt over kanaler til informasjon:
•
•
•
•

Hjemmesiden: www.nord-aurdal.kommune.no
Fagernes kulturhus og kino: www.fagerneskulturhus.no
Frivilligsentralen: www.nord-aurdal.frivilligsentral.no
VLMS: www.vlms.no

På hjemmesiden kan du spørre vår chatbot kommune-Kari til råds.
Nord-Aurdal kommune, kulturhuset og frivilligsentralen har også sider på
Facebook som dere kan følge for å bli oppdatert med nyheter og informasjon.
Det har også Nord-Aurdal brannvesen, Nord-Aurdal Folkebibliotek, helsestasjon
for ungdom, ungdomsklubben, skolene og legesenteret, for å nevne noen.
Vi minner ellers om at nyttig informasjon om Valdres er å finne på
regionens nettside www.valdres.no.
Informasjon du savner, idéer eller innspill?
Kontakt oss da vel!
Servicetorget er åpent hverdager
kl. 09.00 og 15.00 – tlf. 61 35 90 00.
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Vestre Slidre

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Miljøfyrtårn
I oktober 2020 vert Vestre Slidre
kommune sertifisert som ei miljøfyrtårnbedrift!
Miljøfyrtårn er ei nasjonal ordning
drifta av stiftelsen Miljøfyrtårn, og
er Norges mest brukte sertifikat for
verksemder som vil dokumentere sin
miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Over 6900 verksemder i Norge er
hittil sertifisert og me er glad for at
Vestre Slidre kommune kan vere ein
del av dette.
Miljøsertifiseringa heng saman med
satsinga på Valdres som berekraftig
reisemålsdestinasjon. Berekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål
i Norge, som viser at dei oppfyller
strenge krav til berekraftige utvikling.
Godkjende reisemål har god forankring av arbeidet og kan vise at dei
arbeidar med å ta eit aktivt samfunnsansvar der både miljø, klima, kultur,
lokalbefolkning, lokalsamfunn og
verdiskaping inngår.

Etnedal

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Konserten blir nemleg filma og profesjonelt produsert av Helge Nordby,
og lagt tilgjengeleg på YouTube frå
den 22. desember. Dei medverkande
må praktisk talt ta i bruk heile kyrkjerommet for å kunne halde god nok
avstand til kvarandre, så publikum er
det ikkje plass til. Likevel kan «heile
verda» i år få med seg den tradisjonsrike julekonserten, saman med

12. desember 2020

Reguleringsplan for
Vaset sentrum
Vestre Slidre er ei stadig meir attraktiv
hyttekommune. Vaset er definert som
kommunen sitt prioriterte hytteområde, med fokus på sentrumsutvikling,
fortetting i eksisterande hyttefelt og
utvikling av nye hytte- og bustadfelt
nær sentrum.
Ein ny reguleringsplan for sentrum
skal leggje grunnlaget for langsiktig
og heilskapleg planlegging av området for å gjere det attraktivt for både
fastbuande og besøkande. Det er eit
mål å ha eit konkret planforslag klart
for høyring i løpet av vinteren 2021.

Julehelsing frå ordføraren
Vi lever i ei krevjande tid. Det nærmar
seg jul og vi håper at alle vil få mogelegheit til å feire på ein måte som
gjev oss den gode kjensla av ro. Ro
som denne tida på året fører med seg.
Vi får ikkje høve til å samlast i store
grupper dette året, men ta gjerne den
gode telefonsamtala, eller gjennom
meir synlege, nettbaserte kommunikasjonsmiddel.
Dei vi veit er einsame, treng kanskje
den oppmuntrande telefonsamtale ekstra godt i år. Vestre Slidre kommune
prøver å oppretthalde gode tenester
på ein trygg måte. Vi ser og set stor
pris på den omsorg de viser, og den
hjelpa de yter for kvarandre. Denne
merkelege situasjonen vil vi få under
kontroll, det er eg viss på. Men vi må
førebu oss på at det kan ta noko tid.
La det lyse litt ekstra i dei stille
grender i år.
Helsing Haldor

Digital julestemning frå Tons-kyrkja

Nord-Aurdal
kommune

Ikkje alle tradisjonar blir sett på vent
sjølv om koronaen set sitt preg på
jula 2020. Bruflat sangkor saman
med Hedalen sangkor og Bruflat
musikklag held julekonsert i NordEtnedal kyrkje – med plass til alle.
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Vi gler oss til å arbeide med denne
satsinga saman med dei andre
Valdres-kommunane i åra framover!

julehelsingar frå «Marit Prest» (sokneprest Marit Slettum) og ordførar Linda
Mæhlum Robøle.
– Eg håpar at julekonserten vil glede
folk, og få dei til å setja seg ned og
puste, seier leiar i Bruflat sangkor,
Hege Bergmann Rotnes.
Ho trur konserten blir ei kjærkomen
kulturoppleving både for hyttefolk og
fastbuande i Etnedal, i ei tid med få
tilbod. Utflytta etnedøler som ikkje
kjem seg heim til jul i får også moglegheit til å få kjenne litt på julestemninga i heimbygda.

Samarbeid med hedølar
Bruflat sangkor har 15 medlemmer, og
felles dirigent med Hedalen sangkor,
Kjell Ivar Vestrom. Koret har nokre
felles øvingar med songarane frå Hedalen, og gjennom korona-tida har dei
klart å oppretthalde aktiviteten gjennom live-overføringar og heimeoppgåver frå dirigenten. Etter ei pause
kom dei 1. desember i gang att med
fysiske øvingar. Alle medlemmene
møtte, både frå Hedalen og Etnedal,
og gler seg til julekonsert.

verke på julekonsert i Begnadalen
kyrkje i Sør-Aurdal den 11. desember,
noko som også blir del av ein digital produksjon. 19. desember reiser
songarane frå Etnedal til Hedalen
for å vera med på utandørskonsert
i hoppbakken, der det etter planen
skal bli mogleg å invitere publikum, i
tillegg til at det blir filma.
Lenke til opptaket frå Nord-Etnedal
kyrkje blir lagt på kommunen si
heimeside og Facebook-side samt
Facebook-sida til Bruflat sangkor.

I tillegg til kyrkjekonserten i NordEtnedal, skal dei to songkora med-
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Øystre Slidre

Lytter til deltidsinnbyggerne

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

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Engasjement og deltakelse er
viktig. Øystre Slidre kommune har
mange svært engasjerte, både
innbyggere og deltidsinnbyggere.
Nå har kommunen samfunnsdelen i
Kommuneplanen ute på høring og
der har deltidsinnbyggeren fått et
eget kapittel.
Vi har stilt leder i Beitostølen Hytteforening, Petter A. Knudsen noen
spørsmål.
Hvorfor har du hytte/fritidseiendom i Øystre Slidre?
Det startet for 50 år siden med fotturer i Jotunheimen, og et ønske en
eller annen gang å kunne ha en hytte
nær dette området. Da var Beitostølen et naturlig valg.
Vi leide oss inn på hotell og andre
steder på Beitostølen i mange år før
vi endelig i 1996 kjøpte tomt og bygget vår egen hytte i Stakkstølie Syd, til
stor glede for alle i familien.
Nærhet til skiløyper og turområder
er viktige faktorer for valg av Øystre
Slidre.
Derfor, når kommunen har «Rein
naturglede» som sin visjon, tror jeg
dette er noe av det mest verdifulle
kommunen kan selge til turister/besøkende og ikkje minst nye og gamle
deltidsinnbyggere.

Hva vil du dra fram som det
beste her?
Vi opplever et godt tilbod av butikker og ikkje minst hyggelig service og
personlig kontakt med folk som vet
hva de selger. Dette gjelder spesielt
sportsbutikkene.
Derfor tror jeg de aller fleste deltidsinnbyggere er meget lojale overfor de
lokale næringsbedriftene i bygda. Det
gjelder lokalmat, utstyr og alt annet.
Selv vinen må jo kjøpes lokalt og ikke
i byen.
Nå har vi også fått til en god dialog
mellom hele de 13 hyttelagene og
kommune-administrasjonen, ved ordfører og rådmannen. Invitasjonen til å
gi innspill på kommunens Samfunnsdel og fremtidig plan for perioden
2020-2032, gir oss hytteeiere selvsagt
motivasjon for å kunne finne frem til
en bærekraftig hyttepolitikk til beste
for alle parter.
Hva er det som skiller Øystre Slidre
fra andre kommuner?
Vanskelig å svare på når man ikkje
har forsøk eller har behov for å se på
andre alternative kommuner for hytteplassering.
Men igjen, nærhet til og bevaring av
naturområder er helt avgjørende.
Dette betyr at tilgang og kvalitet på
skiløyper og turstier er grunnen til at
vi kommer tilbake gang etter gang.

Sør-Aurdal

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

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Petter A. Knudsen

Leder i Beitostølen hytteforening, Petter A. Knudsen, kjenner seg velkomme i
Øystre Slidre.
Løypeforeningens drift og muligheten for å raskt kunne komme inn på
fjellområder med topp skiløyper, er
kanskje kommunens viktigste salgspoeng.
Til nå i Øystre Slidre har hytte-byggingen vært rimelig kontrollert. Vi tror
at Øystre Slidre fremover forstår hvor
viktig det er å ikkje ekspandere uten
en tydelig plan.
Dvs. at man tenker langsiktig med
arealbruk i fjellområder og LNF-områder, og ser på visjonens betydning for

Trenger du industritomt?
Nord-Aurdal
kommune

Sør-Aurdal kommune har ledige
industritomter til salgs på Begna
Industriområde. Begna industriområde
ligger like ved E-16 helt sør i Valdres
en time nord for Hønefoss.

kommunens mulighet til å tilby nærhet
til unike opplevelser også på lang sikt.
Hva gjør at du kjenner deg
velkommen og sett i vår kommune?
Så enkelt som at kommunen viser at
de lytter til deltidsinnbyggerne/hytteforeningene.
Og ikkje minst at vi møter hyggelige
og blide folk i butikker, på serveringssteder og frå ulike service- og
tjenstetilbydere, noe som gir besøket
det lille ekstra.

Tips oss:
Hva ønsker DU å lese om
på kommunesidene til
Valdresmagasinet?
Tips oss på epost:
redaksjonen@valdres.no

På Begna industriområde ligger det
store sagbruket Begna Bruk og Norsk
Massivtre. Begna Bruk og Norsk Massiv
Tre og en rekke mindre bedrifter utgjør
Begna en spennende treklynge med
masse kompetanse og nærhet til råvarer
som nye bedrifter kan dra nytte av.
Tomtene leveres med vei, vann, avløp
og strøm.
Dersom du har spørsmål og ønsker å
kjøpe tomt:
Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune ved
stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no
eller tlf 473 91 295.

For digitalt kart,
scan QR-kode
Valdresmagasinet
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Spisesteder i Valdres
Saras Kafé, Ryfoss

Kringle er en kunst: Sara er blitt kjent for sin mangfoldige meny, men hun
har også lært seg kunsten å lage «grepa god» og mange mener, den beste kringla.
Hun opplever å få kringlebestillinger til mange slags sammenhenger, og kundene
kommer faktisk fra store deler av Valdres.

Mange smaker: Sara Siwarmalka serverer etiopisk mat, men også norske, asiatiske og af

Sara har skapt noe so
Etiopiske Sara Siwarmalka har blitt et hjertebarn for langt flere enn bygdekvinnene som
deltar på mandagskafeen. Sara's Mat i Ryfoss,
spisested og møteplass, har blitt et begrep
langt utenfor det vesle tettstedet og Vang.
Selve Dronninga har også oppdaget henne.

I

2015 startet Sara Siwarmalka Sara's
kafé i Ryfoss. Et av grepene var å
arrangere strikkekafé hver mandag. Ved å omdøpe tilbudet til mandagskafé dukket også mannfolka opp.
Fortsatt er tilbudet en megasuksess.
Det skal mer enn en pandemi til for
å ta motet fra driftige Sara, men som
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så mange andre måtte også hun stenge ned fra og med den berømmelige
datoen 12. mars. Hun fant fort ut at
det kunne være et marked for å levere mat heim til folk. Det slo godt an
og ble en myk overgang til at kafétilbudet kunne åpne opp igjen så smått
på vårparten.

Et hjertelig sted å bo
– Vi er vant med krig og motgang på
et vis og tror absolutt alltid på bedre
tider, også etter pandemien. For egen
del føler vi at brikkene er i ferd med å
falle på plass nå. Vi kjenner på at vi er
på rett sted i livene våre etter at vi
fikk kjøpe vårt eget hus, den tidligere
Haalien-butikken i Ryfoss. Vi har
mange planer for huset og framtida,
forteller hun da Valdresmagasinet
kommer på besøk.
– Vi drømmer om å åpne den nye
kafeen i de tidligere butikklokalene
allerede til sommeren, forteller Sara
og mannen Awad. Lokalene der kafétilbudet holder til nå, det tidligere
posthuset i Ryfoss, planlegger de å
bygge om til en leilighet. Den fine lei-

ligheta i andre etasjen av huset har
siden sommeren vært deres hjem,
med rikelig plass til dem begge og de
tre barna, som er i alderen seks til ti
år. De forteller at de har bodd i Ryfoss
siden de flyttet ut fra mottaksenteret
i Vang i 2011 etter at de fikk fast bosetting i kommunen. Magefølelsen deres har hele vegen vært at det er i Ryfoss de ville bo.– Vi har opplevd en
helt enestående og hjertelig mottakelse i bygda, sier Sara.
– Ja, vi er omgitt av mange snille og
gode mennesker, sier Sara. Hun opplever også at flere av bygdekvinnene
kommer til henne med oppskrifter
som de vil at hun skal prøve ut og
eventuelt selge i kafeen.

Valdresmagasinet

Mye blest: Sara har egen skrytevegg der alle oppslagene
hun har fått i avisene er satt opp sammen med det norske,
etiopiske og sudanske flagget, som barna har laget.

Lokalene i Ryfoss: Kafeen holder i dag til i lokalene
fremst i bildet, det tidligere posthuset. Arbeidet med å
innrede gamlebutikken til ny kafé og møtelokaler er i gang.

frikanske retter. Her viser hun fram en «mangfoldig» tallerken med etiopiske spesialiteter.

om Ryfoss ikke hadde
Savnet av familien

– Vi drømmer om å åpne
den nye kafeen i de tidligere
butikklokalene allerede
til sommeren.
Sara Siwmarmalka

Valdresmagasinet

Sara og Awad kjenner på savnet av familiene sine, som de ikke har truffet
siden de la på flukt til Europa i 2009.
– En dag håper vi på å kunne dra tilbake for å besøke dem. Det er dessverre ikke noe alternativ for dem å
komme hit, sier de. Spesielt i Etiopia,
Saras heimland, er det nå store problemer med krig. Awad kommer fra
nabolandet Sudan der de også giftet
seg og bodde inntil de måtte flykte
fra krig og forfølgelse. Det betydde
også at de mistet nærkontakten med
familiene sine. Eneste kontakten nå
er på telefon iblant.
– Etter uker på flukt kom Sara og
Awad til Norge og ganske fort videre
til Vang. – Det var i september i 2009.

Etter to år på mottaket i Vang fikk vi
permanent opphold i 2011, florteller
Sara og Awad.
Sara ble gravid med eldstejenta
mens de bodde på mottaket og alle
barna er følgelig født i Norge. Eldste
dattera, Malak, er ti år nå og de har
også to gutter, Morad og Zyad, på
henholdsvis ni og sju år. Alle tre barna har gått i barnehagen i Ryfoss og
går nå på Vang barne- og ungdomsskule (VBU).

Livet på stell
De første årene i Norge og etter at
barna var født, dreide seg nødvendigvis mye om barna. Familien bekymret seg, som naturlig er, en del
om framtida. Ikke minst om mulig-

hetene for å skaffe seg jobber og etablere sin egen heim. Lære seg språket
likedan. Dette er tre avgjørende faktorer for å lykkes med integreringa,
fant de sjøl fort ut.
Mye har skjedd siden de trådde
sine første steg på norsk jord i 2009.
Nå er Sara her som driver av sitt eget
matsted og har planene klare for
framtida. De må bare ta et skritt av
gangen. Awad har etter at han sluttet
som avløser, kjørt drosje på heltid.
Og framfor alt har barna funnet seg
godt til rette i skole og fritid.

Drømte om sin egen kafé
Drømmen om å skape sitt eget mat-
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Pizza selger alltid: Pizza er alltid like populært og Sara leverer mye pizza til
folk som kommer og henter eller som spiser i kafeen. Planen deres er når den nye
kafeen står ferdig å starte med utkjøring av pizza.
sted har vært der hele vegen. Det er
noe av arven Sara mener at hun har
fått med fra mora si. Hun var vært
tett med mamma'n sin siden hun tok
de første stabbeskrittene. Familien
livnærte seg av å lage mat og selge
blant anna kaffe og te.
– Maten har alltid vært viktig i vår
kultur. Å lage og servere god mat har
vært litt av vår evne til å overleve. Jeg
har lært mye om. av mamma. Jeg
startet først med å lage vårruller og
andre enkle retter som jeg solgte fra
egen stand utenfor butikken her i Ryfoss, forteller hun.
Hun opplevde at bygdefolket omfavnet tilbudet, og hun fikk også stadig forespørsler om å lage mat til møter, selskaper og privatpersoner.
Egentlig var det på Farmendagen i
Ryfoss at hun første gangen prøvde
seg med å selge småretter. Det ga inspirasjon til å gjøre mer ut av det.
Nettverket rundt henne gjorde det
samme. I 2015 tok hun skrittet fullt ut
etter at hun fikk ja fra Thomas Haalien om å leie det tidligere postkontoret. I starten var lokalene spartansk
innredet, men hun satte opp lapper
om det var noen som kunne bidra
med utstyr til å fylle den nye kafeen.
Responsen var overveldende. – Og så
dro vi på miljøstasjonen og fant mange fullt brukbare ting, forteller hun.
Hun forteller også om mange rørende
situasjoner med folk som kom med
gaver.

Kafé og selskapslokaler
Nå er Sara i ferd med å ta step tre,
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innrede ny kafé i det tidligere butikklokalet. Det skal også deles av til et
eget møterom/selskapslokale. Vi har
i tillegg planer om at det skal innredes en form for bar i en krok av lokalet. Så vil vi prøve oss fram med å ha
åpent på kvelder i helgene. Kanskje
kan vi bidra til å skape et nytt, sosialt
møtested for folk i området, sier
Awad. De tenker også på å kjøre ut
pizza når de er i gang i de nye lokalene og får montert opp den nye, store
pizzaovnen som allerede er kjøpt
inn.

Mange slags mat
Men tilbake til Saras mat, som matog serveringssted ...
Sara lager og selger etiopisk og
norsk mat, men har også typiske asiatiske og afrikanske retter på menyen.
Hun opplever stor etterspørsel etter
forskjellige vegetarretter og har et
bredt utvalg her. Forskjellige slag pizza har blitt en stor artikkel. Og det er
ikke mulig å drive et spisested uten
innslag av typiske norske retter. Sjåførfrokost, for eksempel, selger i stor
skala. Hun har også for lengst erfart
at nordmenn er nokså avhengige av
vafler. - Helt klart, vafler har blitt en
av våre volumselgere. Ellers går det
mye i vårruller, forskjellige salater,
risretter, pastry osv. Ja, også glutenfri
pizza. Jeg spør og tilpasser etter kundens behov, og lager alt fra bunnen
av. Her selger vi kun ekte mat, sier
Sara. En oppdagelse hun har gjort er
å være påpasselig med å tilpasse
smaken etter kundens ønsker. Jeg

Smaker fra mange land: Sara lager og serverer etiopisk og norsk mat, men
også med innslag av andre nasjonaliteter. Her fra et fristende bord med mange
Foto: Privat
slags smaker.
opplever at mange i starten gjerne er
litt forsiktige, sier Sara.

Viden kjent for kringlene sine
Stadig flere har også oppdaget at Sara
baker kringle så god som bare bygdekvinnene kan gjøre det. Det er nemlig en kunst som ikke er gitt alle. Det
er bare slik. Men Sara har for lengst
knekt koden. Hun opplever da også
at bestillingene kommer inn fra fjern
og nær, når det skal holdes møter og
når det er feiringer. Sara legger også
hyppig ut bilder og omtaler på Facebook av alt fra rettene hun lager til
kakene hun baker. Den dagen vi var
på besøk, hadde Sara fått en bestilling på to kringler fra en «ukjent»
kvinne i Hemsedal. Kvinna hadde
hørt om kringlene til Sara i Ryfoss og
funnet henne på Facebook. Og de
hadde derfor avtalt møtested på Leira, midtvegs for dem begge. – Jeg trives veldig godt med å lage gjærbakst,
sier Sara. For å forberede denne leveransen og samtidig takle et journalistbesøk hadde arbeidsdagen startet
05.30. I mellomtida hadde hun og
Awad også fått tre barn av gårde til
skolen.

Skal ta førerkort
– Hvor henter dere energien fra, undres vi over...
– Awad betyr veldig mye for meg,
han stiller opp og pusher meg fram.
Situasjonen vi står oppi, motiverer
meg. Jeg er overbevist om at vi skal
lykkes med dette vi holder på med.
Vi har et stort prosjekt foran oss, sier

hun. Midt oppi det hele opplever hun
sterkt utfordringene ved at hun ikke
har førerkort.
– Med eget førerkort ville mye bli
enklere, og jeg er nå godt i gang med
øvelseskjøring. Målet er helt klart at
jeg skal skaffe meg førerkort etter
hvert, sier Sara.

Dronninga kom
– Og du har opplevd å få overraskelsesbesøk av dronning Sonja?
– Ja, det var i september uten at vi
visste om noe som helst. Vi var litt
usikre med en gang på om det virkelig var dronninga som kom inn av
døra, men ante «uråd» når en egen
livvakt fulgte med. Vi spurte vakta
forsiktig om det ikke var dronninga,
og det var det jo, sier Sara og Awad og
ler hjertlig. Da ble det også sikret et
felles bilde med dronninga og framfor alt ble det tid til en hyggelig passiar. – Veldig spesielt og veldig hyggelig, sier Sara.
– Kan du røpe hva dronninga spiste?
– Ja, ganske norsk, vaffel med syltetøy og rømme på, og hun drakk te
til, sier Sara med et stort smil. Sara
har egen «skrytevegg» i kafeen der
bilder og omtaler i avisene har fått
plass mens barna har tegnet et norsk,
et sudansk og et etiopisk flagg. Bildet
av dronninga og Sara som også fikk
behørig omtale i avisa Valdres, er for
lengst kommet i glass og ramme på
veggen.
Torbjørn Moen
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Himmelske
sendebud

SKJØRA: Skravlete og tjuvaktig er skjæra, men
det er velkjent at man bør holde seg inne med den.
Mange steder har folk lært at den som dreper en
skjære, blir rammet av ulykker.

ØRNA: Selve sjefen holder øye med oss fra høyden. Ørna er så imponerende
i vesen, størrelse og holdning at den selvsagt må ha magiske evner.

MANGFOLDIGE VALDRES

Tekst: Tanaquil Enzensberger • Foto: Thor Østbye

TØLGUKSEN: Sammen med blåmeisene er kjøttmeisa trofast på fuglebrettet. De
har nok fulgt våre jaktvandringer siden istid, og siden holdt seg nær våre boplasser.

Til alle tider har mennesker orientert seg ved
hjelp av tegn fra naturen. Hva har vi ellers? I
den kalde årstiden med sparsomt himmellys
er det mønstre og former i det snødekte landskapet, dyrespor og -lyder som forteller oss
hvor vi står og går. Her er antagelig vår mest
pålitelige sannsiger-, varslings- og nyhetstjeneste, med innebygget værmelding og aktualitetsmagasin.

O

ver hele verden finner vi folketro om fugler som varsler,
helbreder og er språkkyndige.
Fuglene er en slags budbringere. Det
kan handle om fullstendig jordnære
meldinger eller om åndelige forbindelser til andre verdener. Enkelte
fugler ble holdt for å være avdøde
sjeler som var ikledd fugleham, og
som kom med varsel. Det kunne
være ulykkesfugler som kom med
jærtegn om død, men det kunne også
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dreie seg om lykkefugler. Fugler som
kommer nær hus, hakker på vinduet,
eller galer og skriker til uvanlige tidspunkt, blir lett oppfattet som varslere. Fjærene som ligger igjen, er meldinger. Det er ikke så rart. Siden fuglene i motsetning til oss kan fly, har
de jo adskillig bedre oversikt.
Fuglene som holder seg her på det
kaldeste og mørkeste har blitt ekstra
viktige forbindelsesledd til naturen.
De nærmeste signalene finner du rett

KØRPEN: Den holder til på utilgjengelige plasser i utmarka, men tar gjerne
en inspeksjonsrunde over tunet. Svart og mystisk, helt klart en fugl med
trolldomsevner.
utafor stuedøra. Vinterstid er det
nesten ingen fuglesang å høre. Men
så sant det er litt dagslys, holder
spurvene på, – hvis man da kan kalle
deres evig gjentatte «tjip-tjip» for
sang.

G

råpurven og dobbeltgjengeren
pilfinken, holder seg tett ved
menneskene. Begge er tradisjonelt bare kalt for spørv på valdris. I
sin tid fulgte disse frøspiserne med
den gang jordbruket og hesteholdet
spredte seg nordover. Der det er
kornproduksjon, er det spurv. I gamle dager var spurveflokkene som raidet kornnek og såkorn et heller dårlig
tegn. Kanskje er det ikke så rart at
spurv i mange kulturer er ansett som
en ulykkesfugl, ofte som bærer av
dødsbudskap. Men i Øst-Europa og i
Russland varsler spurver som kommer inn i huset at en ny sjel er på veg,
for eksempel at et svangerskap er på
gang. Eller bare at et hyggelig besøk
er i anmarsj.
Andre småfugl som følger mennes-

kene, er kjøttmeis og blåmeis. Særlig
kjøttmeisa har fått oppmerksomhet i
folketroen. Kjært barn har mange
navn. I Valdres delte kjøttmeis og
blåmeis navnene tete og tet. Kjøttmeisene ble kalt tølgtite eller tølgukse, navn som viser hvor glad de er for
å få smake litt av nyretalgen fra slaktetida. Helt sikkert hadde vikingtidas
kjøttmeiser det veldig bra under
midtvinterblotet. I dag er kjøttmeis
og blåmeis de ivrigste gjestene på
fuglebrettet. Før den store renoveringsbølgen rammet landet, ga vinduenes linoljekitt et viktig kosttilskudd til fetthungrige talgokser. Når
meisene hakket på vinduet, kunne
det være tegn på at noen i huset skulle dø, men som med spurvebesøk,
ble meisebudskapet andre steder tolket som et lykketegn.
Nært tun og hus holder også skjæra
og kråka til. Skjæra, skjøra, skaten
med den lange halen, eller gardhøna,
som den også ble kalt, har vært tillagt
mange rare evner og egenskaper.
Noen mente den var skapt av selve
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KRÅKA: Ugangskråka følger med på alle våre foretak, og tilkaller ofte andre kråker ved hjelp
av kråkemål. Ikke rart at den både er ansett for å være litt skummel og for å være en håpløs
ramp.
STUDENTEN: Med blå studenterlue er blåmeisa sammen med kusine
kjøttmeis ute etter rester eller slakteavfall. I bytte mot maten kan de
levere små spådomssignaler til menneskene.

SPØRVEN: Pilfink skilles fra gråspurv på en tydelig svart flekk på det
lyse kinnet. De vanker gjerne i blandete flokker. Om gjengen plutselig
varsler, spår de at det er en katt eller en rovfugl i nærheten.
fanden, og at den har fått navn etter
skjærtorsdagen. Ellers er skjæra
synsk, og tilhører huldra. Skjæra er
både skvaldrete og tyvaktig, og ikke
noe å stole på. Likevel er den viktig å
holde seg inne med. Mye ondt kan
ramme den som plager en skjære, ting kan simpelthen skjære seg.

D

et er ikke rart at de smarte, aktive kråkefuglene har vekket
nysjerrighet. Man kan si at de
er intelligente på menneskevis. Både
skjærer og kråker har stor interesse
for det vi driver med. Akkurat som
mennesker liker de å samle gull og
sølv. Blanke småting, det være seg en
sølvskje, et smykke eller et glorete
sjokoladepapir, kan forsvinne sporløst fra uteplassen. År seinere hender
det at folk finner igjen tingene sine
igjen i et forlatt skjære- eller kråkereir.
Skjæra har nok vært en ulykkesvarsler, men den er det mulig å
holde seg inne med. De mørke kråkefuglene er det verre med. Oppmerk-
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UGLA: Kattugla kan også ty inn til hus på kaldeste vinteren. Det uutgrunnelige ugleblikket
kombinert med evnen til å se i mørket har vist folk at det handler om en vis og allvitende fugl.

somhet fra kråke og ravn har nesten
alltid blitt tolket som et varsel om
fare og død. Men kråketegnene kan
gå alle veger. Mytene til et amerikansk urfolk oppsummerer det slik:
Å se én kråke betyr sorg, å se to kråker varsler om glede, å se tre kråker
varsler bryllup, og å se fire kråker betyr fødsel.
Kråka er litt mer hverdagslig enn
ravnen. Det ser vi i utallige uttrykk.
Du kan for eksempel fyre for kråka,
holde kråketing, skrive kråketær eller
være ei ugagnskråke. Både kråka og
ravnen, som kalles kørp på valdris,
roper sitt eget navn. Kråkefuglene
har evne til å herme lyder og kan lære
seg ord. Det finnes eksempler på at
ravner har lært seg opp til 50 menneske-ord. Ikke rart at mange kulturer tillegger dem stor betydning.
Kørpen er en orakelfugl. Den har
kunnskap om framtiden. Odin sine
ravner, Hugin og Munin, som oversatt til moderne språk ville hett Tanke og Minne, fløy hver dag ut ved første morgengry for å se seg om i ver-

den. Når de kom hjem om kvelden,
fortalte de Odin hva som foregikk.
Slik ble Odin allvitende.

E

nda mektigere enn ravnene er
ørna. Når den store, stolte og
suverene fuglen henger over
tunet, er det et viktig tegn fra sola eller gudene. Ørn har blitt brukt som et
symbol for Jesus, og for Jesu himmelfart. Den er fuglenes konge. I norrøn
tro satt en ørn i toppen av verdenstreet Yggdrasil og holdt oversikt over
alt. I mange land forteller sagnene at
store ørner har skapt selve vinden
med sine mektige vingeslag. Romerne, grekerne, perserne og babylonierne er bare noen av de store rikene
som har hatt ørnen som symbol på
sin makt. Det gjaldt å holde seg inne
med denne makta, eller for de som
var på toppen av samfunnet, kanskje
å ta del i den. I steinalderen vår her i
Norden og i flere indianerkulturer var
det utbredt å henge ørneklør eller ørnefjær rundt halsen som beskyttende amulett.

Driver fuglene virkelig en slags
meldigstjeneste for oss mennesker?
Ja, og nei. Det er sant at de har bedre
oversikt enn oss, både natt og dag.
Det er også sant at de utfører en slags
meldigstjeneste. Men ikke spesielt
for oss. For alle små og store dyr i
skogen, fra markmusa til ekornet og
elgkolla representerer fuglene den
viktigste rovdyralarmen. Et kort varselrop fra en fuglestrupe får rådyret
til å løfte hodet, fugler til å lette,
musa til å pile unna, og elgkolla til å
gjemme den nyfødte kalven i graset.
Fuglen kan varsle om rev eller gaupe.
I vår tid handler varselet dessverre
ofte om mennesker og hundene deres.
For de av oss som vil høre, er vingeslagene i det vinterstille landskapet, eller spurvepipene på tunet
svært verdifulle tegn: Livet fortsetter. Snart vil den første trekkfuglen
varsle om en ny vår.
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– Jeg kjenner at det
gjør meg godt å ha
noe å drive med.
bERIT åSLI

Arbeidsplassen: På kjøkkenet i helselagsleiligheta i Hedalen har Berit Åsli bakt tusenvis knallgode julekaker.

Mange slag: I dette gamle fine trauet er det ti slag av Berit Åslis heimebakte julekaker.
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Mer baking venter: Krumkakedeigen er klar.
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Klar til
julekos: De
fleste kakene er
klare, noen nisser
og juleblomster er
funnet fram. Berit
Åsli er snart klar
til jul.

Baker tusenvis av kaker til jul
Berit Åsli i Hedalen
koser seg med kakebaksten nå før jul.
Med 15 slag og tusenvis av kaker blir det
mange timer ved
kjøkkenbenken.
– Jeg må ha noe å drive med og orker
ikke bare å sitte på rumpa. Fra rakfiskhelga først i november og framover mot jul sitter jeg fredager og
søndager på Valdresporten i Nes og
Ådal og selger kakene mine. Jeg treffer så mye hyggelige folk, og dette gir
meg svært mye. I fjor satt det et ektepar og drakk kaffe der da jeg kom dit.
Mannen så på meg og sa: Se hvem
som kommer der. Nå er jula redda.
Slik tilbakemelding er kjempekoselig
å få, sier Berit Åsli.

Etter gamle oppskrifter
I år baker hun cirka 12 tusen kaker,
men det har vært enda flere. Helt
oppe i 30 tusen på det meste.
– Nå er det over 20 år sida jeg begynte med førjulsbakinga, og første
året prøvde jeg meg med fem tusen
kaker. Jeg fikk avtale med hyggelige
Hans Erik Sørum på Valdresporten i
Nes i Ådal, og kakene forsvant fort.
Mannen min var til veldig god hjelp
så lenge han levde, og da bakte vi
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mer enn jeg gjør nå. Han døde for fire
år sia, og etter det har jeg gått noe
ned på mengden. Dette er hobbyen
min, og jeg gjør ikke dette for å tjene
mye penger. Mye blir solgt, og noe gir
jeg bort, sier hun.
Oppskriftene har Berit for det meste fra sin mor, som har det fra sin mor
igjen. Det er skikkelig gode kaker,
ikke noe juks og tull der i gården.
Hun bruker for eksempel bare meierismør i kakene sine.

Kaker, blomster og julestemning
75-åringen kommer opprinnelig fra
Bærum der hun vokste opp på et
gartneri på Vøyenenga. Som voksen
jobbet hun i mange år på kjøkkenet
på Nato-anlegget på Kolsås. Mannen
hennes var fra Hedalen, og i 1980
flytta de til gården Åsli, nord i Hedalen. De siste fire åra har Berit hatt helselagsleilighet ved sia av sjukeheimen i Hedalen. Fra den koselige leiligheta har hun utsikt over store deler av Hedalen.
Da jeg besøkte henne og åpna ytterdøra slo lukta av nysteikte kaker
imot meg. Berit er tidlig på’n, og hadde starta med kakebakinga klokka
seks den morgenen.

Koser seg med bakinga
– Nå før jul baker jeg nesten hele dagen. Det kan bli stille å bo aleine på 65
kvadratmeter, og jeg kjenner at det
gjør meg godt å ha noe å drive med,
sier den blide kakebakeren.

De fleste av oss andre er stolte om
vi har sju kakeslag til jul. Berit har 12
slag med småkaker pluss tre til. Komfyren hun bruker i leiligheta sin får
virkelig jobba.
– Ja, jeg må passe på slik at kakene
blir passe steikt. Jeg må være våken
og konsentrert hele tida, noe jeg har
godt av i min alder.

Skurnakaker, kalaskaker og
riflekjeks
– I tillegg til de vanlige julekakene lager jeg skurnakaker og kalaskaker
som ikke er vanlige hos alle. Det kan
være litt mer arbeid med disse, men
de blir veldig gode.
– Favorittkaka min er riflekjeks. De
er veldig populære både for gammel
og ung. De er enkle og greie å bake
bortsett fra at deigen skal gjennom ei
kvern. Jeg må innrømme at jeg kjenner det etter å ha laga 150 esker med
disse kakene.
Berit er så heldig at hun får bruke et
lagerrom med passe temperatur like
ved der hun bor til oppbevaring av
alle kakene sine. En del kaker står
også klar til å selges på Valdresporten.

Blomsterinteresse
Med sin oppvekst i et gartneri der det
i sin var landets største rosegartneri,
sier det seg sjøl at blomster har en
viktig plass i Berits liv.
– Tidligere laga jeg kranser, båredekorasjoner og blomsteroppsatser. Nå
har jeg nok med kakene. Blomster

betyr mye for meg, og jeg gleder meg
stort hver gang jeg får friske blomster
inn i leiligheta mi.

Kakene går unna
Hyttefolk på veg til Valdres som stopper på Valdresporten er ei viktig kundegruppe for Berit. Mange fastboende
på Nes er faste kakekjøpere. I tillegg er
det mange som ringer og bestiller.
Når jula nærmer seg og kakene er
solgt, setter ikke Berit seg ned med
hendene i fanget. Nei, da går hun i
gang med å lage silderetter og leverpostei som hun gir bort til venner og
familie.
– Det kan bli travelt før jul, og jeg
synes det er godt den dagen jeg kan
vaske ut kakelukta og være klar til
koselig julefeiring, sier Berit Åsli.

Familiejul
Hun er heldig som har både sønn og
datter med familier boende i nærheten. Datteren bor på Nes i Ådal og sønnen har overtatt gården nord i bygda.
– Jeg har seks barnebarn og to oldebarn og gleder meg til jula sammen
med mine nærmeste. Til jul pynter
jeg med mye blomster og har masse
nisser og annen julepynt.
Julekaker blir det sjølsagt mye av
hos Berit Åsli.
– Jeg tar ett år av gangen. Hvis helsa holder og lysta er der kjører jeg på
med mer kakebaking neste høst.
Ola Onstad

12. desember 2020

43

naturen
Når

kaller...

Foto: GettyImages

MODERNE OG MILJØVENNLIGE
TOALETTLØSNINGER TIL HYTTE OG FRITID
Norskproduserte Cinderella forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes ved høy temperatur. Toalettet trenger verken
vann- eller avløpskoblinger. Restproduktet etter forbrenningsprosessen
er en liten mengde ren aske. En familie på 4 vil etter en ukes bruk av
toalettet ha produsert ca en kopp bakteriefri aske.
Cinderella forbrenningstoalett - det naturlige førstevalget for deg
med høye krav til kvalitet og driftssikkerhet.

Enkelt å bruke
Et forbrenningstoalett benytter høy
tempereatur til å forbrenne avfall til
hygienisk aske. Et betjeningspanel gir
beskjed når det er på tide å tømme
askebeholderen. Så enkelt bruker
man et Cinderella forbrenningstoalett:

1 Åpne lokket og en innebygd vifte
Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Kun aske som sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet.
10-12 personer i døgnet

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte og
fritidsboliger

starter automatisk
2 Sett inn en toalettpose - det skal
benyttes pose for hvert toalettbesøk
3 Legg ned lokket når du er ferdig
4 Trykk på “Start”-knappen og et gult
lys tennes og indikerer at forbrenningsprosessen har startet.
5 Toalettet er klart for bruk igjen så snart
neste bruker åpner lokket. Dette vil
pause den pågående forbrenningen til

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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toalettbesøket er over og “Start”knappen er trykket igjen.
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Hjelp til snørydding?
Kom innom for å se vårt utvalg i snøfresere!

Tilbudet gjelder til og med 31/12

Kjøp din nye ATV hos

VALDRES ATV & SNØSCOOTER SENTER
2977 Øye – www.oyebygg.no - valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 - 97 15 22 88 - 934 13 000
Valdresmagasinet
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Parter/Eiendomsmegler MNEF

Visning
Etter avtale

Beitostølen - Hus D i Riddertunet
Fra kr 3.000.000,- til kr 5.100.000,Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
I hjertet av Beitostølen sentrum vokser nå nye Riddertunet frem! I hus D bygges det svært lekre
leiligheter med sydvestvendt balkong, garasjeplass, heis samt ski in, ski out til både alpint og langrenn.
Umiddelbar nærhet til et rikt utvalg av butikker, serveringssteder m.m. • P-rom fra 47m² til 79m²
Eierseksjon • Festet tomt • F.utg. fra kr 1.986,- til kr 3.302,- • Lave omkostninger kr 1.370,- • Ingen dok.avg.
For mer informasjon se www.privatmegleren.no/159199009 eller www.riddertunet.no
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Partner/Eiendomsmegler MNEF

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

Tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
2.300.000,-*
Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
Attraktivt tomtefelt med selveier tomter på Beitostølen (kun 9 ledige) • Areal fra ca. 1088m² til ca. 1329m²
Dette er et tomteområde som må karakteriseres som et av de aller beste på Beitostølen. Tomtene ligger
sydvest-vendt, i lett skrånende terreng med meget gode solforhold og panoramautsikt! De første hyttene
er under oppføring • Tomtepriser fra kr 2.300.000,- til kr 2.700.000,- • *Omkostninger ca 2.6 %
www.privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Til fots på
Herleg utsyn: Frå toppen av Kjølafjellet (1225 m) mot Sør-Jotunheimen. Frå Bitihødn (t.v.), så blant anna Galdeberg, Torfinnstinden, Kalvehøgdene, Rasletind,
Tjørnholstinden, Surtningssue (bak), Besshøe og Gråhøe (t.h.).

Triveleg: Langs vegen mot Kristianstølen, utsyn attende mot Yddin og
Rundemellen.

Kjølafjellet: Her tek stien av frå den private stølsvegen, og fylgjer den vide
ryggen til topps.

Heller ikkje i Valdres kjem snøen på bestilling
på tidlegvinteren, men toppturar til fots kan
vere eit godt alternativ. Kjølafjellet (1225 m)
sør for Skaget er då eitt av fleire fine turmål,
med herleg utsyn mot fjell og vidder.

tre kilometer forbi Yddin Fjellstogo.
Om lag 100 meter før parkeringsplassen tek det av til venstre ein privat veg som går inn mot Kristianstølen. Det er plass til å parkere eit par
bilar kort innanfor den store, grå hytta. Dette er greitt startpunkt mot Kjølafjellet. Nokre gonger på tidlegvinteren har vi også fylgt vegen til fots inn
til Kristianstølen, og ved 10–15 cm
snø har vi teke same turen på ski.
Uansett får du då kjensla av å vere
skikkeleg ute i naturen, for det meste
av tida er du i ope lende med vid utsikt. Denne turen tek om lag 1,5 time
fram og attende.

D

ei fleste år er det snø nok tidleg i november til å gå på ski på
stølsvegar eller i godt planerte
tidlegløyper. Men i år var det sjølv
sist i november knapt muleg å gå på
ski andre stader enn på Valdresflye.
Litt frost i bakken gav heldigvis fine
tilhøve for turar til fots etter kvart.
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Langs triveleg stølsveg
Utover i november hadde vi difor fleire slike turar, blant anna til Gravfjellet og Kjølafjellet. Lettaste atkomst er
å ta av frå fv 51 i Heggenes, på vegen
mot Robøle, og så bomveg vidare forbi Yddin. Vegen er vinterbrøytt til
stor parkeringsplass på Selstølhøgde

Mot Kjølafjellet
Vil du til toppen av Kjølafjellet fylgjer
du vegen opp på fyrste høgda. Ta så
av til venstre, og fylg sommarstien
heilt til toppen, slik vi gjorde 26. november i år. Nede i bjørkeskogen fekk
vi litt ekstra underhaldning av to
grupper med orrfuglar som brått brasa opp framfor oss.
Her var det vindstille, klar sol og
5–10 centimeter snø. På nokre korte
punkt vidare oppover i fjellet hadde
snøen blåse saman og var litt djupare, men med fjellsko og gamasjer
gjekk det greitt. Andre stader var det
avblåst og knapt snø i det heile, og
ekstra lett å gå.
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påtur
Tor Harald Skogheim

Øystre Slidre

Kjølafjellet

Gode kjenningar: Bitihødn, Galdeberg og Torfinnstinden.

Vi tok matpause tidleg i stigninga,
med utsyn mot Skaget som ruver i
nord, mot Djuptjernkampen og
Synnfjellet i aust, og mot Mellane i
sør. Litt seinare, og høgare oppe, vart
det flott utsyn vestover, mot fjella i
Vestre Slidre og Vang.

Panoramautsyn
Vinden auka på oppe i høgda, men
med litt ekstra tøy frå sekken var det
framleis behageleg. På flata før siste
stigninga mot toppen såg vi rett innover mot Torfinnstinden og Galdeberg, med Bitihødn ruvande framfor.
Oppe ved varden får vi reine openberringa, heile Sør-Jotunheimen
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brettar seg ut framfor oss, med drivkvite tindar mot blå himmel. Vi ser
«alt», frå Galdeberg i vest via Kalvehøgdene, Rasletinden og Tjørnholstinden til Besshøe i nord. Lenger bak
stikk Surtningssue opp, medan Gråhøe skjuler Glittertinden. Det blir ei
triveleg stund her før vi går same veg
attende, vel 1,5 time opp og ned.

Til topps frå vest
Kjølafjellet kan også nåast frå heimre
Kjølastølen, vest for fjellet. Dit kjem
du ved å kjøre opp frå fv 51 ved den
store sopelimen to kilometer nord for
Heggenes, og ta til venstre ein kilometer seinare, ved Heggebø barneha-

På heimtur: Ned frå Kjølafjellet mot heimre Kjølastølen. Vatna er Javnin (t.v.) og
litt av Brummatjednet (t.h)

ge. Etter kvart på bomveg innover
langs Sørre Vindin og så opp lia. Denne vegen er ikkje vinterbrøytt lenger
enn til Taraldstølen, men er det lite
snø kan du likevel kjøre dei siste 2–3
kilometrane heilt opp på stølen, som
vi gjorde 20. november i år. Også den
dagen vart det fottur heilt til topps på
Kjølafjellet, med matpause undervegs ved den store varden på det vestre toppunktet (1211 m). Det tok ein
knapp halvtime dit, og eit kvarter vidare til høgste toppen.

Gravfjellet

leg sti går forbi rett på oppsida av den
austre hytta, og inn til varmebua i
munningen på Raudalen. Vidare på
merka/varda sti til toppen av Gravfjellet. Vidt utsyn der også i finvêr,
blant anna mot Glittertinden i nord,
og mot Falketind og fleire Hurrungtindar langt i vest.
Gravfjellet er fint å gå på også frå
aust. Då kjører du frå Heggenes og
innover forbi Yddin Fjellstogo. Ein kilometer etter tek du til venstre inn
mot Gravfjellstølen. Fleire stiar går så
opp mot Gravfjellet.

Frå heimre Kjølastølen er det også
fint å gå til Gravfjellet (1173 m). Tyde-
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

VI TAKKER VÅRE KUNDER, FASTBOENDE OG HYTTEKUNDER,
FOR AT DERE HANDLER LOKALT

Ønsker dere ei trivelig jul i Valdres

GARDINER OG SOLSKJERMING
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GAVER OG INTERIØR

PARKETT OG LAMINAT

Valdresmagasinet

FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

VALDRES STØRSTE UTVALG AV PEISER OG PEISOVNER

BÅLPANNE/UTEPEIS

FLISER - BADEROMSMØBLER - DUSJLØSNINGER

Valdresmagasinet
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SNØFRESERE
fra Ariens, Honda og ATV.
Priser fra kr 6990,ATV snøfres fra Iron Baltic, kr 45 990,VI
BRINGER
GRATIS

Tlf. 61 36 09 44
Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas ohlson
Europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
jernia
kid
Lekesenteret Valdres
Lindex
Narvesen
Nille
ok Hagen GuLL-ur-opTIk
Sport 1
Zavanna
posten
Coop Extra
åpner hos
oss 21. januar

dittgavekort.no
kjøper du i egen
automat i 1. etg.

• Service og reparasjoner på personbiler
• Service og reparasjoner på lastebiler, tilhenger og
busser.
• Periodisk kjøretøykontroll på personbil, varebil,
lastebil, tilhenger og busser.
• Montering og service på alkolåser.
• Montering og service av fartskrivere.
• Salg av Mobil1 olje.
• DEKKMANN. Salg og reparasjon av dekk.
Dekkhotell for personbildekk og lastebildekk.
• Vaskehall for tunge kjøretøy.
Fagernes
Verkstedsenter AS
Tlf. 911 11 120

Julehuset
AVVIkENdE
ÅpNINGSTIdEr
juLEN 2020
24/12 10-13
25.-27/12 STENGT
28.-30/12 10-17
31/12 10-15
1/1 STENGT

Spikarmoen 13 - Tlf. 911 11 123

SøNdAGSÅpENT
14-18

13. og 20.
desember
LokALMAT
FrA VALdrES:

Beito Ysteri og rein
Valdresmat selger
ost, rakfisk, kurv
og andre godsaker
fra Valdres

LEIrA I VALdrES Åpent 10-20 (18) bilteMA 08-20 (9-18)
Apotek 1 MAn-lør 10-18 AMFI.No/AMFI-VALdrES

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
52

12. desember 2020

Valdresmagasinet

VI UTFØRER OGSÅ VEKTERTJENESTER
SOM ORDENSVAKT OG LIGNENDE.
KONTAKT OSS FOR VAKTMESTERTJENESTER.
VI BYGGER ANNEKS/KOIE-SAUNAER, GRINDER/
GRINDESTOLPER OG UTEMØBLER.

VI TILBYR VAKTOG HYTTESERVICE
Vi er et offentlig godkjent alarmselskap med
vektertjenester. For 2800 kroner kan du koble
opp alarmen din til oss, og vi rykker ut 24/7.

Tlf 913 00 961

Vi tar vare på dine verdier

bsvakthytteservice@gmail.com

JOI-lampen
lager sin
egen strøm
fra et lite
telys

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

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

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

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

Valdresmagasinet
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Stranda: Isen på Strandefjorden brast under dette Dakotaflyet ved avgang i
forbindelse med et flyshow på Fagernes en marsdag i 1950. Her er det berga og blir
transportert gjennom Fagernes' gater før videre transport til Oslo.


FOTO: Henta fra «Fagernes, en minnebok»

På jordet: Dette godstoget spora av Valdresbanen nedafor Noraker gård i
Aurdal den 7. mars 1967. Ingen mista livet i utforkjøringa. 


Foto: Utlånt av Norsk Jernbanemuseum

Ved Elvebredden: Kåre Kompelien blar i «Drama i Valdres», som kom i høst. Her sittend
imidlertid unngått drukningsdøden, takket være imponerende heltedåder. Dramatikk har på
som har undertittel «Fra flyulykker og branner til påskedrama og drukningsdød».

Drukningsdød, drama
En heltemodig skuespiller fjetra av synet
av den nakne kvinna
han hadde redda opp
av et synkende vrak,
hotellbranner og
drukningsdød – «Drama i Valdres» rommer
mer enn de fleste vil
kunne tro.
54

12. desember 2020

N

år man nevner «drama i Valdres», tror jeg det er mange
som først og fremst sender
tankene til krigens dager og de hendelsene og trefningene som fant sted
her da. Både av den grunn og fordi
jeg tidligere har tatt for meg krigshistoria i bokform, ville jeg holde fokuset på dramatikk i dalføret fra 1945 og
fram til og med 1970, forteller Kåre
Kompelien.

«Trua» med «Rottenikken»
Forbryterjakta som innleder det kronologisk oppdelte «dramaet», skriver
seg riktignok tilbake til 1944, men
rettssaka mot Rolf Erling «Rottenik-

ken» Knutsen som spredte frykt med
sin framferd rundt om på bygdene på
denne tida, foregikk først to år etter.
Da var også dekninga i lokalpressa
omfattende, ettersom «Rottenikken»
ble fakka i Hedalen, etter å ha forsøkt
å lure seg vekk fra politiet ved å gjemme seg i ei grisekasse bakpå en slede,
kjørt av en lokal gardsgutt.
– Jeg er født i 1960, men «Rottenikken» husker jeg sjøl at vi ble skremt
med at skulle komme etter oss om vi
ikke var snille da jeg var liten. 80 prosent av det som står skrevet om i
boka, hadde jeg imidlertid aldri hørt
snakk om sjøl tidligere, forteller forfatteren og frilansjournalisten.

– Overraska over omfanget
Den skriveglade 60-åringen, som
trådte sine barnesko i Sør-Etnedal og i
seinere år har hatt tilhold i Haugesund, har tjue bøker på samvittigheta, der størsteparten av bunken dokumenterer ulike sider ved historia, hovedsakelig i Land og Valdres. Seinest i
fjor kom forrige bok, som tok for seg
bloddryppende bygdehistorie av det
groteske slaget. Om det er færre mord
mellom permene i den ferskeste
boka, som kom i høst, er det altså dramatikk nok så det holder.
– Nå etter at jeg slapp boka, er det
mange som forteller at de har minner
av disse dramatiske hendelsene sjøl –
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Hoppet i døden: Hoppet denne fallskjermhopperen
her gjør seg klar til i forbindelse med et flyshow på
Strandefjorden i 1949 skulle tragisk nok få fatalt utfall.


Foto: ANne I. Terningen

Langvarig prosjekt: Da koronautbruddet kom, fikk
Kåre Kompelien endelig tid til å fullføre prosjektet med å
samle dramatiske hendelser i Valdres mellom to permer.

de ved Neselva. Strie strømmer i vassdrag rundt om i dalføret har krevd mange liv oppigjennom. Andre har
å ingen måte vært mangelvare i etterkrigsåra fra 1945-1970, som er perioden forfatteren har tatt for seg i boka,

og heltedåder
og kanskje til og med har mer å tilføye. Det er spennende, men også litt
ergerlig – jeg skulle jo aller helst hatt
det med i boka, humrer han.
– Det viktigste er at disse historiene
løftes fram i lyset igjen, slik at de ikke
blir glemt for ettertida. Jeg tror faktisk ikke folk er klar over hvor mye
dramatikk som har oppstått i Valdres
oppigjennom. Jeg er overraska over
omfanget sjøl og synes dette har vært
spennende å fordype meg i.

En pandemi som skulle til
I mange år har Kompelien samla stoff
om dramatiske hendelser. Da den nå
avdøde NRK-journalisten og gud-
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– Det viktigste er at disse
historiene løftes fram i lyset
igjen, slik at de ikke blir glemt
for ettertida.
Kåre Kompelien

Brutt idyll: Her ved idylliske Helinvatnet i Vang forsto en
forbipasserende at et hestefølge hadde satt seg fast i fjellsida
da han hørte et steinras. På mirakuløst vis ble hestene redda.


brandsdølen Jan Vidar Lie Pedersen i
2007 ga ut første bind med «Drama i
dalen» – om dramatiske hendelser i
vårt nabodalføre – økte inspirasjonen
til å gjøre noe liknende for egne trakter ytterligere. Likevel ble materialet
liggende ytterligere ei god stund –
fram til forrige vinter.
– Da koronautbruddet kom, hadde
jeg plutselig masse tid og fikk fortgang i sakene, forteller forfatteren.
Som tidligere medarbeider i Oppland
Arbeiderblad, hadde han god tilgang
til råmateriale. I prosessen har han
gått igjennom alle avisutgavene fra
1945 til 1970, benytta seg av informasjon som finnes på Nasjonalbibliote-

Foto: Kåre Kompelien

ket og til dels andre skriftlige og
muntlige kilder – en av dem ingen
ringere Toralv Maurstad.
Skuespillerhøvdingen sto nemlig
for en skikkelig heltedåd i Vang i
Kompeliens fødeår. Sjøl flere tiår etter, kunne 94-åringen levende fortelle om opplevelsen av den dramatiske
hendelsen for 60 år siden til forfatteren.

«Redd som faen»
Maurstad ante nemlig uråd da han
kom kjørende i Kvamskleiva og så det
komme luftbobler opp av vannet i
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vann og brann: På hovedbildet blir bilen som havna i Vangsmjøsa med seks personer i, fiska opp av vannet igjen etter at alle ble redda i land i live. Nedafor står det
bilder av henholdsvis Heggenes hotell (t.v.) og Sanderstølen Høyfjellshotell, som begge brant. Øverst i spalten ytterst til høgre viser bilde av leiteksjonen som pågikk
etter en etnedøl vinteren 1959, som seinere ble funnet død i snøen. Han havna trolig utfor skråningen som følge av et fylleslagsmål. Et par menn ble på sin side fanga bak
Foto: Henta fra «DRama i Valdres»
Høgefossen, som det er bilde av under, en sommerdag i 1950, men ble heldigvis redda ut i live.

Vangsmjøsa – og ganske riktig: En årdalsmann hadde mista kontroll over
bilen, som havna under vann. Likevel
klarte sjåføren å holde hodet kaldt og
fikk redda opp kona, dattera og de to
barna til konas venninne på land.
Sistnevnte satt imidlertid fortsatt fast
i bilen, og føreren tok nok en tur ut i
vannet, men det begynte å tære på
kreftene – heldigvis kasta Maurstad
seg instinktivt ut i Vangsmjøsa og
kom dem begge til unnsetning. Utrolig nok kom alle unna med livet i behold.
«Det skjedde sånn i øyeblikket. Jeg
hoppet over redselen. Jeg glemte
den, men jeg fikk det igjen da jeg kom
under vann. Da var jeg redd som
faen…», forteller Maurstad blant annet i boka.

Sto kliss naken
– Jeg snakka også med den minste
jenta som ble redda opp, som bare var
et halvt år den gang. Hun visste at det
var Toralv Maurstad som hadde kommet til som redningshelt og hadde
dessuten blitt fortalt at like før han
stupte uti vannet, hadde han vrengt
av seg strikkejakka han hadde på seg
og tulla henne inn i den der hun lå våt
og kald på land. Strikkejakka hadde
hun visstnok fortsatt, sier Kompelien.
Skuespillerhøvdingen, som har
rykte på seg for å være en kvinnebedårer, på sin side, hadde festa seg ved
noe ganske annet hva bekledning og
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avkledning angikk i situasjonen.
– Han fortalte meg at etter at han
hadde kjørt kvinna han hadde redda
og de tre ungene til Grindaheim hotell, hadde hun han hadde berga opp
av vannet flekka av seg de våte klærne og stått der kliss naken foran ham
– det gjorde visst inntrykk, ler han.

Heftige hotellbranner
Noen år tidlige, den 8. januar i 1947,
sto følgende overskrift å lese om
nevnte Grindaheim: «Brann på Grindaheim i Valdres. Gammel hotellbygning lagt i aske».
Hotellbranner er nemlig blant det
som i aller størst grad har bidratt til
drama i Valdres i etterkrigstid.
– Mange av disse gamle trebygningene oppå fjellet, hadde ikke en sjanse når flammene først slo rot. Tilgangen på brannutstyr har heldigvis
også blitt veldig mye bedre, sier Kompelien.
Han trekker blant annet fram den
gang Sanderstølen Høyfjellshotell i
Tisleidalen, som på den tida var det
største hotellet i Valdres, brant ned til
grunnen en januardag i 1963.
– Det hetes at flammene og røyken
sto så høgt at man kunne se flammene i horisonten helt fra Aurdal og Leira. I løpet av et par-tre timer var
hovedbygninga blitt forvandla til en
rykende ruinhaug. Annekset ble stående, men det brant ned noen år seinere. Da var det faktisk mer drama-

tisk, for mens alle gjester og ansatte
kom seg raskt i trygghet da hovedbygninga brant, var det på sin side reell fare for at menneskeliv skulle gå
tapt den gangen det begynte å brenne i annekset siden de ansatte lå der
og sov. Ingen liv har imidlertid gått
tapt i noen av disse hotellbrannene
heldigvis, forteller Kompelien.

Bare ei søster overlevde
Om flammene bare har forsaka materielle skader, har de strie strømmene i
flere av vassdragene rundt om i Valdres krevd sine liv. Flere har på tragisk vis lidd drukningsdøden. Særlig
gjorde det inntrykk på forfatteren å
lese om to unge søstre i Hølera som
skulle ta seg over Begna med ei flåteløsning en sommerdag i 1950. Den
sterke strømmen gjorde sørgelig nok
at bare ei av jentene fikk tatt seg over
til faren som sto på den andre sida og
venta.
– Heldigvis finnes det også flere
historier der folk har blitt berga i land
fordi andre har utvist et stort mot.
Ved Høgefossen i Nord-Etnedal utspilte det seg for eksempel et veldig
drama en sommerkveld i 1966. En
unggutt som ikke kunne svømme,
skled på glatte steiner etter en fisketur og ble dratt innunder fossen. Kameraten løp for å hente hjelp. Faren
hans og onkelen til unggutten som
klamra seg til bergsida under fossen
kom løpende. Onkelen firte seg ned

for å hjelpe nevøen. Sjøl om han hadde gode svømmeferdigheter, klarte
han ikke å få fatt i gutten. De ble i stedet liggende innestengt og avkrefta
bak fossen begge to. Flere bygdefolk
kom til for å hjelpe. Det var imidlertid en luring som kom på at om de
festa tau i hver ende av en tømmerstokk og fikk drevet den bort til de to,
kunne de hekte seg fast der og få
dratt dem ut – til alt hell fungerte det
bra, forteller Kompelien.

– Må komme en oppfølger
Forfatteren synes historia gir et fint
bilde på hvordan bygdefolk står
sammen for å hjelpe hverandre når
ulykka rammer.
Sjøl om det i boka på nesten 230 sider, settes punktum for dramatiske
hendelser med en tragisk trafikkulykke som fant sted like før jul i 1970,
innrømmer Kompelien at han har
bladd seg litt videre i avisutgavene
også etter 1970 og legger ikke skjul på
at det så visst er mer drama å «avdekke» også i tiåra etter.
– Med det avgrensa tidsrommet
denne boka tar for seg, har jeg vel
nesten lagt opp til at det må komme
en oppfølger, så jeg skal vel ikke nekte for at jeg har planer om det, avslutter den produktive 60-åringen.
Ingri Valen Egeland
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IKKE ABONnENT?
Vi gir deg et godt introduksjonstilbud

Digital abonnement

komplett abonnement

- alt digitalt innhold

- papiravisa og alt digitalt innhold

5 uker

KUN

5

8 uker

KR

KUN

88
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Bestill på avisa-valdres.no/bestill
Tilbudet gjelder kun for nye abonnenter.
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT

BYGG OG ANLEGG

Stavadalen Skisenter

Byggmester Ranheim AS

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Selskap – Catering

www.stavadalen.no
vidastav@online.no

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

2920 Leiraa
Tlf. 61 36 04 77
www.autohusetvaldres.no

Hovli Auto
Toyota

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

Hovrud Auto
Ford

2920 Leira
Tlf. 900 75 355
www.hovrud.no

Sebu Bil & Bensin AS

Bensinstasjon – Verksted –
Bilberging – Dekk –
Tilhengere

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

2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62

Byggmester Ola Veltun

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester
Haldor Ødegård

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

2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Jevne Bygg AS

Bygg og tømrartjenester,
tetthetsmålingar,
termofotografering

Bygdinvegen 2177, 2940
Heggenes. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no eller
jarlejevne@gmail.com

Byggmester
Ove Gunnar Viken

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

www.sebu.as

oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Valdres Auto

Elektroservise Valdres

Volkswagen

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 79 00
www.volkswagen.no

Valdres Bil

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

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

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

FG Bygg AS

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

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

Fjell-Bygg as

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

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

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

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

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S
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Alt i byggevarer og arbeid.

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Valdres Brønnboring AS

www.gaus.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Valdres Hytter 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

Nybygg, tilbygg, restaurering

Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000

valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

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

Solheim Trevare AS

Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885
olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Storefoss Sag DA

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

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

Vassfarbygg as

post@storefoss.no
www.storefoss.no

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

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

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

Spesialist på trelast

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid

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

EIENDOM
Aktiv
Valdres Eiendomskontor

Maxbo Etnedal

Jernbanevegen 14,
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 66 33

Bygg-jernvaretrelast-maling

valdres@aktiv.no
www. aktiv.no

Tlf. 61 12 01 25

DNB Eiendom Valdres

BYGGEVARER

oeh@live.no

www.maxbo.no

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

Byggmakker Leira

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

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

Avd. Bagn og Fagernes
Alt du trenger til huset
og hytta.

Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn
Tingnesøddin 1, 2900
Fagernes

Kalplassvegen 14,
2920 Leira. Tlf. 61 36 37 79

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Gausdal Landhandleri

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

Alt innen trelast og byggevarer. Vinduer og dører.
Maling og interiør.
Bad og garderober.
Jernvarer og verktøy

Jernbanevegen 5
2900 Fagernes
Tlf. 47 48 29 60 00

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

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres

leiebo@online.no

leira.sor@byggmakker.as
www.byggmakker.no

Maskinentreprenør
Knut Amundsen

Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

Byggtorget Fosheim Sag

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

2937 Begna. Tlf. 911 92 480

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

Riving av bygninger
Flyting av masse
Utleie av minigraver
kn-amund@online.no

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

post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no
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Tveitabru Bygg AS

Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

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

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

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

Valdresmagasinet

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

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

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

Elkjøp Valdres AS

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

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

GALLERI
Galleri Hilsen

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

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

www.elkjop.no

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

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

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

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen
Alt på ett sted! Renhold,
vedlevering, snekring,
maling, snømåking, pleie av
torvtak, vakt og tilsyn av
hytter

Tlf. 990 09 553
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
2940 Heggenes

Vi tar vare på DINE verdier!

Tlf. 913 00 961
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

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

Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING
Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

HÅNDVERKER
Brusveen
Snekkerverksted AS

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

Fagernes Kjøpesenter

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–onsdag 10–19
Torsdag–fredag 10–20
Lørdag 10–18
Eurospar 08–21, Norli 09.00
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

MALERE
Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

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

MØBLER
OG INTERIØR
Alle Gode Ting er Tre

Vi leverer det meste til hjem
og hytte

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

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

Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140

2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250

abrusveen@hotmail.com

unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

Valdres Utleiesenter AS

Grønvold Snekkerverksted AS

Interiørsenteret AS

Bygdinvegen 1574,2943 Rogne
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165

Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11

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

Vang Energi KF

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

Valdresmagasinet

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

post@gronvold.no

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

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

http://www.amfi.no/valdres

www.elkjop.no
Lavpris propan

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

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

butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og
Varmefag

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

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

SERVERING
Vasetstølen

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

3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

61 36 29 30 / 92 804 004

Takstkontoret Valdres AS

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

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

RØRLEGGER
Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

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

Røn VVS AS

Rørleggermester
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn
Alt i vann, varme og
sanitær
Vi er også behjelpelige med
utslippstillatelse

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

Valdres Varme og
Sanitær AS

Tlf: 61 34 43 05
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

VASKERI

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

Data & Tv-Service AS

ValdresEnergi

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

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

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.
– også etter farger og mål.

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no
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ANNONSERE HER? Kontakt annonseavdelingen i

ELEKTRISKE
ARTIKLER

STOR OPPLEVELSE: Styreleder Tove Linnea Brandvik (tv) og direktør Astrid Nyquist ble hjertelig mottatt av et engasjert kongepar på Slottet 6. november.



FOTO: Erik Lundby

Klar oppfordring fra kongen
– Jeg husker godt at jeg sto under klokka i
gymsalen på åpningen i 1970. Der skulle jeg
vært nå og feiret dere. Dessverre tillot verken
pandemien eller helsa dette, sa Kong Harald
til direktør Astrid Nyquist og styreleder Tove
Linnea Brandvik, da de 6. november møtte
kongeparet på Slottet.

H

eller ikke for Beitostølen Helsesportsenter ble dette året
som tenkt og planlagt. Mange
aktiviteter har ikke blitt noe av. Og
den store festen i forbindelse med
50-årsjubileet den 7. november er utsatt i et år. Likevel var kongen klar i
sin tale til senterets utsendte under
audiensen på Slottet:
– Jeg vet at dere har vært pionerer i
50 år. Nå gir jeg dere et nytt oppdrag,
nemlig å være pionerer i 50 år til.
Direktør Astrid Nyquist innrømmer at dette beveget både henne og
Brandvik sterkt.
– Ikke minst ble vi svært imponert
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av kongeparets engasjement og grundige forberedelser foran vårt møte,
sier hun.

Tilpasse seg
En del av Dronning Sonjas og Kong
Haralds engasjement går rett inn i en
av helsesportsenterets viktige nysatsinger, nemlig å utvikle et enda bedre
tilbud til familier med innvandrerbakgrunn. Kongeparet var veldig
opptatt av at samfunnet må ta større
ansvar for mangfoldet, at alle er like
mye verdt og må få like muligheter.
– Dronningen lurte på hvorfor vi
skal bygge nye familiehus. Da hun

fikk vite at det blant annet er fordi
hele familien må få komme til oss når
barna skal på opphold, ble hun svært
ivrig. Hun understreket betydningen
av at vi må tilpasse oss brukernes behov, forteller Astrid Nyquist.
Som et eksempel nevner hun at i
Oslo-området er over 60 prosent av
dem som trenger et tilbud hos Beitostølen Helsesportsenter mennesker
med innvandrerbakgrunn. Senteret
har lenge arbeidet med å utvikle sitt
opplegg for denne gruppa, men det
er absolutt et potensial for å bli enda
bedre.
– Kan du si noe om hvor stor andel
av belegget hos dere som kommer fra
denne gruppa?
– For noen år siden var tallet to til
tre prosent. Uten at jeg kan tallfeste
dette nøyaktig, har andelen i alle fall
økt betraktelig. Vi bygger oss gradvis
opp for å nå disse målgruppene, svarer Astrid Nyquist.

Forskningsbasert
Språket er en av utfordringene som
må løses for å nå målene. Og for sen-

teret er det avgjørende at de som har
behov for rehabilitering skal få et tilbud uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.
– Vi arbeider kontinuerlig med å
skaffe oss ytterligere kunnskap om
hva som skal til. For eksempel jobber
fysioterapeut Shahrzad Arfa – sjøl
med innvandrerbakgrunn og fra
Oslo, håndplukket til denne oppgaven – med en doktoravhandling om
temaet, opplyser Nyquist.
Helsesportsenteret har i alle sine
50 år basert nyvinninger på forskning
og utvikling. Slik vil det også være i
framtida. Et annet eksempel på dette
er arbeidet med å innta en ledende
posisjon i Norden innenfor aktivitetshjelpemidler. Her har senteret
tett dialog med Nordisk råd, som er
svært positive.
– Fagleder Viljar Aasan har nettopp
levert sin mastergradsoppgave: «Aktivitetshjelpemidler – blir de brukt?
Hemmende og fremmende faktorer
for bruk».
Han har forsket på om lag 200 stykker som oppholdt seg på senteret i
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INSPIRERENDE: Et knippe brukere og ansatte foran kunstverket «Løva», malt på
en av veggene ved senteret. Bildet symboliserer blant annet kraften som ligger i å
FOTO: Privat
være løve i sitt eget liv. 

STORE PLANER: Her ser vi hvordan helsesportsenterets nye familiehus kommer
FOTO: Asa arkitektur
til bli.

FENGENDE: Ørnulf Juvkam Dyve i gruppa Staut har skrevet tekst og melodi
til en sang med samme navn som kunstverket på veggen, i forbindelse med
50-årsjubileet. Sangen ble urframført til løvedansen sist i november. FOTO: Privat

OPTIMIST: Direktør Astrid Nyquist løfter som grunnleggeren Erling Stordahl
FOTO: Privat
blikket mot lysere tider.

til helsesportsenteret
2017 og 2018, og som er intervjuet i
forbindelse med oppgaven. I tillegg
holder fysioterapeut Berit Gjessing
på med et doktorgradsarbeid innenfor samme tema, noe som vil bringe
feltet et viktig steg videre, sier Nyquist.

Blå himmel
Direktøren nevner igjen kongeparet
og deres oppriktige interesse for innsatsen som Beitostølen Helsesportsenter gjør for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
– Mye av deres engasjement og
mange av spørsmålene de stilte gikk
rett inn i det vi holder på med. Det
var meget imponerende å oppleve
hvor godt forberedt de var til vårt
nesten timelange møte. Både kongen
og dronningen var svært godt oppdatert. Riktignok var begge litt inne på
forhistorien, dronningen blant annet
at hun sjøl har deltatt i Ridderrennet.
Men de var først og fremst fokusert
på framtida. Og de fortjener stor honnør så vel for dette, som for måten de
makter å møte alle de ulike mennes-
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kene som får anledning til å snakke
med dem på Slottet, framhever Astrid Nyquist.
Kong Harald – den gang kronprins
– åpnet som nevnt personlig helsesportsenteret 7. november 1970.
Både han og hans far, Kong Olav,
kjente således grunnleggeren Erling
Stordahl personlig. I jubileumsåret
og i all annen framferd lener senteret
seg stadig på denne karismatiske personlighetens ukuelige optimisme og
pågangsmot. Ikke minst hans evne til
alltid å se lyst på framtida, til tross for
at han var blind. Følgende lille historie fra Ridderrennet i 1985 – gjenfortalt av kunstmaler Per Lundgren,
som sjøl arbeidet for Anna og Erling
Stordahl på 1980-tallet – kan illustrere dette:
– Det var forferdelig sterk vind.
Hele offiserskorpset fra Forsvaret,
som jo stilte trofast opp år etter år,
var overbevist om at rennet måtte avlyses. De måtte bringe det tunge budskapet til sjefen selv. Han kom ut på
trappa på Bamseli, typisk nok i cowboystøvler og Odlo-dress. Så myste

han mot været og sa: Jeg synes det
lysner. 10 minutter senere var det blå
himmel.

Stor oppgave
– Heldigvis har vi «bare» tapt penger i
år. Belegget har ligget på rundt 80
prosent og vi mister cirka 20 millioner kroner i inntekter. Planen var å
tippe 100 millioner i omsetning. Slik
blir det ikke. Men vi har beholdt all
kompetansen, representert gjennom
våre 125 medarbeidere. Og jeg tror vi
har beholdt anerkjennelsen der ute,
mener Astrid Nyquist, og løfter som
Erling Stordahl blikket framover mot
lysere tider.
Da er det i alle fall en god trøst og
ikke minst motivasjon å oppleve et
ektefølt engasjement fra selveste
kongen og dronningen. Og ettersom
jubileumsfesten er utsatt, ble den digitale markeringa et slags plaster på
såret. Det er blant annet laget en halv
times lang jubileumsfilm, som er å
finne på internett. For interesserte
kan den absolutt anbefales. Her er
hilsninger fra blant andre statsminis-

ter Erna Solberg. Hun sier blant annet
dette:
– Helsesportsenterets arbeid har
vært banebrytende både i nasjonal
og internasjonal sammenheng. Vi
ønsker dere lykke til med arbeidet for
likeverd, likestilling og med å skape
et samfunn som har bruk for alle.
Styreleder Tove Linnea Brandvik,
til daglig forbundsleder i Norges
Handikapforbund, er minst like begeistret som Astrid Nyquist over det
varme møtet med kongeparet samt
alle andre hilsener. Hun understreker
at Beitostølen Helsesportsenter har
som ambisjon å fylle en stor oppgave.
– Det er å gi mennesker tilgang på
de verktøyene og den kompetansen
vi har, så de kan bruke og forme disse
slik at de passer i deres liv. Vår rolle
blir å gjøre det mulige mulig samt å
dele den kompetansen og kunnskapen vi har med dem som trenger det.
Morten Stensby
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Den store oppdaginga
av Valdres
Valdres vart oppdaga
for 200 år sidan – på
teikningar og måleri
på utstilling.

F

or 200 år sidan kunne folk i
Christiania få sjå korleis det såg
ut i Valdres. Det var ein danske
som hadde utstilling.
Året før kom ein danske og ein
finsk svenske rekande gjennom dalen. Dei teikna og måla mykje av det
dei såg, mange slags motiv mange
stader. Då var Valdres oppdaga. Det
er som med Afrika og Amerika, ingenting er oppdaga før nokon utanifrå kjem dit.

Dansken og svensken
Dansken var Johannes Flintoe. Svensken var Wilhelm Maximilian Carpelan.

Flintoe var lærar ved teikneskulen
i Christiania. I byen kom han i kontakt med sogningen Gerhard Munthe. Sumaren 1819 drog dei to saman
over Filefjell attende til byen etter ein
sumar i Sogn.
Flintoe hadde blikk for både det
storfelte og det pussige. På sin veg tilbake til Christiania skildrar han det
første dokumenterte trafikkuhellet i
Slidre. Det må vera i Stupulsvingen
mellom Slidrekyrkja og Slidretun,
har eg kome fram til etter lang tids
gransking og synfaring. Flintoe skriv
at det er «Valders. Lei Skyds. Slidre
ikke langt fra Kirken 1819». Det viser
ein typisk ugrei situasjon både for
hest og vogn og reisande.
Flintoe teiknar mange menneske i
folkedrakter. Desse teikningane har
vore til glede og nytte for folkedraktfolk i mange generasjonar. Lenger sør
i dalen skildrar han både Ulnes kyrkje
og Bø.

«Vue prés de Wang»
Same sumaren, 1819, drog Wilhelm
Maximilian Carpelan same vegen.
Han var ein finskfødt svensk teiknar,
grafikar, kartograf, landmålar og offiser i den svenske hæren. Ei stund var
han adjutant hos den svenske statthaldaren i Christiania. Han reiste mykje i Norge, ofte saman med Flintoe.
Det er mange teikningar etter han frå
då han dreiv og oppdaga Valdres.
Frå Vang lagar Carpelan eit utkast
til «Skudshorn. Vue prés de Wang en
Walders». Fint skulle det vera, fransk
var den tids engelsk ein skulle smykke seg med. Og fint vart det.
Seinare vart Skudshorn-motivet
kopiert og fargelagt.

Journalist Asbjørnsen
Ein som sirka 30 år seinare skriv ei
heftig skildring til Skudshorn-motivet er P. Chr. Asbjørnsen, han som
samla eventyr saman med Jørgen
Moe. Asbjørnsen var ein mangslungen kar. Han var ofte blakk, og derfor
laut han skrive på harde livet og ta
mange slags oppdrag. I 1848, altså
ein mannsalder etter at Valdres no
var oppdaga, skreiv han tekster til eit
verk som heiter «Norge fremstilled i
tegninger».
Asbjørnsen viser seg som ein moderne journalist, for han treng ikkje å
ha vore på staden han skriv om. Han
skriv etter andre, og spissar det til i
blomstrande ordelag.

«…en riig Trævegetation»

Lei skjuss 1819: Historias fyrste kjende dokumenterte trafikkuhell i
Stupulsvingen i Slidre. Teikning: Johannes Flintoe.

Til illustrasjonen «Skudshorn (i Vang
i Valders)» lirar Asbjørnsen or seg ein
lang harang med naturskildring:
«Naar man kommer op i Vangsdalen er man over Bartræernes Region,
og istedetfor de med en riig Trævegetation udstyrede Omgivelser af Slidrefjorden, som man nys forlod, finder man et eensformigt med Birkekrat bedækked Terrain. Medens Slidre udmærker sig med sine velbyggede Gaarde, der selv höit oppe i Lierne

viser sig overskyggede af kraftige
Træer, omgivne af Agre og Enge, finder man i Vang kun en eneste Gruppe
af smaa, uanseelige, tæt sammentrængte Bygninger, hvorover en
opadstræbende Birk eller Asp neppe
er istand til at hæve sin Krone».

LESESJEKKEN
Cato Skimten Storengen
(40) vil slå et slag for
Mikkjel Fønhus.
Den Stavanger-bosatte hedølen mener flere valdriser bør være bevisste på
hvilken litterær skatt villmarksforfatteren fra skogkommunen han sjøl
kommer fra etterlot seg.
– «Troll-elgen» er jo en voldsomt
flott roman for eksempel, sier skuespilleren. Han ga sjøl fortellerstemme
til stumfilmen med samme navn for
noen år siden og går fortsatt med en
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drøm om å lage friluftsteater basert på
Fønhus' romaner. Enn så lenge nøyer
han seg med å innlemme dikt og fortellinger av forfatteren i «poestien»
han inviterer til i hedalsfjella under
Hedalen Kulturfestival, som han er
med på å arrangere.
– Mikkjel skrev mye og godt, og det
finnes mange perler fra særlig den første delen av hans forfatterskap med
«Skoggangsmand», «Det skriker fra
Kvervilljuvet» og «Der villmarka suser», i tillegg til «Troll-elgen», blant
annet. Dette er spennende og til dels
brutale beretninger der han balanse-

rer på ei hårfin linje som både jeger og
romantiker. Tematikken og tanken om
å leve av og med naturen er høgaktuell
den dag i dag, mener 40-åringen.
Den tekstglade skuespilleren kommer heller ikke utenom å nevne en annen favorittforfatter, Knut Hamsun,
som i en tidsperiode for øvrig også
fant inspirasjon i Valdres.
– «Konene ved vannposten», som
jeg var med i oppsetninga av, «Sladder!», på Rogaland Teater i 2009, er absolutt verdt å lese for eksempel, avslutter Cato.
Ingri Valen Egeland
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Typisk teamwork: Skudshorn, eller Skusshødn om du vil, teikna av Wilhelm Maximilian Carpelan i 1819, på veg heim til Christiania. Seinare vart teikninga
handkolorert av F.E. Werner og trykt av A.M. Spong, fekk lang bildetekst av P. Chr. Asbjørnsen og vart fotografert av Nasjonalmuseet. Ikkje berre ein manns verk altså.

«Det mægtige Skudshorn»
Eg må ta med litt til av det han skriv:
«De Punkter, der beherske Dalen,
ere paa den ene Side Hugakollen og
de mørke Grindaden, paa den anden
Side det mægtige Skudshorn. Mellem

Hugakollen og Grindaden er en vid
Skraaning, der sænker sig ned til
Søen. Det överste af denne er bedækket med Birkekrat; lenger ned ere
Gaardene med sine græsdekke Tage
samlede tæt om Kirken og omgivne

med Enge og Bygagre. …»
Pennefør fyr, han Asbjørnsen. Og
endå var dette berre ein del av heile
skildringa.
Flintoe og Carpelan var også karar
som kunne skildre, med blyant og

pensel. Og mest av alt: No er Valdres
oppdaga.
Olav Norheim

BRAPLATE
Musikksmaken til Anne
Hilde Grøv (48) er mangefasettert.
Det kommer også til uttrykk gjennom
sjangerspektret den utflytta søraurdølen beveger seg innen som utøver
sammen med resten av Pust, som nå
er aktuelle med julealbumet «Lengt
etter lys». Dette er vokalensemblets
sjette plate og andre julealbum. Når
det kommer til julemusikk, setter hun
sjøl Åsne Valland Nordlis «Julekvad»
fra 1996 høgt.
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– Siden jeg har unger, går det også
mye i musikk fra NRKs julekalendere i
heimen. Jeg må si at jeg også er veldig
glad i Odd Nordstogas «Jul i Svingen»musikk, særlig «Tenke på en venn»,
som Hanne Hukkelberg synger i serien, forteller 48-åringen.
– I barneskolealder ville jeg helst
være Carola eller Whitney Houston,
men da jeg ble litt eldre, fikk jeg øynene opp for folkemusikk, viser og jazz,
sier hun. Særprega vokalister som Sidsel Endresen, Radka Toneff, Ella Fitzgerald og Joni Mitchell har vært inspirasjonskilder hun har lytta mye til. Av

nyere «bekjentskaper», trekker hun
fram jazztrioen Gurls, som ei spennende, norsk gruppe. Blant album,
har Nitin Sawhneys «Beyond Skin»,
Björks «Dancer in the Dark», Fela Kutis
«Zombie», Salif Keitas «Soro» og Robyns «This Is Robyn» fått høg rotasjon.
– Som Bagnsjente, har jeg sjølsagt
også stor glede av å høre på de fine
tekstene og melodiføringene til tidligere sambygding Ørnulf i Staut, avslutter Anne Hilde, som trekker fram
Bob Dylan på Kalvøyafestivalen som
et viktig konsertminne.
Ingri Valen Egeland
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KRYSSOrd 5

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. januar 2021
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:
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Postnr.:
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Kryssord 4
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Terje Grann, Nesbru
Arne Sæter, Vestfossen
Kristian Tvenge, Slidre
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.
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1) Kvar er tittelen på dei to
siste bøkene til Julia og
Morten Helgesen?
2) Kor mange faste
representantar har
Arbeidarpartiet i Valdres
hatt på Stortinget?
3) Kven var redaktør i Avisa
Valdres frå 1978 til 1991?
4) Kor høg er Mugnetinden?
5) Kor mange år har juleheftet Jul i Valdres kome ut?
6) Kor langt er det frå
Fagernes til Hønefoss?
7) Kva for ei bedrift er nest
størst i Oppland i
omsetning?
8) Ein ny fabrikk er under
etablering på Begna

VALDRESSPØRSMÅL

11

industriomårde. Kva er
namnet, og kva skal
fabrikken produsere?
9) E16 mellom Fagernes og
Øylo blir utbetra og bygd
ut etter ein ny vegmodell. Kva blir denne
modellen kalla?
10) Midt under koronaen
vart det i sommar
arrangert eit norgesmeisterskap i
Valdres, i kva slags
idrett?
11) Ei valdresjente på 18 år
har vore best i landet i si
klasse i skiskyting sidan
ho debuterte i hovudlandsrennet då ho var 14
år. Kva er namnet?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) På Tur i Valdres Aust og På Tur i Valdres Vest. 2) Fem (Olav Meisdalshagen, Torger Hovi, Åge
Hovengen, Espen Johnsen og Stine Renate Håheim), 3) Jostein Pedersen, 4) 1739 m. o. h., 5) I 40 år, fyrste nummer kom
i 1960, heftet i år er nummer 41, 6) 127 km ifølgje skilt ved Shell på Fagernes, men ein kilometer kortare etter bygging av
Bagnskleivtunnelen, 7) ASKO Oppland på Leira med ei omsetning på i overkant av 1,7 milliardar kroner i 2019, 8)
Trappemakeren, som skal produsere tropper og kjøkkeninnreiingar, 9) Valdresmodellen, 10) Friidrett, NM i mangekamp,
11) Eivor Melbybråten.

helgenstreken
eir helgen

12 kjappe

Anne Marte Bang Fossberg
Stilling: 	Studerer sammenliknende politikk
ved Universitetet i Bergen.
Alder: 21.
Bosted: Bor litt utenfor sentrum i Bergen.
Tilknytning til Valdres:
For min del er Fagernes hjemme, siden jeg er
født og oppvokst der. Det er alltid koselig å
komme hjem igjen i julen, når trærne er
snøkledde.
Mat:
Jeg er nok ganske enkel, og ikke spesielt
kresen i matveien. Men om jeg skal unne meg
en god middag, faller som oftest valget på
sushi.
Drikke:
Den forrige eksamensperioden gjorde jeg meg
avhengig av kaffe, så må ha en kopp hver dag.
Ellers går det mye i diverse brus.

Julemat

Med mange
sammenslåtte
kommuner, gir det
vansker for offentlige
arkivsystemer.

frå Rein Valdresmat
- lokale varer frå Åbjør

• Juleribbe
FINN BILDET•• Julesylte
Pinnekjøt
A
B
C
• Lammerull

Julegåvetips:

For bestilling:
ring eller send sms til
404 86 715 / 952 47 578
Krøssjordet 142, 2910 Aurdal.

Vellagret spekeskinke, fenalår,
kurv, hjorteburger og lammeburger. Gåva te dei som har alt.

D

VINN BOKPREMIE

E

F

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

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Arnhild Olsen, Gjøvik

✂
Sav på FINN BILDET:

A side:

B side:

C side:

D side:

E side:

F side:

• Service og reparasjoner på personbiler
Navn: ..........................................................................................................................................................................................................................................
• Service
og reparasjoner på lastebiler, tilhenger og
busser.
Adresse: ..................................................................................................................................................................................................................................
• Periodisk kjøretøykontroll på personbil, varebil,
E-post/Tlf.: ...........................................................................................................................................................................................................................
lastebil, tilhenger og busser.
• Montering
og service på alkolåser.
Valdresmagasinet
• Montering og service av fartskrivere.
• Salg av Mobil1 olje.
• DEKKMANN. Salg og reparasjon av dekk.
Dekkhotell for personbildekk og lastebildekk.
• Vaskehall for tunge kjøretøy.

Drømmeferien:
Liker veldig godt storbyferie, drømmeferien
hadde nok vært med hele venninnegjengen til
en fin by hvor man kan oppleve masse.
Framkomstmiddel:
Når jeg er hjemme går det som regel i bil. Når
jeg er i Bergen tar jeg bybanen hver dag til og
fra skolen.
TV- program:
Jeg er veldig svak for det meste av norsk
reality.
Lesestoff:
Som regel går mesteparten av lesingen for min
del ut på å lese pensum.
Nettsted:
Netflix, der er det timevis med god underholdning.
Musikk:
Musikk er jeg avhengig av, og hører masse på
det gjennom dagen. Og som stolt valdris liker
jeg selvfølgelig Staut veldig godt.
Bil:
Er generelt veldig lite bilinteressert, så vet
ikke.
Hvem fortjener en blomst:
Det er vanskelig, det er mange som fortjener
en blomst. Kanskje mamma, hun er fantastisk.
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Det skjer i Valdres
17. Julekonsert med kor og korps i
Nord-Etnedal kirke.

20. Jula synges inn i Hegge kirke. Lukka arrangement.

17. Jula synges og spilles inn i Vang
kirke. Vangskoret deltar.

20.–21. Julekonsert med Kurve i Aurdal kirke.

18.–20. Juleutstilling i Galleri Hilsen
på Fagernes.

21. Jula synges og spilles inn i Vang
kirke. Fjellblom musikklag deltar.
27. Konsert med Veronika Kashina og
venner i Vang kirke.
30. Strandingarna holder konsert –
«Covid-19 stoppa kji hitten» – i kulturhuset på Fagernes.

Julekonsert med Chris Medina og Nord-Aurdal Songlag.
19. Valdres sommersymfoni og Hemsingfestivalen inviterer til julekonsert
– «Snøfnugg i desember» – i Tingnes
kirke på Fagernes.

Desember
11.–13. Juleutstilling i Galleri Hilsen på
Fagernes. Turid Nordstad, Thor Lannem, Savika Kongasa, Hildegunn
Spjøtvoll og Eva Laila Hilsen stiller ut.
14. «En Julekonsert» med Chris Medina og Nord-Aurdal Songlag i kulturhuset på Fagernes.

15. «Julekvad» i Lomen kirke med vokalkvintetten Early Voices.
17. Jonas Rønning, Paul Håvard Østby,
Jan Martin Johnsen og Torbjørn Dyrud «Tøyser jula inn» i kulturhuset på
Fagernes.

20. Jula synges og spilles inn i Tingnes kirke. Monica K. Solberg, Kristina
Gyllensvärd, Jostein Halden, Helena
Wright og Jostein Enger medvirker.
20. Julekonsert med kor og korps i
Bruflat kirke.

Januar
15.–18. Lær å lage dine egne treski på
skimakerkurs på Nørrestogo Skigard
på Heggenes.
21.–25. Skimakerkurs på Nørrestogo
Skigard på Heggenes.

Februar
01.–05. Skimakerkurs på Nørrestogo
Skigard på Heggenes.

Årsrapport fra Helvete
Følgende medarbeidersamtale
fant sted i Helvetes HR-avdeling
medio desember 2020.
BEELZEBUB (HR-direktør og øverste personalansvarlig i helvete): Velkommen, sitt bare ned.
Kan jeg by på en kopp salpetersyre eller konsentrert galle eller noe slikt?
ASTAROTH (Daglig leder for jordlige affærer):
Nei, men takk som byr.
BEELZEBUB: Ja, som du vet pleier vi å ta en liten evalueringsrunde på slutten av hvert år med
alle som jobber i mellomledelsen. Du tiltrådte
stillingen som leder for jordlige affærer for om
lag fjorten måneder siden, var det så?
ASTAROTH: Stemmer.
BEELZEBUB: Jeg må si at vi er mektig imponert over det du har fått til på ett år. Først det infernoet i Australia, deretter pandemiASTAROTH: Eh, det var faktisk ikke oss.
BEELZEBUB: Pandemien?
ASTAROTH: Nei, skogbrannene i Australia. Vi
hadde ingenting med det å gjøre. Så vidt vi vet
var det en landeplage sendt ovenfra – det har
lenge versert rykter om de ønsket å sende et signal om klimaendringer eller noe sikt. Noe om at
et rikt land som stort sett er ørken allerede, men
som nekter å gi slipp på kullkraft trengte en liten dytt i form av en landeplage.
BEELZEBUB: Jaja, det får så være. Den der
pandemien var uansett et kunststykke – det
snakkes om at man ikke har sett maken siden
gammeltestamentlige tider. Hvem sin geniale
idé var det å redusere dødeligheten for friske,
unge folk slik at selv grunnleggende smittevernstiltak ble kontroversielle?
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ASTAROTH: Det var faktisk en av mine.
BEELZEBUB: Og gjett om det ble god stemning da vi så at dere lanserte en Grandiosa-variant uten paprika helt på tampen av året! Tenk at
en av de mest populære matvarene på markedet
nå kan nytes uten det minste spor av vitaminer
eller næringsstoffer. Kløktige saker, altså.
ASTAROTH: Du smigrer meg.
BEELZEBUB: Uansett, i lys av den imponerende innsatsen synes vi det er på sin plass med en
liten endring i arbeidsforhold. Du har sparken.
ASTAROTH: Tusen takk, jeg er beær- hva?
BEELZEBUB: Sparken. Fyken. Sagt opp på
flekken.
ASTAROTH: Hæ? Men du sa jo nettopp at jeg
hadde gjort en strålende jobb!
BEELZEBUB: Hvis du må ha det med teskje:
Helvete drives av noen av de mest ufordragelige
jævlene som finnes, hvis stolthet – og yrkessikkerhet – ligger i deres ekspertise på å skape faenskap. Hvordan hadde du sett for deg at ledelsen reagerte når en jypling som deg i løpet av ett
skarve år lager mer lidelse enn det de kan vise til
det siste årtusenet?

ASTAROTH: Men, men… Det er vel de som
bør sparkes hvis en jypling kan gjøre jobben deres bedre?
BEELZEBUB: Kjære deg, tror du virkelig noen
av oss har skaffet oss en karriere bygd på kompetanse? Andromalius den Heslige kan knapt
fram og bak på en kjettergaffel – og han er innkjøpssjef for torturutstyr, for svingende! Nøkkelen er brutalt og hensynsløst maktspill, min
venn. Og slik du har oppført deg skal du være
glad du slipper unna med sparken.
ASTAROTH: … hva mener du?
BEELZEBUB: For å si det sånn: husker du Malphas den Absolutt Forferdelige?
ASTAROTH: Han som oppfant trekkspillet?
Han er litt av en legende nede hos oss.
BEELZEBUB: Vel, de siste to hundre årene har
han hengt til tørk på en fjelltopp mens en kråke
flyr innom og tar en bit av leveren hans hver
dag.
ASTAROTH: …
BEELZEBUB: Og Abraxas? Den å-så-geniale
arkitekten som lagde grunnplanen for IKEA-butikkene? Han våkner nå hver morgen fastbundet og innsmurt med honning mens sultne biller slippes inn i rommet én etter én.
ASTAROTH: Greit, jeg tar poenget.
BEELZEBUB: Men fatt mot! Jeg har ordnet en
stilling til deg i kundeservice-avdelingen som
plaster på såret.
ASTAROTH: … jeg kunne ikke fått honningen
og billene i stedet?
BEELZEBUB: Det skulle du tenkt på før du
lagde helvete på jord. Vi er ferdige her, send inn
nestemann.
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Bestill brosjyre
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HEDVIG
Hytta med plass til alle
I en ellers hektisk hverdag er julen en tid for å senke
skulderene, spise god mat, lese bøker og være sammen med
dine nære og kjære. Kan du i tillegg samle hele familien på
hytta, blir høytiden fullkommen.

OSLO
T 934 64 387

Med sine generøse hemsløsninger er HEDVIG en hytte med
rikelig rom for storfamilien i denne stemningsfulle høytiden.

BERGEN/STAVANGER
T 952 53 511

Skap nye juletradisjoner med HEDVIG!

HEDALEN
T 61 34 97 80Z

