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Velkommen innom våre kontor på Fagernes og Beitostølen, 
eller kontakt oss for en hyggelig eiendomsprat!

Marte Buene
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

61 35 20 30
marte@em1fjellmegleren.no

Martin Vedel Nielsen
Eiendomsmegler MNEF

400 46 488 
martin@em1fjellmegleren.no

Marita E. Grønbrekk
Eiendomsmegler MNEF

480 09 588
marita@em1fjellmegleren.no

Jane B. Hauglid
salgssekretær MNEF

480 13 519
jane@em1fjellmegleren.no

Linn Hamre
Eiendomsmegler MNEF

997 34 264 
linn@em1fjellmegleren.no

EiendomsMegler 1 Fjellmegleren er Valdres og Hallingdals 
største eiendomsmegler med sterke forankringer i lokalmiljøet.
Variert og flott natur, kultur og unike tradisjoner gjør at stadig

flere ønsker seg hytte i Valdres. 

Vi er stolte og ydmyke over å kunne være med på å oppfylle disse drømmene!

Eiendomsmegler MNEF  

Marita Espeseth Grønbrekk 
Tlf. 95 15 09 87

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF 

Eli Bjørketun Bøe 
Tlf. 90 19 44 17

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF 

Marte Buene 
Tlf. 61 35 20 30

Salgskoordinator 

Ingrid Kristina R. Rognaas 
Tlf. 97 42 26 98

Salgskoordinator 

Jane B. Hauglid 
Tlf. 48 01 35 19

Med vår kunnskap og engasjement  
kan du føle deg trygg på en god eiendomshandel.  
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Kontakt oss:  
Eiendomsmegler1 Fjellmegleren 
Tlf.: 61 35 20 30 • em1@em1fjellmegleren.no
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fra Vaset: terje toftenes fra asker har tatt månedens bilde, det er fra Båtane på Vaset. 

Terje Toftenes fra Asker har tatt vinnerbildet for 
denne måneden. Han forteller at bildet er tatt ved 
Båtane på Vaset i Vestre Slidre, i familiens hytte-
område. Med i bildet kan også skimtes labradoren 
Laslo. Bildet er tatt i februar i fjor og status da 
bærer preg av mye snø, vel nokså sammenlignbart 
med dagens situasjon. Men om vi husker rett, var 
det langt nær så langvarig kaldt vinteren 2020 som 
dette året. 

Det venter seg som hør og bør en premie til den 
heldige vinner, en lokal bok og en tursekk. Bildet vil 
i tillegg bli satt opp i en av bildemonterne i 
Gullsmedvegen/Briskebyen på Fagernes. Vi kårer 
Månedens bilde i forbindelse med hver utgivelse 
av Valdresmagasinet, seks ganger i året. I tillegg til 

at bildene som velges ut, kommer på trykk, vanker 
det også en oppmuntringspremie til fotografen.

Frist for innsending til neste utgave av Valdres-
magasinet er 5. mars 2021. Bildet som da kåres, vil 
komme på trykk i sommerutgava av magasinet 
som er leserne i hende lørdag 19. juni. 

Du kan sende ditt bidrag til Valdresmagasinet@
avisa-valdres.no, merket med «månedens bilde». 
Husk også at vi må få bildene tilsendt i breddefor-
mat, og at det er et bilde som gjelder for hver 
innsender. Skriv også med en forklaring på hvor 
motivet er tatt og litt om din bakgrunn. Vi trenger 
også innsenderens adresse og kontaktinfo. Til 
påskeutgava, som kommer lørdag 20. mars, er 
tema fritt, et krav er bare at bildet er tatt lokalt.

Motiv fra Båtane i Vestre Slidre

ein brande: stor kar eller okse.
HB, Nord-Aurdal

flekatåè:  Flekkvis snø og mark
HB, Nord-Aurdal

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

RedaktøRen 
haR oRdet
Torbjørn moen
Redaktør i Valdresmagasinet

Det nye året er godt i gang og vi går bokstavelig talt lyse-
re tider i møte nå. Dagene blir lengre og sola bidrar til 
lys og varme. Det legger grunnlaget for, forhåpentlig-

vis, mange fine turer. Ingen tid av året er vel finere enn de 
kommende månedene og ukene til å komme seg ut med ski 
på beina. Daglig ser jeg mange fine bilder på Facebook og 
hyggelige kommentarer etter skiturer i fjellet. Det er også bra 
med snø i fjellet nå, så det ligger godt til rette for en fin vinter-
ferieuke og mange minnerike opplevelser – som er bra for 
både kropp og sjel. 

Slik skal det være, det er en del av Valdres og det vi kan var-
te opp med, blant anna milevis med oppkjørte løyper som 
gjør landskap og natur lett tilgjengelig. Du trenger faktisk ikke 
være racerløper for å fikse det. Alt tyder på at hyttene i fjell-
heimen har vært mye i bruk i de seinere ukene. Mange har 
nok på helt legal måte hatt heimekontoret på hytta. Vi har fått 
en test på at det, faktisk, er fullt mulig. Storsamfunnet er, uav-
hengig av koronapandemien, tjent med at hyttene brukes i 
større utstrekning. Det er nødvendigvis bra at verdiene tas i 
bruk. Det bidrar også til viktig verdiskaping i bygdene som har 
mange hytter, slik som i Valdres. 

En gang vil forhåpentligvis pandemien dø ut og vi kan leve 
mer normalt. Da må vi håpe på at vi også har lært noe, at fjel-
let og bygdene har satt så dype spor at nåværende og kom-
mende generasjoner vil verdsette de samme verdiene. 

framsida:  
Bildet er tatt på 
Fagernes ved 
munninga av 
neselva og med 
strandefjorden 
i front. Foto: 
Farshad nazari, 
Fagernes

Månedens bilde
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fornøgde: etter at norge åpna opp igjen etter nedstengninga i vår har trafikken på tretopphyttene i Hedalen vært formidabel. ikke rart daglig leder Karsten Øyhus og 
styreleder i Fosstopp as, tor ingar nordby, er fornøgde.

godt utnytta: Plassen i tretopphyttene er svært godt utnytta. Karsten Øyhus 
skal sjekke at alt er i orden på hemsens sengeplasser.

naturen inn: store vinduer gir deg følelsen av å få naturen inn i tretopphytta.

For tretopphyttene i Hedalen ble koronaåret 2020 kjempebra med en formidabel  trafikkøkning
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– Helt eventyrlig. Slik 
beskriver styreformann 
i Fosstopp AS, Tor Ingar 
Nordby, trafikken i 
tretopphyttene fra mai 
og ut året. Nå satser 
selskapet friskt videre.

Da pandemien ramma Norge i 
mars måtte tretopphyttene 
ved inngangen til Vassfaret 

stenges i seks uker. 
– Kassa ble tom, og vi var nesten 

bankerott. Heldigvis greide vi å få inn 
mer penger og åpna igjen 1. mai. Da 
snudde det. Det rant på med bestil-
linger, og det varte hele året. Ja, det 
var som et eventyr. Konseptet med 
overnatting i tretopphytte har truffet 
Kari og Ola, sier styreleder Tor Ingar 
Nordby i Fosstopp AS.

– Vi har bare hatt norske besøkende 
de siste månedene. Tidligere har vi 
hatt mange utlendinger her, og når 
det blir normale tider igjen skal vi 
sette inn et PR-framstøt mot utlandet 
igjen. De norske bestillingene ser hel-
digvis ut til å fortsette, og vi har 
svært bra med bestillinger også i 
2021, forteller styreleder Tor Ingar 
Nordby i Fosstopp AS.

flere tretopphytter og 
storlavvo
Tre tretopphytter er i bruk i dag. Den 
første som ble bygd, Dyttholknatten, 
er seks meter over bakken, er på 17 
kvadratmeter og har fem sengeplas-
ser. Den sto klar desember i 2017. To 
til er bygd for halvtanna år sia. 
Treknatta 1 og 2 er på 25 kvadratme-
ter hver og har hver sju sengeplasser. 
De er bygd like ved hverandre åtte 
meter oppe i trærne.

– Siden det er stor interesse for å få 
den unike opplevelsen med å over-
natte i tretopphyttene våre, satser vi 
friskt videre. Vi setter nå opp en 
storlavvo på 50 kvadratmeter nede 
på bakken som skal brukes som mø-
terom og et sted for sosiale inneakti-
viteter. Den har to meter takutbygg 
på begge sider. Vi skal lage grillplass 
der og har kjøpt inn en steinovn til 
pizzabaking. Vi har også lyst til å byg-
ge to tretopphytter til. Den saka skal 
vi ta opp på et styremøte nå i februar, 
sier Nordby.

Stor dugnadsinnsats
Hedølingene er kjent for sammen å 
trå til når det trengs. Dugnadsinnsat-
sen for å få bygd de eksklusive tre-
topphyttene ved elva Aurdøla ved 
inngangen til Vassfaret har vært im-
ponerende. Dugnadsarbeidet er be-
regna til to millioner kroner, og styre-
formann Nordby har sjøl bidradd 
med over et årsverk der. 

– Vi er 13 lokale aksjonærer som er 
med i selskapet Fosstopp AS. På hele 
anlegget har vi ei gjeld 2.5 millioner 
kroner. Uten all dugnaden hadde vi 
snakka om helt andre summer. Som 
eneste i Norge har vi laga regulerings-
plan for et slikt anlegg som dette. Det 
gjør satsinga og vegen videre mye en-
klere for oss.

Daglig leder i full stilling
Godt belegg i det siste og gode utsik-
ter framover gjør at daglig leder Kar-
sten Øyhus utvider stillinga fra halv 
til full jobb fra 1. april. Han har med 
seg Ante Nilsson som jobber med 
hundekjøring, friluftsaktiviteter og 
praktiske gjøremål.

Fjellklatreren, friluftsmannen og 
sør-aurdølen Karsten stortrives i job-
ben han overtok etter Anders Haugen 
1. september.

– For mange som kommer hit er ho-

vedsaka bare å bo i ei flott hytte oppe 
i trærne. Mange av dem blir kanskje 
bare ei natt eller to. Både de, og de 
som blir lenger, vil ha aktivitetstil-
bud. Da kan de bli med Ante og hun-
dene hans, de kan gå på truger, på ski 
eller bruke sparkene vi har her. På 
sommeren er det flott å sykle innover 
i Vassfaret, gå til Middagsknatten el-
ler kose seg ved elva eller fossen like 
ved. Jeg har noen ideer om nye ting 
også, for eksempel å lage tilbud om 
klatring og rappellering. Vi samarbei-
der med Piltingsrud gard i Begnada-
len om levering av lokalmat, og vi har 
lyst til å få satt opp bikuber her for å 
tilby vår egen honning, sier Karsten 
Øyhus. 

Spenstig satsing i unikt område
For dem som kommer til tretopphyt-
tene er det bare å nyte. Nyte luksu-

sen i hytta, og naturen rundt. Tettere 
på naturen enn dette kan du nesten 
ikke komme. Nå på vinteren kan du 
bare høre en svak fossedur, ellers er 
det stille. All snøen demper alle ly-
der. Setter du deg på en av de store 
verandaene rundt hyttene ei kvelds-
stund med bare lyset fra bålpanna 
blir stemningen helt magisk.

Hyttene er lekre og har høg stan-
dard. Sjølsagt er det både strøm og 
vann og avløp der. Store vinduer gjør 
at du hele tida føler deg i ett med na-
turen der oppe mellom furugreinene. 
Kanskje du kan la tankene fly inn i 
Vassfaret like ved. Den sagnomsuste 
villmarksdalen som er så godt be-
skrevet av Mikkjel Fønhus, Edvard 
Elsrud og andre forfattere.

Ola Onstad

Tretopphyttene med hotell-
komfort treffer Kari og Ola

Høgt opp: dobbelhytta trestikka 1 og 2 er bygd mellom furutrærne åtte meter 
over bakken. Karsten Øyhus og tor ingar nordby er glade for at så mange vil 
overnatte på et så spesielt sted.

aktivitetSHuS: nede på bakken blir det nå bygd et aktivitetshus på 50 
kvadratmeter i tilknytning til tretopphyttene.

HøgStanDarD: Her er det ikke spart på noe. det er moderne design, strøm, 
vann og avløp i tretopphyttene.
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– Oppveksten på Beitostølen har vist oss hva 
som er verdt å ta vare på, sier Frederick (35) og 
Christian Kihle (32). Sammen står brødrene, 
som vokste opp så godt som ved foten av  
Jotunheimen, bak økoklesmerket Hugin.

Jeg stifta selskapet på vei hjem til 
jul hos mamma på Beitostølen 
med Christian på tråden. Da var 

vi enige om at: «Nå gjennomfører vi 
dette!», forteller Frederick.

– Det begynte egentlig med at vi 
ville ha et fellesprosjekt for å bruke 
mer tid sammen som brødre. Samti-
dig var det også en slags motreaksjon 
til synet som møter en i visse butik-

ker der varer pumpes ut til nærmest 
en slikk og ingenting til enhver tid. 
Det er opp til produsentene å finne 
gode, bærekraftige løsninger, fortset-
ter han.

bor ved hver sin mjøsby
Vel fire år har gått siden bilturen til 
Beitostølen som ble starten på Hugin 
Clothing ANS. Da bodde de to i hver 

sin by i hvert sitt fylke. Nå har begge 
funnet seg til rette i Innlandet, hen-
holdsvis ved Hamar og ved Lilleham-
mer. 

– Vi hadde tatt en skikkelig prat om 
at vi virkelig hadde lyst til dette og 
skrevet en forventningsavklaring på 
forhånd – vi visste at det kom til å bli 
mye jobb, sier Frederick.

Det å starte opp eget klesmerke tok 
likevel langt mer tid enn det som var 
planen, innrømmer den utflytta øys-
treslidringen om det som egentlig var 
ment som et sideprosjekt. 

fikk råd fra Tufte
Omtrent samtidig slutta han i jobben 
som medieansvarlig i Tufte Wear for-
di tida ikke strakk til for 35-åringen 

Gründerideen fostra fram av fjellufta
Brødrene fra Beitostølen starta klesmerke og satser på bærekraft

I fJelleT: Christian Kihle (32) tar seg gjennom terrenget i egenprodusert design. leIkegrInd: Brødrene vokste opp på Beitostølen med Jotunheimen som boltreplass i barndommen. Her er Christian på vei opp ei fjellside ved synshorn.  alle foTo: frederIck kIhle

nær naTuren: Frederick Kihle (35) i raudalen. Klærne han og broren lager skal 
være både behagelige å ha på og snille mot omgivelsene. 

– Det begynte egentlig  
med at vi ville ha et felles-

prosjekt for å bruke mer tid 
sammen som brødre.

Frederick kihle
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Gründerideen fostra fram av fjellufta
Brødrene fra Beitostølen starta klesmerke og satser på bærekraft

som ellers livnærer seg som fotograf, 
blant annet ved å ta spenstige rekla-
mefoto av norske idrettskjendiser.

– Det var veldig gøy å jobbe for Tuf-
te, men med alle fotooppdrag ved si-
den av, var jeg kommet til et punkt 
der jeg nesten ikke rakk å sove. Jeg 
ville ikke la det gå på bekostning av 
kvaliteten og måtte ta et valg. Ideen 
om Hugin kom idet jeg var på vei ut 
av bedriften. Jeg ville ikke tråkke 
noen på tærne og spurte sjefen min 
der om det var ok, forklarer Frede-
rick.

Med seg på veien fikk han gode råd 
fra det norske kjendisklesmerket OL-
mester Olaf Tufte står bak, som har 
slått seg opp som produsent av blant 
annet bambusundertøy.

Drømmer om å komme 
«hjem»
– Gjennom dem har jeg fått mye hjelp 
til å finne fram til gode steder for pro-
duksjon. Særlig når man skal produ-
sere økologiske klær, er det vanskelig 
å ta seg fram i en slik jungel der man-
ge skryter av hva de har å tilby, men få 
faktisk følger opp. Da jeg jobba i Tuf-
te, var jeg også med på fabrikkbesøk i 
Kina, som er landet som har kommet 
lengst når det kommer til bruk av 
bambusfiber i klær. Det er der vi pro-
duserer Hugin-produktene også, for-
teller Frederick. 

– Vi har sett på mulighetene for 
produksjon i Portugal også. Drøm-
men er å ta produksjonen helt hjem 
til Norge. Per i dag er det vanskelig. 

Da ville produksjonskostnadene blitt 
så høye, at utprisen på en T-skjorte 
hadde nærma seg drøye tusenlap-
pen. For at det skal være mulig, må 
flere store, norske merker tørre å lede 
an først. For oss som en småskalapro-
dusent, er det krevende å snu et mar-
ked alene, er de to brødrene sam-
stemte om. 

– Nekta oss sjøl lån
Det kreves med det en god dose tål-
modighet fra to rastløse sjeler, som 
brødrene sjøl begge hevder at de i ut-
gangspunktet er. For å kunne satse på 
økologisk framstilte klær, trengtes 
også en bærekraftig bedriftsmodell.

– Heldigvis har vi ikke dårlig tid 
heller. Vi har tatt noen forretnings-

messige valg som gjør at vi kan ta det 
rolig. Vi vil heller bygge stein på stein 
og skape noe varig, enn å gå hardt ut i 
startfasen og risikere konkurs. Blant 
annet har vi nekta oss sjøl å ta opp lån 
og satser ikke mer enn vi har råd til. 
Vi er ikke avhengige av å selge unna 
varer for å få det til å gå rundt. Pro-
duktene vi utvikler er heller ikke se-
songbaserte, slik at vi ikke har masse 
varer som må ut ved sesongslutt. Vi 
konsentrerer oss heller om få, velut-
vikla produkter enn store volum.

LeikegriND: Brødrene vokste opp på Beitostølen med Jotunheimen som boltreplass i barndommen. Her er Christian på vei opp ei fjellside ved synshorn.  aLLe foto: freDerick kihLe

MuLtitasker: Å ha et kreativt hovedvirke kommer godt 
med når man starter opp eget klesmerke. Fotograf Frederick 
står for alt fra logo til produktbilder. 

fLere hatter: i tillegg til å stå bak Hugin Clothing 
sammen med broren, er Christian i det daglige butikksjef i 
Jack & Jones' avdeling på lillehammer.

grøNN bøLge: Hugin Clothing ans satser på 
bambusbaserte, økosertifiserte klær og tilbehør. 
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Oppveksten satte spor
De tar små steg, men det er den rette 
veien å gå, tror brødrene.
– Oppveksten på Beitostølen har vist 
oss hva som er verdt å ta vare på, sier 
Frederick. Å trå sine barnesko i ei lita 
valdresbygd med frisk fjelluft og Jo-
tunheimen som leikegrind like uta-
for, har satt sine spor.

– Hver gang jeg kommer hjem og ser 
den flotte naturen i området, blir jeg 
viss på hvor heldige vi er og hvor ver-
difull naturen er, konstaterer Christi-
an.

Tilhengere i sosiale medier
Med et merkevarenavn henta fra nor-
røn mytologi, håper brødrene å nå vi-
dere ut med budskapet og bære-
kraftstankegangen, men også det er 
et møysommelig arbeid som tar tid – 
sjøl om Instagram-kontoen i sosiale 
medier i dag teller godt over titusen 
følgere. 

– Rent subjektivt synes jo vi at vi 
har verdens beste T-skjorter, som «in-
gen» vet om, humrer Frederick. Før 
jul leide han seg av den grunn inn i et 
kreativt kontorfellesskap i nærområ-
det der han nå bor, på Ridabu, på ær-
verdige Åker Gård. Dette har nå blitt 
base både for fotografvirksomheten 
og visningsrom for klesmerket, som 
tilbyr bambusbaserte, økosertifiserte 
T-skjorter, gensere, kapser og solbril-
ler for dame og herre. 

– Vi har bra med varer på lager, så i 
forbindelse med koronasituasjonen, 
er det nok først og fremst økonomisk 
usikkerhet blant kunder og innkjøpe-
re som har påvirka framdrifta for Hu-

gin. Ikke like mange har handla på 
nett, sier Frederick. 

«flykta» fra London
Fysisk tilstedeværelse er viktigere 
enn noen gang, mener duoen. 

– Vi håper å få innpass flere steder 
etter hvert. Jeg jobber sjøl i klesbutikk 
i det daglige og ser hvor viktig det er 
for mange kunder å ha muligheten til 
å kunne ta og kjenne på stoffkvalite-
ter og se passformen med egne øyne, 
forteller Christian, som på seinsom-
meren starta som daglig leder ved den 
danske herrebutikkjeden Jack & Jo-
nes sin avdeling på Strandtorget på 
Lillehammer. 

Nylig kjøpte han hus i mjøsbyen et-
ter å ha «flykta» tilbake til gamlelan-
det etter et halvt års opphold i hardt 
koronaramma London, der han jobba 
som «visual merchandiser» hos Gap. 

– Da koronasituasjonen virkelig be-
gynte å utvikle seg i negativ retning, 
og man for alvor skjønte hvilken vei 
det bar, ville jeg egentlig helst bare 
hjem til Norge igjen. Jeg har både stu-
dert og jobba på Lillehammer, så det 
ble naturlig å se om det var noen jobb-
muligheter der, forteller 32-åringen. 

– Gir håp
Både på jobb og på hjemmebane, 
med Hugin som et tidkrevende side-
prosjekt, går det med andre ord stort 
sett i klær for Christian. 

– Det blir to nokså ulike innfallsvin-
kler til feltet. Det synes jeg bare er gøy 
og trives veldig godt med. Jack & Jo-
nes har egen innkjøpsavdeling, så jeg 
er ikke med på å bestemme utvalget i 

butikken i den forstand der. I Hugin er 
jeg derimot aktivt med i prosessen fra 
idé til ferdig produkt. Da vi stifta Hu-
gin på tampen av 2016, var ikke bruk 
av bambus og økologisk bomull så ut-
bredt i Norge, men det har gjort seg 
mer gjeldende etter hvert. Når det 
kommer miljøvennlige alternativer i 
butikken, ser man jo at dette er noe 

kundene er åpne for og vil vite mer 
om. Det betyr at når moteverdenen 
omstiller seg og henger seg på den 
grønne bølgen, blir det også mer at-
traktivt for forbrukeren – det gir håp, 
avslutter han.

IngrI Valen egeland

Ikke sesOnGbaserT: – Vi vil heller bygge stein på stein og skape noe varig, enn å gå hardt ut i startfasen og risikere konkurs. Blant annet har vi nekta oss sjøl å ta 
opp lån og satser ikke mer enn vi har råd til. Vi er ikke avhengige av å selge unna varer for å få det til å gå rundt. Produktene vi utvikler er heller ikke sesongbaserte, slik 
at vi ikke har masse varer som må ut ved sesongslutt. Vi konsentrerer oss heller om få, velutvikla produkter enn store volum, forteller brødrene. Her står Christian ved 
synshorn i vintersol.

VIsnInGsrOm: Hugin Clothing har visningsrom på Åker gård i ridabu. 
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– I Danmark kaller de det 
rugbrødmotor, har jeg 
hørt – den betegnelsen 
synes jeg er ganske god, 
humrer Lars Baards-
gaard.

Den utflytta leiringen, som i dag 
har hytte i Ranheimsbygda, 
snakker om sykler drevet av 

muskelkraft – sjøl foretrekker han 
dem motoriserte og av godt gammelt 
merke, Indian. 

Mens sønnen, Erik Baardsgaard, i 
likhet med over 250 andre, sleit seg 
gjennom Valdres-terreng på to hjul i 
sykkelrittet Offroad Valdres, som 
opplevde rekordpåmelding i korona-
tider, nøyt far Lars synet av blank lakk 
i solsteika under Indian Summer 
Meet med om lag førti andre likesinna 

veteranmotorsykkelelskere noen 
hundre meter i luftlinje unna den 
samme augustdagen i sommer. 

Inviterte Indian-erne
At Valdres ble samlingssted for gamle 
Indian-ere, var det Lars som sørga for 
i si tid. 77-åringen som den gang satt i 
styret, pekte i retning Leira, der han 
sjøl vokste opp, da det var Norsk Indi-
an Klubb sin tur til å arrangere inter-
nasjonalt treff i 2010, og klubben var 
på utkikk etter en egna arena. 

– Jeg tok med meg styret hit, og de 
likte det de så. Det var sjølsagt trive-
lig, smiler han. Leira Camping og Hyt-
tesenter ble base for treffet og deret-
ter ti utgaver av Indian Summer Meet, 
med festplassen på Valdres Folkemu-
seum og Skiferplassen på Fagernes 
som fast utstillingsplass.

Som Indian-entusiast og Valdres-pa-
triot, har Lars mer enn gjerne hjulpet til 
med å få arrangementet av stabelen 

også i seinere år. Det er nok av arbeids-
oppgaver å ta av. Denne gangen stilte 
han villig som pølsekoker for å fôre sult-
ne nordmenn og et knippe motorglade 
dansker.

– Jeg kokte 150 pølser. Det var be-
regna tre pølser til hver, men det var 
noen som heiv i seg fem stykker, så da 
sistemann kom i mål etter løpet, var 
det bare ei igjen, så han fikk seg en 
matbit han også heldigvis. 

Lokalmat på «tanken»
Trass i farens sykkelbetegnelse, var 
det ikke rugbrød Erik holdt «rug-
brødsmotoren» i gang med på kron-
glete stier mens Lars serverte pølser. 
Syklisten hadde lokalmat på «tan-
ken». Offroad Valdres er nemlig «et 
ritt fritt for barer og gel», ifølge slagor-
det, med blant annet lokalprodusert 
kurv, spekemat og ost som næring på 
matstasjonene rundt om i løypa og i 
målområdet.

– Dette var femte gang jeg var med 
på Offroad Valdres. Det er et fint ritt 
med bra trasé i flott natur. For meg 
som har foreldre fra området, er det 
ekstra moro å sykle i kjente trakter – 
blant annet gjennom Hovrudbygda, 
der mora mi, Marit Hovrud, som er 
oppvokst på Leira, er født, forteller 
Erik, som deltok sammen med kom-
pisene Truls Eirik Holm fra Oslo, som 
har hytte på Aurdalsåsen, og Geir 
Berge fra Årdal.

– Jeg kjørte bil til hytta med motor-
sykkelen på henger denne gangen. 
Det er alltid mye å forberede før tref-
fet, så det blir lettest slik, men hjem 
kjører jeg Indian-modellen min fra 
1936, så sønnen min må ta bilen når 
han har parkert sykkelen, avslutter 
Lars.

IngrI Valen egeland

Med og uten motor

På to hjuL: lars Baardsgaard sørga for å gjøre Valdres til fast møteplass for gamle indian-ere for ti år siden og har også etter den tid trofast stilt opp på 
arrangørsiden. i sommer var han pølsekoker og måtte la 1936-modellen (nederst t.v.) stå parkert ved hytta i ranheimsbygda. samtidig sykla sønnen erik 
Baardsgaard Offroad Valdres med to venner for femte gang. foto: IngrI VaLen egeLanD/geIr heLge Skattebo 

far og sønn dyrker hver 
sin interesse på to hjul
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I løpet av få år kan 
Valdres få en ny  
turistattraksjon, en 
egen turistbåt, om det 
går slik relativt nystif-
ta Valdres Historiske 
Motorbaadselskab har 
satt seg som mål.

Det er båten M/B Tyin som ble 
bygget i 1906, og gikk som 
navnet sier, de første tiårene 

på Tyin. Nå håper man at den snart 
skal være på vatnet igjen. Denne gan-
gen på Strandefjorden. Men først må 
en omfattende restaurering til, og det 
vil nødvendigvis ta tid og koste man-
ge penger. Det vil kanskje gå mini-
mum to år fram i tid før M/B Tyin 
igjen kan seile. Mye avhenger nok av 
om man får med Riksantikvaren på 
laget, som det nå faktisk ligger godt 
til rette for. 

Levende kulturminne
– Kan vi bidra til at Valdres får sin 
egen «hvite svane», er vi mer enn for-
nøyd, sier to av ildsjelene i den rela-
tivt nystifta foreninga, Mikael Føn-

hus og Gunnar Modén. De har satt 
seg store mål. Men innser at det vil 
være helt avgjørende for realiseringa 
av det store prosjektet, om Riksanti-
kvaren går hen og verner den 115 år 
gamle og unike «skuta». Visstnok 
skal det være eneste bevarte passa-
sjerbåt for fjellvatn i Norge. I alle fall 
har Innlandet fylkeskommune fattet 
interesse for prosjektet og gitt sin an-
befaling om vern. Søknad med grun-
dige beskrivelser og dokumentasjon 
er nå gått til Riksantikvaren. Søkna-
den er laget med kyndig hjelp fra ek-
spertisen, museumsbestyrer ved Val-
dresmusea, Ole Aastad Bråten. 

Håper på riksantikvaren
– Med et vern følger forhåpentligvis 
også støtteordninger som skal gjøre 
en restaurering mulig, både penger 
og kompetanse, sier Mikael Fønhus. 
Han er en av ressurspersonene som 
har meldt seg på prosjektet. – Det 
henger litt sammen med at Gunnar 
Modén, som dro i gang det hele, pra-
tet varmt om båten og ideen med 
den. Dette trigget også meg. Det er 
fantastisk moro å få være med på å 
skape noe nytt som kan komme dal-
føret og reiselivet i distriktet til gode, 
forteller Mikael. Dette er bakgrunnen 
for at de to karene sammen med 
kompisene Per Einar Tveit og Pål Nis-

M/B Tyin kan bli Valdres sitt  svar på Mjøsas hvite svane
Snart kan utbeDringa Starte opp: rett før jul ble båten fraktet fra opplaget på lo og enn så lenge fått plass på tveit gård hos aud og Per einar tveit. i 
oppussingstida vil det bli bygget «en hall» over den som vil gjøre det mulig å jobbe på den året rundt. mikael Fønhus (f.v.) og gunnar modén håper å få med en gjeng 
dugnadsarbeidere med spesiell interesse for farkosten. foto: torbjørn Moen

reportaSje
Torbjørn Moen
torbjorn@avisa-valdres.no
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M/B Tyin kan bli Valdres sitt  svar på Mjøsas hvite svane
sen Granlund, i 2019 stiftet Valdres 
Historiske Motorbaadselskab. Etter 
hvert ønsker de seg flere medlemmer 
i foreningen som skal stå som eier og 
forvalter av båten. 

behov for dugnadsjobbing
– Vi håper inderlig at ideen skal bli 
noe av. For at vi skal komme i mål blir 
det helt klart behov for mye dug-
nadsjobbing framover. Vi trenger å få 
med oss ekspertise på mange hold, 
sier Mikael Fønhus og Gunnar Mo-
dén. Valdresmagasinet møter duoen 
en beinkald dag på Tveit Gård der bå-
ten har fått plass hos Aud og Per Ei-
nar Tveit. De har velvillig stilt tomt til 

rådighet den tida båten skal pusses 
opp. Etter hvert skal det også settes 
opp et arbeidstelt over den for å gjøre 
arbeidet enklere, forteller de. Her har 
de fått med seg Gjensidige Valdres 
som sponsor. De opplever så langt 
bare velvilje når de har spurt om en 
håndsrekning. Nylig ble båten flyttet 
fra Daimex hos Norbert Kuhn på Lo. 
Da stilte ekspertisen på slike oppdrag 
i Valdres, Bergheim Transport ved 
Kjell Ivar Bergheim, gratis og velvillig 
opp. Kroon Maskin ved Lars Myhre 
opparbeidet likeledes oppstillings-
plassen uten kostnader for forenin-
gen.

– Store muligheter
– Et prosjekt som dette handler om å 
ivareta det kulturhistoriske. Båten er 
nokså unik, og har en lang historikk 
helt tilbake til 1906 da den i flere år 
ble brukt til å frakte turister mellom 
Tyin og Tyinholmen. Valdres var al-
lerede den gangen for mer enn 100 år 
siden langt framme når det gjaldt til-
rettelegging for en gryende turisme, 
spesielt knyttet til fjellheimen, sier 
Mikael Fønhus. 
– Så handler dette også om å skape 
noe meningsfullt ut av kulturminnet 
til beste for dagenes reiseliv og hele 
dalføret ved å få den på vatnet igjen, 
nærmere bestemt på Strandefjorden. 

Så kan man bygge videre på dette. En 
båtrute sommerstid på Strandefjor-
den trenger, for eksempel, anløpsste-
der, bryggeanlegg. Kanskje kan båten 
etter hvert også få sitt eget hus der 
folk kan ta kulturminnet i øyesyn når 
den også ikke er i bruk. Mulighetene 
er opplagt mange. Det kan forhåpent-
ligvis komme mye ut av dette. Vårt 
prosjekt er i denne omgang å bidra til 
at båten blir renovert og etter hvert 
kommer på vatnet, sier Gunnar Mo-
dén og Mikael Fønhus. 

KongeplaSS: m/B tyin har siste åra løigget i opplag på lo hos daimex og 
norbert Kühn. i bakgrunnen slottet til norbert Kühn som stadig nærmer seg 
fullføring. foto: MadS WangenSteen

13 tonn: rett oppunder jul ble m/B tyin heist opp på en stor transporthenger 
og kjørt fra lo til Fagernes der den fikk plass på tveit gård enn så lenge. som alltid 
når det er spesialfrakt av slike dimensjoner er det Bergheim maskin som sto for 
oppgava.  foto: gunnar Modén

beSto prøva: etter at m/B tyin ble kjøpt tilbake til 
Valdres i 2010 ble den også testet un. Her ligger den ved 
brygga på strandefjorden hytte- og fritidssenter på leira. 
 foto: gunnar Modén

Klar for levering: Her er båten klar for levering og ut 
av beddinga på verftet. så går turen til aurdal med tog før 
den fraktes videre med hester til tyin. 
  foto: tangen og ÅSKollen hiStorielag

SjøSetting pÅ tyin: Båten ble sjøsatt ved daværende 
Framnes hotell på tyin. store mannskaper og mye heste-
krefter var involvert. dette var sommeren 1906. foto: uKjent



Siden båten sto ferdig hos 
Drammen Jernstøberi & 
Mekaniske Verksted i 
1906 og da ble fraktet 
med jernbane til Aurdal 
og hestekraft vegen vide-
re til Tyin, har båten hatt 
mange eiere. 

Gunnar Modén har gjennom fle-
re år gjort en kjempeinnsats 
for å få fram mest mulig av his-

torikken knytta til båtens 115 års leve-
tid.

Første gangen ideen om å få båten 
tilbake til Valdres ble luftet av davæ-
rende konservator og lokalhistorisk 
ildsjel på mange felt i Valdres i flere 
tiår, Jahn Børe Jahnsen. Han tok opp 
ideen med en annen ildsjel opptatt 
av lokalhistorie og båter især, Gunnar 
Modén. Det var i 2007. Da var båten i 
eie hos Åge Egnestangen på Brandbu, 
som igjen hadde overtatt den fra sine 
foreldre. Da hadde båten noen år 
gjort tjeneste som slepebåt for fløt-
ning av tømmer på Randsfjorden, og 
litt seinere ble den bygget om til per-
sonferge på Randsfjorden. En av 
grunnene til at ideen ble brakt på 
bane av Jahnsen var at båten var lagt 
ut for salg. Men i stedet for at båten 
kom heim til Valdres, ideen møtte 
ikke tilstrekkelig og nødvendig entu-
siasme, ble den solgt til Trondheim 
der den på 2000-tallet faktisk ble 
brukt som husvære for to studenter 
på Arkitekthøgskolen ved NTNU. 
Studentene het Andreas Grøntvedt 
Gjertsen og Yashar Hanstad. Faktisk 
så etablerte de to studentene seinere 
sitt eget arkitektfirma som fikk nav-
net TYIN tegnestue Arkitekter, inspi-
rert av båtnavnet.

Kühn og Daimex reddet ideen
Gunnar Modén klarte aldri helt å slip-
pe M/B Tyin ut av tankene. Med kyst-
skippereksamen og lov til å kjøre far-
koster på inntil 25 meter, var han li-
denskapelig opptatt av denne typen 
kulturskatter. Fortsatt ville det være 

relevant å få båten tilbake til sine røt-
ter, til Valdres, tenkte den gode Gun-
nar Modén. Ideen ble nevnt for en 
annen eventyrer i Valdres, tyskeren 
Norbert Kühn som har bygget sitt 
eget slott på Lo, på vestsida av Stran-
defjorden, og som også er opptatt av 
båter, nytenking omkring reiselivet 
og kulturhistorie. Kühn driver godt 
som eier av Daimex-konsernet, som 
har deler av sin administrasjon i Val-
dres. Kühn grep kjapt ideen og for-
handlet pris og overtok båten av arki-
tektstudentene. Det gjorde at båten 
var tilbake i Valdres i 2010, mer enn 
60 år etter at den ble solgt ut av dis-
triktet. I førstninga fikk båten plass 
på Leira der Kuhn også lenge eide og 
drev Strandefjorden hytte- og fritids-
senter. Og den var faktisk i bruk også 

i mindre målestokk noen år, før den 
ble satt i opplag på Lo, ved bryggean-
legget Kuhn har bygget opp her. Den 
rause Norbert Kühn var like velvillig 
da det kom på tale å overdra båten til 
Valdres Historiske Motorbaadselskap 
i 2019. Overdragelsen skjedde uten 
krav om penger. Foreninga har som 
formål å bevare båten som et flyten-
de kulturminne. Ved flyttinga av bå-
ten til Fagernes og Tveit gård rett før 
jul og søknad om vern hos Riksanti-
kvaren har prosjektet skutt ny fart.

Valdres – Brandbu  – Trond-
heim
Norbert Kuhn og selskapet hans Dai-
mex som kjøpte båten i 2010, ble på 
et vis prosjektets redningsmenn. His-
torikken ellers forteller som sagt om 

en brokete historie med vanvittig 
mange eiere.

M/B Tyin var i drift fra 1906 fram til 
omkring da andre verdenskrig starta. 
Så havnet den på land. I løpet av tiå-
rene som turistbåt på Tyin, skifta den 
eiere en rekke ganger. Så langt Gun-
nar Moden har kunnet finne ut av har 
Den Norske Turistforening, John Op-
dal, Helge Kvame, Valdresruta AS og 
Knut Jørgen Magistad gjennom tide-
ne vært eiere av båten. De er alle 
navn og selskaper involvert i turist-
satsinga i området. Magistad gjorde 
seinere stor suksess som bilforhand-
ler, med Lomen Auto, som nå er avvi-
kla. En ny epoke ble innleda da båten 
ble solgt til Olav Engnestangen i 
1960.
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KonGeBesøK: i 1909 var det kongebesøk på tyin og de kongelige ble fraktet med m/B tyin fra tyin til tyinholmen.  
 foTo: uKjenT

KonGeBåT: Kongeturen i 1909 da kongefamilien var på besøk i Jotunheimen.
 foTo: uKjenT

sTifTeT eierforeninG: mikael Fønhus (f.v.) og gunnar modén sammen 
med Per einar tveit og Pål nissen granlund har stiftet Valdres Historiske 
motorbaadselskab som skal stå som eier og forvalter av den historiske båten. 
 foTo: TorBjørn Moen

Etter 104 år havnet båten atter i Valdres ...
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På verftet: Båten ble bygget hos drammen Jernstøberi & mekaniske Verksted. Her nærmer den seg ferdigstilling på verftet i 1906.  
 foto: tangen og åskollens historielag

turistbåt i Jotunheimen: det ble ofte laget prospektkort med  m/B tyin, 
her et fra sommeren i ca 1910. foto: ukJent

Fartøyets oppbygging og konstruksjon
M/B Tyin var nok av det 
litt mindre slaget som ble 
laget ved båtbyggeriet i 
Drammen på den tida. 
Den var den 15. av totalt 23 båter som 
ble bygget ved verkstedet. De faktis-
ke målene utgjorde 36 fot lang og ni 
fot brei. Framdriftsmaskineriet var 
de første årene en 8 hestekrefters pe-
troleum dampmaskin fra Trond-
heim. Denne ble i ca. 1960 erstattet 
med motoren som er drivkrafta i da-
gens Tyin; en 24 hk Marma diesel. 
Båten veier omkring 13 tonn slik den 
står i dag. . 

historikk
Båttypen og skrogforma var inspi-

rert av de engelske fiskekutterne eller 
«cutter». Karakteristisk for denne 
båttypen er rett baug og rund over-
hengende akter, såkalt «svanestjert». 
Det var ingeniør Sofus Nicolay Saxe-
gaard, fødd i 1884, som tegnet båten i 
1905/1906. 

Fartøyet ble etter ferdigstilling 
fraktet med tog til Aurdal, og deretter 
opp gjennom dalføret til Vang og til 
slutt sjøsett på Tyin i juli 1906. Kon-
struksjonstegninger, tegninger og ar-
kivmateriale brant på 1920-tallet. Det 
finnes fortsatt spantetegningar, en 

halv-modell i tre, og foto fra sjøset-
tinga i Drammen.  

fartøyets skrogkonstruksjon 
Skroget er helklinka og framstår om-
trent slik det gjorde da det ble bygget 
i 1906. Hoveddekket består av rifle-
plater klinka til dekksbjelkene og for-
bundet til skutesidene med klinka 
bindevinkler. Den mest vesentlige 
endringa på̊ skrogkonstruksjonen 
ble gjort i 1960, då overbygget ble 
fjerna og erstatta av et stålbygg. Då 
ble også deler av relinga i akter fjerna. 
Det ble også gjort endringer på inn-
redninga, men selve skroget framstår 
likevel slik det gjorde da båten var 

ferdig bygge i 1906.
Båtens skrog må̊ sies å være unikt 

da det knapt er gjort endringer eller 
andre former for reparasjoner etter at 
skipet ble bygget for over 100 år si-
den. På grunnlag av dette må̊ verne-
verdien sies å være høg. 

Kilde: 
Jernstøberiets båter, Tangen og Åskol-
lens historielag, 2005
Tyin på beddingen: Kilde: «Jernstøbe-
riets båter», Tangen og Åskollens his-
torielag, 2005.

teknisk informasjon
Båten ble bygget av 6 millimeters stålplater som er naglet sammen. Tyin var 
åpen framme i om lag den første tredjedelen av båten, akterover hadde den 
ved levering et overbygg med soltak. I omtalen av båten står det at; «på 
spant nr. 16 var det festet en «egetre’s væg» (vegg i eiketre)». Overbygget ble 
tatt ned før transporten til Tyin. 
På plass på vatnet ble det midlertidige overbygget etter hvert erstatta med 
en kabin, et mer solid treoverbygg, med vinduer på sidene og dør både bak 
og framme. Innredninga var spartansk med enkle benker av langsgående 
trespilar. I baugen var det òg trebenker. Båten hadde rorkult og styrmann 
måtte stå ute, helt i akter. Dette ble også forandret etter noen år, slik at båten 
kunne styres fra en kahytt. 
For å rygge måtte en reversere propellen, det vil si at propellblada måtte 
vendes ved hjelp av et eget ratt. Dette systemet eksisterer fortsatt på båten. 

Kilder: 
Spantteikningar 
Helge Opdal, Øye, intervju februar 2020
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Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

www.vkr.no

Tenk med hjertet 

–tenk miljø
En bærekraftig Valdresnatur krever
en bærekraftig avfallshåndtering.

La oss sammen beholde 
Valdresnaturen slik!

Du har flere muligheter for å bli kvitt 
hytteavfallet ditt:

• Miljøstasjoner, 8 stk (se kart på www.vkr.no)

• Miljøpunkt/miljøtorg med utvidet sorteringstilbud

• Fjellcontainere, kun restavfall

Takk for at DU bidrar!

HYTTERENOVASJON
VKR jobber for å holde vår vakre natur 

fri for forsøpling. For å klare dette må vi ha 

DEG med på laget.

AVFALLSPYRAMIDEN
Avfallspyramiden illustrerer prioriter-
ingene i norsk avfallspolitikk.

Pyramiden skal leses fra øverst til 
nederst, og målet er at avfallet skal 
behandles så nær toppen av 
pyramiden som mulig.

Kaste mindre

Bruke ting om igjen

Lage nytt av brukt

Brenne for å lage
strøm og varme

Legge på
avfalls-
deponi

Avfall er

RÅVARE
Sortering lønner seg!

Se våre sorteringsguider på
www.vkr.no

MILJØTORG = MILJØPUNKT
Miljøtorg og miljøpunkt har samme sorteringstilbudet:

 • glass-/metallemballasje
 • papp og papir
 • restavfall

VKR har i dag 38 miljøpunkt og 4 miljøtorg rundt om 
i Valdres. Se kart på www.vkr.no hvor de ligger.

Miljøpunkt har 
frittstående containere

Miljøtorg har nedgravde 
avfallsbrønner

INFO FRA VKR

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK

FØ
LG OSS PÅ



1513. februar 2021Valdresmagasinet

M
on

ik
a 

N
ils

se
n 

D
es

ig
n 

/
 v

el
eu

m
.n

o

Telefon: 61 36 38 66
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www.vkr.no

Tenk med hjertet 

–tenk miljø
En bærekraftig Valdresnatur krever
en bærekraftig avfallshåndtering.

La oss sammen beholde 
Valdresnaturen slik!

Du har flere muligheter for å bli kvitt 
hytteavfallet ditt:

• Miljøstasjoner, 8 stk (se kart på www.vkr.no)

• Miljøpunkt/miljøtorg med utvidet sorteringstilbud

• Fjellcontainere, kun restavfall

Takk for at DU bidrar!

HYTTERENOVASJON
VKR jobber for å holde vår vakre natur 

fri for forsøpling. For å klare dette må vi ha 

DEG med på laget.

AVFALLSPYRAMIDEN
Avfallspyramiden illustrerer prioriter-
ingene i norsk avfallspolitikk.

Pyramiden skal leses fra øverst til 
nederst, og målet er at avfallet skal 
behandles så nær toppen av 
pyramiden som mulig.

Kaste mindre

Bruke ting om igjen

Lage nytt av brukt

Brenne for å lage
strøm og varme

Legge på
avfalls-
deponi

Avfall er

RÅVARE
Sortering lønner seg!

Se våre sorteringsguider på
www.vkr.no

MILJØTORG = MILJØPUNKT
Miljøtorg og miljøpunkt har samme sorteringstilbudet:

 • glass-/metallemballasje
 • papp og papir
 • restavfall

VKR har i dag 38 miljøpunkt og 4 miljøtorg rundt om 
i Valdres. Se kart på www.vkr.no hvor de ligger.

Miljøpunkt har 
frittstående containere

Miljøtorg har nedgravde 
avfallsbrønner

INFO FRA VKR

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK

FØ
LG OSS PÅ



16 13. februar 2021 Valdresmagasinet

– Det har vært spennende å skape et nytt sted, 
sjøl om det har medført mye jobb. Nå er Café 
Husfliden oppe og går, og jobben framover blir 
å utvikle konseptet i form av de små skritt, 
forteller eier og driver Wenche Dokken Bergli.
– Vi har fått en vanvittig god motta-
kelse. Sommeren 2020 og ukene etter 
oppstarten, koronapandemi aldri så 
mye, oversteg alt vi kunne drømme 
om. Det tok egentlig helt av, sier eier 
og vertinne ved det nyeste tilskuddet 
til kaféverdenen i bygdebyen, Café 
Husfliden i Jernbanevegen på Fager-
nes, Wenche Dokken Bergli (50). 

Pangstart
Den gamle forretningsgården i para-
degata på Fagernes har fortid som 
doktorkontor. Månumgården het 
den, og i mange år helt til i fjor som-
mer, var det butikk- og bunadverk-

sted for Husfliden her. Derfor navnet. 
Også den kulturelle forankringa for 
den nye kaféetableringa er på plass. 
Det har faktisk vært veldig viktig for 
den nye driveren å skape et sted som 
appellerer til hygge og kos, og da er 
det kjekt å videreføre litt av det som 
sitter i veggene, mener hun. 

Det var 5. juli i fjor at de fikk tilgang 
til lokalene og allerede 17. juli, midt i 
fellesferien, var det åpning. Midt på 
koronasommeren da alle nordmenn 
skulle feriere i eget land. Hyttefolket 
oppdaget stedet fra dag én. – Men 
jammen har vi også mange lokale 
gjester her, forteller en stolt driver. 

Etter litt prøvelser i starten føler hun 
at det går bra nå. Pulsen slår litt roli-
gere, og med svigerdatter Ingeborg 
Beret Moen (21) på laget har det blitt 
veldig bra. Ingeborg smiler og nikker.

– Ja, det går bra, på tross av korona-
en og utfordringa pandemien nød-
vendigvis har å si for drifta av et spi-
sested.

– Det er ingen sjølbetjening lenger 
og det er nødvendig å kjøre et stramt 
regime. Ja, for å verne en sjøl og kun-
dene mot smitte. – Vi har for lengst 
fått det inn i fingrene nå, sier Wenche 
Dokken Bergli. Hun er egentlig fra 
Oslo, men faren kommer fra Bjørgo. 
Nå er hun bosatt i Aurdal med man-
nen Tom Bergli mens de to barna er 
flyttet ut av redet. Det gjør det enkle-
re for mor å jobbe mye slik hun som 
kokk har gjort i sine 35 år i yrkeslivet.

Driver to steder
Café Husfliden er nemlig heller ikke 
eneste beskjeftigelse. Wenche har 

også drevet Fjellparkstua i skisente-
ret i Aurdal siden 1. mai 2019. Også 
her møtte de koronapandemien med 
full styrke da Norge ble stengt ned fra 
12. mars. 

– Drifta på disse to stedene utfyller 
hverandre egentlig ved at det er vin-
terdrifta som gjelder i Fjellparkstua. 
Her på Fagernes er det sommermå-
nedene som er toppsesongen. Det er 
også mange fordeler ved å drive to 
slike steder. Klientellet er forskjellig, 
og de to serveringsstedene markeds-
fører jo hverandre også. Mange av 
kundene i Aurdalsåsen kommer hit. 
Å drifte to plasser betyr litt ekstra rei-
sing og logistikk, men jeg trives med 
situasjonen. Må innrømme at det kan 
være hardt, men gøy er det, sier Wen-
che. Hun har blant anna fartstid fra 
Danebu og Mathuset i Bagn, men den 
første hotelljobben minnes hun var 
på tidligere Vaset Sæter, så var hun 
også en stund på Geilo. Vaset Sæter 
er jamnet med jorda, og det var nok 

Et spise- og møtested  for rein hygge
Nye treNDer: ingeborg Beret moen forteller at de har mange kunder som bestiller tapas. det har blitt 
veldig populært både som take away og for gjester som spiser i kafeen.

LuchmarkeDet: Wenche dokken Bergli forteller at de har satset mye på at kafeen skal være det 
foretrukne lunchstedet i bygdebyen, og et sted du kan besøke for å bare å  kose deg litt ekstra.
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Et spise- og møtested  for rein hygge
midt på 1980-tallet at Wenche hadde 
sin karriere her.

Satser på lunsjmarkedet
Café Husfliden har spesialisert seg 
mer og mer på lunsjmarkedet. På som-
meren driver hun også bar i lokalene 
og har åpent på kveldene. Nå med litt 
mindre trafikk er det mer ordinær ka-
fédrift. Menyen består mye av lunsj-
retter i form av gryter, salater og ikke 
minst supper med godt brød til. 

– Ja, jeg vil gjerne slå et slag for 
suppa, og det har også kundene vist å 
sette pris på. På sommeren selger vi i 
bøttevis med for eksempel gulasj-
suppe, og for ikke å glemme rømme-
grøten. Toast og wraps opplever vi 
også har slått godt an. Vi har tilpasset 
menyen ut fra koronapandemien slik 
at vi leverer mye take away. Her har 
vi utviklet en egen lunsjboks bestå-
ende av mye godt, blant anna brød-
skiver med tre forskjellige pålegg, litt 
wraps, en liten, deilig kake og kaffe, 

da. Vi opplever at mange er bevisste 
på å bruke lokale spisesteder nå i den 
krevende tida, så vi klager ikke om 
dagen, sier Wenche. 

En selvfølge er det at maten lages 
fra bunnen av, og all mat som serve-
res er glutenfri. Det gjelder også røm-
megrøten. Vertinna har sjøl erfaring 
med cøliaki og det har egentlig vært 
en ekstra motivasjon for å tilstrebe 
en glutenfri meny. For rømmegrøten 
sin del handler det da om å finne det 
rette mjølet som bevarer den unike 
smaken. Suppa lager de alltid av egen 
kokt kraft. 

Gjærbaksten og kakene som disken 
er fylt opp med, er også laget fra bun-
nen av, ja, av vertinna sjøl.

et sted for hygge
– Hvilken type sted har du villet ska-
pe?

– Dette skal være et sted hvor du 
kan slappe av og et sted du går for å 
kose deg. Vårt bidrag er å tilstrebe en 

heimekoselig og intim atmosfære og 
en variert meny med appell til de 
fleste, forteller vertinna. Menyen er 
skrevet med håndskrift på en tavle, 
det er skinn på mange av krakkene og 
hyggelige bilder på veggene. Lokalet 
er innredet med mange fine finesser. 
Serveringsstedet har egen uteserve-
ring på fortauet, og den har blitt 
kjempepopulær. Nå håper de også å 
utvide dette tilbudet med en ute-
plass på baksida.

Sverger til vafler
– Hva er bestselgerne på et sted som 
dette?

– Kaffe og vafler går det jo mye av 
hele tida. Det er ikke mulig å drive 
kafé uten å ha vafler på menyen, 
egentlig. Vafler laget på Wenches 
oppskrift. God kaffe teller også mye. 
Vi var heldige å få kjøpt kaffemaski-
nen til de tidligere driverne på Bris-
keby. Kanelbollene går så det suser i 
Fjellparkstua, men også på Fagernes. 

Wenche forteller at hun har arvet 
oppskrifta fra tidligere drivere. For 
svært mange er de et must. Noen 
foretrekker dem med et glass pils til. 
Det er også ganske utrolig, men sant, 
ler Wenche. 

Et uunngåelig spørsmål: – Om du 
skulle velge om igjen, hva hadde du 
satset på da?

– Hadde jeg vært 30 år yngre, (hun 
fylte 50 i fjor, red. anm..) skulle jeg ha 
blitt maler og drevet med oppussing. 
Svigerdatter Ingeborg iler til og for-
teller at svigermora elsker å pusse 
opp. Det er liksom hun avreagerer 
med det. Også lokalet i Café Husfli-
den er preget av nyoppussa veggfla-
ter, nytt golv og framfor alt harmo-
niske farger. – Wenche er nok det du 
kan kalle et arbeidsjern, alt dette 
hadde ikke vært mulig uten mye, 
mye energi, sier makker og svigerdat-
ter Ingeborg.

Torbjørn Moen

HeimekoSelig: eier og driver av Café Husfliden, Wenche  dokken Bergli (t.v.) og svigerdatter ingeborg Beret moen trives godt i hverandres nærvær. de har satset mye 
på maten i tillegg til å bygge opp en heimekoselig atmosfære i lokalene. 

Spisesteder i Valdres
Kafé Husfliden, Fagernes
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STOR GULVAVDELING FORBLENDINGSSTEINGARDINER OG SOLSKJERMING

INTERIØR FRA ARTWOOD, LIGHT & LIVING, COVENT GARDEN OG LAMA

FLISER - BADEROMSMØBLER - DUSJLØSNINGER

VI KOMMER HJEM TIL DEG OG HJELPER MED FARGE- OG 
MATERIALVALG, SAMT MÅL TIL SOLSKJERMING. HELT GRATIS!

VALDRES’ STØRSTE UTVALG AV PEIS OG PEISOVN

FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING
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  Gatebutikkene

Takk for at
du handler lokalt!

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

Den får du KUN hos oss!

Vi renser sølvet ditt.

Valdresrosa

Anita’s Drøm
Rammeverksted 

& Handleri
FRANITA-HUSET 

i underetg.
Tlf. 908 71116

Ramme inn 
bilde eller maleri?

franit_a

 Skjerf og hansker
 Smykker fra Hjerter
 Hårbøyler i fi ne farger
 Gensere og kjoler i ull
 Gode, varme kvalitetsjakker
 Gavekort

Skrautvålsvn. 11 
FAGERNES
Tlf. 902 58 788FRANITA

Vi har også en liten avdeling med tøy i Rause str.
Vi sender gjerne og har Vipps ; kontakt Frøydis
på tlf 997 02 753.

Vårens nyheter ko� er hver dag

Mandag-Fredag: 10-17 ● Lørdag 10-15

-alt innen håndarbeid

Telefon 61 36 30 50
Valdresvegen 5, 2900 Fagernes
Lik oss på Facebook!

– tid for innekos 
og et strikketøy

Vinteren

Vi har godt utvalg 
i garn, mønster 

og tilbehør til strikking, 
hekling og brodering.

skaper trivsel
Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent mandag–fredag 10.00–16.00 og lørdag 10.00–15.00 inntil videre pga. koronavirus

BAKKEN & BAKKEN A.S

Velkommen til
MØBELRINGEN

 Hos oss får 
du faglig 
god hjelp 
og god 
service. 

Stort utvalg 
og gode 
priser. 

Levering og 
montering 

også på 
lørdager. 

Velkommen 
til oss 

på Fagernes.

 Hos oss får 
du faglig 
god hjelp 
og god 

-50% 

Svane Nobel kontinentalseng
150 cm x 200 cm Kr 12.999,- Spar kr 13.000,-
180 cm x 200 cm Kr 15.999,- Spar kr 16.000,-

Happy modulsofa 
Avbildet oppsett Kr 23.999,- 
Spar 5.900,-

Happy daybed
Avbildet oppsett 
Kr 15.999,- 
Spar 4.400,-

-20%
på hele 
serien

-20%
på hele 
serien

Brunstad Delta 
Motion Wood std stol

Kr 12.999,- 
Spar 3.300,-

-20%
på hele 
serien

Krakk 

Kr 3.599,- 
Spar kr 900,-
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VELKOMMEN TIL
FAGERNES KJØPESENTER

BUTIKKER
KLÆR, SKO & TILBEHØR

B-jeans
Brustad
Cubus

Dressmann
Eurosko
#Login

VIC

MAT OG DRIKKE
Eurospar

SERVERING
Lunsjbaren

SPESIALBUTIKKER
Floriss

Norli

HELSE & VELVÆRE
Studio Beauty

The Loox 
VitusApotek

GAVE OG INTERIØR
Kitch’n

Nille 
Princess 
Skeidar

VIL DU MOTTA GODE 
TILBUD OG SPENNENDE 

NYHETER FRA OSS?

Send FAGERNES til 2242
og meld deg inn i vår 

kundeklubb.

K U N D E K L U B B

F
A

G E R N E S  K J Ø P E S E N
T E

R

EL-BIL?
Hos oss kan du lade 

mens du handler!

Benytt vårt p-hus.
Innkjøring fra 

E-16.

ÅPNINGSTIDER

TRENGER DU 
ET MØTEROM?

Alle våre medlemmer får tilgang til gratis 
WiFi på senteret. Koble deg til vårt nettverk 

neste gang du besøker oss.

Mandag–torsdag .....10–19
Fredag ................... 10-20 
Lørdag ....................10-18

Eurospar 08-21 (08-18)

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

ZAVANNA OG 
POWER ÅPNER 

VÅREN 2021
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VELKOMEN PÅ 
«FENGSLET»

Kjent for god tradisjonsmat
Aurdal ·  tlf. 48 94 90 90

Vi leverer alle retter som «take away». 
Hvorfor ikke bestille mat dere kan ta med 
på hytta når dere likevel kjører forbi?

Vi leverer også catering, alt etter ønske.  
Vi leverer også til bedrifter.
Vi har alle rettigheter.

 Meny: 
• Steikt aure
• Biffsnadder

• Karbonader
• Medisterkaker
• Løvstek
•Wienersnitzel
• Fish & chips

• Steikt flesk

Åpent 
11-19 

hver dag
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 Godt å spise, best å dele!

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

Se våre nettSider: www.hovli.no

Terje
Steinfinnsbø
 
Mobil
950 89 373

Emil
Hovrud
 
Mobil
473 72 767

Snakk med våre Selgere: Åpn.tider: man.-fre. 8–16. lør. stengt. møter utenom åpn.tid etter avtale.
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ŘŘ̄ŒŒŒŎŏŌŌ

privatleasing
       2 855,-  

pr. mnd.
Fra

Norges mest solgte PickuP!

Ford raNger er best På komFort, 
trekkraFt og sikkerhet

 

 

 

  

Pris Fra 406.356,- + mva.    

HELELEKTRISKE 
MUSTANG MACH-E

KLAR FOR BESTILLING PÅ HOVRUD.NO
MED OPPTIL 610 KM REKKEVIDDE, BÅDE BAK- OG
FIREHJULSTREKK 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
tlf: 61 36 39 00
post@hovrud.no
www.hovrud.no

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

HELELEKTRISKE 
MUSTANG MACH-E

KLAR FOR BESTILLING PÅ HOVRUD.NO
MED OPPTIL 610 KM REKKEVIDDE, BÅDE BAK- OG
FIREHJULSTREKK 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
tlf: 61 36 39 00
post@hovrud.no
www.hovrud.no

Hovrud Auto AS avd Gol
Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
tlf: 900 75 355
post@hovrud.no
www.hovrud.no
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MØBELHUSET LEIRA
Amfi Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)

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. 
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Når Kåre Hagen (75) 
bygger fuglehus, leg-
ger han inn lys, for 
fuglene må jo få se 
hva de spiser.

Siden 2007 har Kåre Hagen byg-
get 279 fuglehus med lys, 100 
vanlige fuglehus, 90 fuglema-

tere, seks store kirker til fuglene og 13 
barskap formet som trekkspill. 

– Jeg har brukt mye tid i snekkerbo-
den siden jeg brått måtte slutte som 
snekker i 2007. Da fikk jeg en skikke-
lig påminnelse om at livet er skjørt. 
Jeg hadde merket at jeg var litt slapp 
på fredagen, men trodde, og mente at 
det ville bli bedre av seg selv. På lør-
dag 10. november hadde vi jubile-
umsfest på klubbhuset i Høljarast 
idrettslag. Der datt jeg brått bakover. 
Jeg husker ikke mye av det som 
hendte. Det ble sagt at kona mi fortal-
te at jeg skulle på helikoptertur, og at 
jeg svarte at det skal jeg da ikke. Si-
den våknet jeg på Ullevål sjukehus og 
en lege spurte meg om jeg visste hva 

jeg het, og hvor gammel jeg var. Jeg 
svarte både med navn og person-
nummer. Da sa legen at jeg hadde 
hatt flaks, og hadde hatt svært gode 
hjelpere, for jeg hadde fått et svært 
alvorlig hjerteinfarkt, sier Kåre Ha-
gen.

Etter det alvorlige hjerteinfarktet 
valgte Kåre å pensjonere seg etter 25 
år i Valdresbygg. 

Takknemlig
Kåre er veldig takknemlig for den 
hjelpen han fikk. Ragnhild Fagernæs 
som også var på jubileumsfesten var 
sjukepleier, og læreren Erling Haug 
hadde akkurat gjennomgått et første-
hjelpskurs på skolen. Kåre fikk den 
riktige hjelpen. Det kom to ambulan-
ser og et helikopter og Kåre Hagen ble 
fraktet til Ullevål sjukehus. Der ble 
han operert. De satte inn tre nye årer.

– Jeg måtte finne på noe å gjøre når 
jeg kom hjem. Jeg bygget først et fug-
lehus som jeg ga bort til Etnedalshei-
men. Det var ikke før montert før jeg 
fikk spørsmål om å lage et til en av de 
ansatte. Jeg var plutselig i gang med 
en meningsfylt hobby. Fuglehusene 
mine har spredd seg over hele landet 

SJeKKer OM DeT er MaT NOK: Kåre Hagen sjekker fuglehuset utenfor eget hus.

SVarTMeIS INN fOr LaNDING: en svartmeis som finner mat på en av 
fuglematerne Kåre Hagen har laget.

Småfuglenes beste venn
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til venner og venners venner. Jeg har 
levert fuglehus til Tromsø i nord og 
Lindesnes i sør, sier Kåre.

 Noen har han solgt på messer i 
nærmiljøet, og noen har han gitt 
bort.

– Jeg har vel gitt bort 35 fuglehus el-
ler fuglematere til basarer, til Valdres 
radio, til TV-aksjonen og til 17. mai-
komiteen. Noen har også blitt gitt 
bort som gaver, sier Kåre Hagen, som 
legger til at hvert fuglehus får to strøk 
med maling, og med en finish som 
kona hans Gunn Bjørgo tar seg av.

Trekkspillentusiaster.
Både Kåre og kona Gunn Bjørgo er 
trekkspillentusiaster. Om sommeren 
drar de gjerne på festivaler med bobi-
len sin. 

– Det ble ikke mye av det i år, men 
nå håper vi at koronapandemien 
snart er under kontroll så vi igjen kan 
sette oss i bobilen og reise rundt på 
festivaler. Der treffer vi mange kjen-
te. Hele døgnet er det buskspill. Vi 
vandrer rundt og storkoser oss. Vi 
har også et eget band, Ytterdølitn, 
skyter Gunn inn.

Foruten dem selv spiller Odd Stei-

nar Rønsmoen gitar og Øystein Kols-
rud bass i det bandet.

– Vi har hatt en del spillejobber, 
men mest spiller vi til egen hygge. Vi 
har jo tid til å øve hver dag nå. Selv 
etter koronaen slo til har vi spilt. Vi 
har hatt to konserter utenfor Etne-
dalsheimen og vi har også spilt uten-
for kommunehuset for å gi noe tilba-
ke til alle som står på i kommunen nå 
under pandemien. Vi har også hatt en 
koronakonsert i Bagn. Vi er begge to 
imponerte over hvordan de står på 
under pandemien, og vil gjerne gi 
noe tilbake, sier Kåre.

Kåre har også en annen stor liden-
skap. Det er sport og idrett, og da 
særlig på organisasjonsplan.

– Jeg har vært med i styre og stell i 
Høljarast idrettslag i 60 år. Jeg var 
med og bygget klubbhuset vårt, og 
jeg har også vært med på å bygge fot-
ballbanen. Dugnadsånden er stor 
her. Jeg ble æresmedlem da jeg var 
50. Miljøet her på Moajordet er helt 
unikt. Her stiller alle opp for hveran-
dre, sier fuglehussnekkeren og trekk-
spilleren Kåre Hagen. 

Geir NorliNG

barSKaP: et fint barskap å ha med seg når en skal på reise.

fuGLeHuS OG fuGLeMaTere: Kåre viser fram noen som er bestilt og ferdige.

TreKKSPILLeNTuSIaSTer: Kåre Hagen og gunn Bjørgo øver hver dag hjemme 
i stua.

– Jeg har vel gitt bort 
35 fuglehus eller fuglematere 

til basarer, til Valdres radio, 
til TV-aksjonen og til 

17. mai-komiteen. 
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Thea Tronsplass  
Aasgaard (20) slapp sin 
første EP 5. januar. 
I tilblivelsen av låtene på «Be My Gu-
est» har den Oslo-bosatte musikk-
studenten fra Fagernes tatt utgangs-
punkt i eget liv. Albumene hun sjøl 
har hørt mest på, ble på sin side ut-
gitt før 20-åringen engang var født. 

– Radka Toneffs «Live in Hamburg» 
(1993) og Joni Mitchells «Songs to a 
Seagull» (1968) er nok de to platene 
jeg har hørt igjennom i sin helhet al-

ler flest ganger. Radka Toneff er etter 
min mening, blant de beste vokalis-
tene Norge noensinne har hatt. Jeg er 
utrolig fascinert av måten hun for-
midla musikk på. Når jeg hører på 
denne plata, finner jeg stadig nye 
elementer ved den jeg ikke har lagt 
merke til før, samtidig som helheten 
er veldig organisk. Hva gjelder Joni 
Mitchell er jeg nok ikke alene om å se 
opp til henne – hun står som et ikon 
for mange singer-songwritere, meg 
sjøl inkludert, forteller Thea, som el-
lers har PJ Harvey som et av sine mu-
sikalske forbilder. 

– Akkurat nå for tida har jeg hørt en 
del på Tom Waits – og Folque, sier 
den utflytta valdrisen med henvis-
ning til 70-tallsfolkrockfenomenet 
der vestreslidring Lisa (Helljesen) Or-
mestad var vokalist i ei tid. Også Val-
dres-duoen Sudan Dudan er en gjen-
ganger på spillelistene. 

– Jeg elsker musikken deres, sier 
Thea og trekker fram «Ola Torsøn» og 
«Inntil i dag» som personlige favorit-
ter fra låtkatalogen til den lokale du-
oen med rotfeste i tradisjonen.

IngrI Valen egeland

BRAPLATE

Hedalen Kulturfestival har vokst 
seg større og sterkere gjennom 
pandemien.
Den forholdsvis ferske festivalen i Hedalen ble ar-
rangert for første gang i mai 2019. Det som skulle bli 
et spennende andre år, endte i stedet med avlys-
ning, som for de fleste andre festivaler i annerlede-
såret 2020 på grunn av koronasituasjonen. 

– Steg i riktig retning
Festivalferskingen har likevel på ingen måte lagt 
inn årene av den grunn. Den ufrivillige dvalen har 
snarere gitt nye krefter. Hedalen kulturfestival har 
funnet seg et «åpent vindu», fra 6. august til 8. au-
gust, i en ellers tettpakka festivalkalender i vårt fes-
tivalrike dalføre og blir, om alt går etter planen, 
sommerfestival over hele tre dager i 2021.

– Det er et betydelig steg i riktig retning at Heda-

len Kulturfestival utvider med en dag. Vi håper å ta 
det enda et hakk videre i åra som kommer og gene-
relt kunne bidra til utvikling som kan fremme kul-
turlivet i bygda, fastslår styreleder Osvald Foss-
holm i foreninga Hedalen Kulturforum, som står 
bak kulturfestivalen.

Idrettskveld og it-band
Festivalen synes å skape entusiasme i bygda. I løpet 
av det siste året har flere lokale bedrifter spytta i 
potten og gått inn på sponsorsiden. Med Hedalen 
Idrettslag som hovedsamarbeidspartner, har også 
et nytt sceneområde blitt etablert og en innledende 
idrettskveld gjort til del av programmet.

Flere av bygdas stoltheter og framtredende kul-
turpersonligheter bidrar for øvrig til underhold-
ninga, deriblant bygdas egenfostra stjernetrommis 
Ola Øverby i it-bandet Fieh, som topper plakaten, 
hvor også artistnavn som Stein Torleif Bjella og 
Black Debbath er å finne.

Vil ha hyttefolket på festival
– Vi er storfornøyde med programmet. Man skal jo 
være forsiktig med å love noe sikkert i disse tider, 
men vi håper og tror at alt går som planlagt. Det vil 
overraske meg veldig om vi ikke klarer å gjennom-
føre på et vis i alle fall, avslutter Fossholm. I norma-
le tider har festivalen kapasitet til å ta imot om lag 
400–500 publikummere.

Håpet er at både øvrige valdriser, hyttefolk og 
folk som for den del aldri har satt sin fot i Hedalen 
før vil ta del i begivenheten når hedølene i mytisk 
landskap, ved foten av sagnomsuste Vassfaret, in-
viterer til festival for å vise fram det beste bygda 
har å by på og mer til.

IngrI Valen egeland

Har vokst seg større under «koronaen»
NYTT SCeNeOMrÅDe: den nye scenen på det nye festivalområdet for Hedalen Kulturfestival ble nylig tatt i bruk av skoleelever under «Blime»-dansen i høst. fOTO: PrIVaT
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Nytt vegprosjekt
Fullverdig veg gjennom heile Vang er 
endå eit hakk nærmare då parsellen 
frå Turtnes litt søraust for Øye og fram 
til nyvegen ved Rødølstunnelen no har 
kome ut på anbod med byggjestart 
i løpet av året. Elles er de store og 
synleg framskritt dag for dag både i 
Kvamskleiva og vidare sørover i Vang 
og relativt sett lite problem med 
trafikkavvikling. 

Attraktive jobbar for unge
Både Vang kommune og Fjellspire-
jobbane ved Kontorfellesskapet 1724 
er no lyst ut. Det betyr at ungdom 
og vaksne under utdanning kan velje 
mellom felt som helse- og omsorg, 
økonomi, reiseliv, stirydding,  gras-
klypping og innhaldsproduksjon for 
sommarjobbar i Vang. Elles oppmo-
dar vi til å følgje med framover og 
gjerne ta direkte kontakt bedrifter for 
å forhøyre seg om jobb. Særleg innan 
servering- og reiseliv ligg det an til ein 
travel sommar med mykje folk i Vang. 
Mellom anna opnar Eidsbugarden ho-
tell att, samstundes som Kongevegen 
over Filefjell kan syne til høg vekst frå 
år til år.

Høg satsingsvilje i næringslivet
Det er elles mange innanfor både 
landbruk, reiseliv og tilgrensande 
næring som satsar i Vang om dagen. 

Kommunen nyttar næringsfondet 
offensivt, samstundes som ekstra 
koronamidlar og tett oppfølging frå 
næringsutviklar til gründarar eller eta-
blerte bedrifter som satsar, er ei pakke 
med god effekt. Særleg gledeleg er 
det å sjå at ein ny generasjon unge 
etablerarar har meldt seg på banen 
dei siste månadane. 

Nye hytte
– og fulltidsvangsgjeldingar 
Vi registrer at både polfararen Børge 
Ousland og artisten Fay Wildhagen 
har sikra seg hyttetomt i kommunen 
siste tida, ved sidan av svært mange 
andre. Elles har NRK.no helsa på 
Frank og Heidi, to av mange hytte-
eigarar i kommunen som har gjort 
fulltidsvangsgjeldingar av seg i løpet 
av året og ordna både hus og arbeid. 
Vi tykkjer alt dette er stas og set stor 
pris på alle som ynskjer å bruke tida si 
i kommunen. 

BUA opna
I starten av februar opna BUA i Vang 
med gratis utlån av utstyr for leik, 
idrett og friluftsliv. Målet er å få barn 
og ungdom i aktivitet. BUA ligg i sen-
trum av Vang mellom Drengestøga og 
Vangsheimen - med opningstid tysdag 
og torsdag frå 15-18.

På tampen minnar vi om at serverings-
plassane i Vang er opne og trygge 
møteplassar med lokal mat og triveleg 
stemning denne vinteren. 

Løypenettet på sitt beste
Alpinbakkar og skiløypenettet er på 
sitt aller beste denne vinteren og 
tilbyr både rekreasjon og ein trygg 
møteplass for fastbuande og hytte-
folk. Treng du inspirasjon til nye plas-
sar å starte skituren er ein oppdatert 

parkeringsguide for både topptur og 
langrenn å finne på vangivaldres.no. 
Vi tillet oss å minne om Vippsnumra 
til løypelaga i kommunen - alle kroner 
går rett ut att i løypenettet.

Tyin-Filefjell Turløyper:
VIPPS: 137959

Grindafjell Ski:
VIPPS: 502613

Slettefjell skiløyper: 
VIPPS 512670. 

Vinternytt frå Vang

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

Skiløypene i Vang er både trekkplaster og avkobling denne vinteren
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Et enstemmig kommunestyre vedtok 16.12.2020 
tilsetting av Martin Sæbu som ny kommunedirek-
tør i Nord-Aurdal. Stillingen har vært lyst ledig 
etter at Kristian Sagnes Damstuen leverte sin 
oppsigelse i august 2020.
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 
åtte søknader.

Det har vært en grundig tilsettingsprosess, der 
formannskap og kommunestyre etter en samlet 
vurdering kom frem til at Martin Sæbu er den 
best kvalifiserte kandidaten til stillingen.
Martin er 54 år gammel og bosatt i Skrautvål. 
Han har solid ledererfaring og relevant utdanning 
på doktorgradnivå.

Fra 1991 til 2015 var Martin Sæbu å finne ved 
Beitostølen helsesportssenter, med ulike leder-
roller i perioden. I dag er han kommunedirektør 
i Vestre Slidre kommune, en stilling han har hatt 

siden 2016. Overgang til kommunedirektørstillin-
gen i Nord-Aurdal vil finne sted ved påsketider.

Kommunalsjef og ass. kommunedirektør Åge 
Sandsengen fortsetter som konstituert kommu-
nedirektør i Nord-Aurdal kommune inntil Martin 
Sæbu er på plass. Martin Sæbu ser frem til opp-
start i stillingen.
  
Nord-Aurdal ønsker Martin velkommen og ser 
frem til et godt og utviklende samarbeid til det 
beste for innbyggere og tilreisende i regionkom-
munen!

Martin Sæbu blir ny
kommunedirektør i Nord-Aurdal

Martin Sæbu starter opp som kommunedirektør i Nord-
Aurdal kommune ved påsketider.

2913. februar 2021



30 13. februar 2021 Valdresmagasinet

Etnedal
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

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

Landet preges av covid-19 med 
nedstenginger og hjemmekontor. 
De fleste jobbmøtene er digitale og 
vi har lært at vi kan samarbeide uan-
sett hvor folk befinner seg. Mange 
har hjemmekontor på hytta, men 
er det mulig å ha hovedkontoret i 
Valdres? Og heller ha bortekontoret 
i Oslo? «Ja!» sier Heidi og Thomas. 

Heidi Bragerhaug og Thomas Bråten 
flyttet sitt hovedkontor til Vestre Slidre 
bare ett par år før Covid-19. Heidi 
hadde jobbet over 10 år som konsu-
lent, innleid markedssjef; med kom-
munikasjon og design i Oslo i sitt eget 
byrå Bravoo. Hun så at det kunne vært 
fullt mulig å beholde både kontaktnet-
tverk, kunder og prosjekter selv med 
hovedkontor i Valdres. Thomas valgte 
å si opp sin faste jobb etter mange 
år i reklamebyråene TRY og POL, og 
starte sitt eget firma, Norse Images, 
da de flyttet. 

Etnedal
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Etnedal
www.etnedal.kommune.no 
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I den anledning har varamedlem i Etnedal ungdomsråd, 
Linda B. Wold (17), fått et intervju av den nye lederen. 

Hva er bra med å være ungdom i Etnedal?
I Etnedal er vi få ungdommer. Det gjør miljøet trygt og 
koselig, siden alle kjenner alle.

Hva er du som ungdom i Etnedal opptatt av?
Jeg er opptatt av at alle skal ha forskjellige fritidstilbud å 
gå til som passer for hver enkelt. Ulike tilbud innen idrett 
og gode møteplasser. Det er viktig for meg.  

Hva vil du at ungdomsrådet skal jobbe for?
Ungdomsrådet skal jobbe for flere fritidstilbud for barn og 
unge. Tidligere hadde vi et fritidstilbud for ungdom som 
het «Etnedal ekstrem». Det ble dratt i gang av Ketil Rot-
nes, som i dette tilbudet tok oss med på ulike aktiviteter, 
som slalåm og kanopadling. Fritidstilbudet ble dessverre 
avviklet fordi vi var for få deltagere. 
Jeg vil at ungdomsrådet skal jobbe for å få dette tilbudet 
på rullende hjul igjen. Vi synes det var et godt, sunt og kult 
tilbud.

Hva tenker du om rollen som ungdomsrådets leder?
Nyttig og erfaringsrikt, men det er også litt skummelt. 
Kan nok bli en utfordring, men jeg liker jo utfordringer, så 
tenker det skal gå fint.

Hvordan og hvorfor ble du med i Etnedal ungdomsråd?
Jeg ble spurt gjennom elevrådet på skolen, og syns det 
hørtes spennende og erfaringsrikt ut. Som medlem i ung-
domsrådet har jeg en mulighet til å være med å påvirke 
samfunnet i Etnedal. Det er kult.

Hvordan tror du det blir å være leder for et ungdoms-
råd der alle er eldre enn deg?
Litt rart, men mest fint. Ungdomsrådet består kun av hyg-
gelige og greie folk, så jeg tror dette blir bra! 

Har du noen fritidsinteresser? 
Ja, jeg har faktisk flere. Håndball, turn, dans og snowboard 
er idretter jeg liker godt å drive med på fritiden. Jeg er 
også veldig glad i å synge. 

 Hvilke framtidsplaner har du?
Jeg har en liten drøm om å bli dyrlege. Hvor jeg vil studere 
er jeg litt usikker på, men det finner jeg ut av.

Vi ønsker Katrine lykke til med vervet.

Katrine Telstø (14) er ny leder i 
Etnedal ungdomsråd 

Kan hovedkontoret ligge i Valdres?
Vennisfjellet og Jotunheimen. Her har 
vi fått lagt inn fiber, noe som er avgjø-
rende for at vi skal kunne gjøre jobben 
vår med mye digitalt arbeid og tunge 
filer. Vi fikk støtte fra næringsfondet i 
kommunen når vi etablerte oss her og 
vi føler at vi har blitt møtt med positi-
vitet og støtte hele veien. 

Vi har fortsatt kunder i Oslo, Viken og 
Innlandet, men det har også kommet 
mange lokale kunder til. Vi vil jo at be-
driftene her lokalt skal lykkes, og om 
vi kan hjelpe noen på veien med vårt 

fag – så gir det ekstra mening for oss 
å vite at det bygger lokalsamfunnet. 
Vi hjelper til som et reklamebyrå der 
vi kan levere alt innen strategi, idéar-
beid, kommunikasjon og kampanjer i 
tillegg til merkevarerådgivning, grafisk 
design, logo, pakningsdesign, foto, 
film og 3D. 

Vi vil bare si til alle som vurderer å 
flytte til fjells: det er mulig, det gir 
frihet og det trenger heller ikke være 
for alltid. Så det er definitivt verdt å 
prøve!» 

Bilde fra hjemmekontoret til Heidi og Thomas i Vestre Slidre.

Katrine Telstø

«Vi leide hytte på Vaset det året vi 
bygde hus. Det er vi så glade for at 
vi gjorde! Da kunne vi være tett på 
byggeprosessen og få alle fordelene 
ved å flytte til fjells med en gang. Vi 
hadde snø hele vinteren og skiløypa 
var bare noen meter fra hytteveg-
gen. Når våren kom ble det mange 
fjellturer, bading, sykling og yoga. Det 
var et helt fantastisk år med unik tid 
sammen, som vi kommer til å huske 
som familie som «det året vi bodde 
på hytta». Vi har to jenter på sju og 
fem år som stortrives i barnehagen og 
på skolen – det har vært med å gi oss 
trygghet på at dette var et riktig valg 
for oss. 

I begynnelsen dro jeg inn til Oslo an-
nenhver uke, der jeg var leid inn som 
markedssjef for et større IT-selskap. 
Det var en fin overgang. Det var et 
vendepunkt der, hvor jeg plutselig 
kjente på at det var godt å kunne si 
at jeg skulle hjem – også var hjem til 
fjells og ikke motsatt. Etterhvert ble 
turene til Oslo sjeldnere, for job-
ben kunne jo gjøres herfra uten å ha 
fysiske møter hele tiden. Vi var sånn 
sett godt forberedt når pandemien 
slo til, samtidig som vi er ekstra godt 
fornøyd med å bo her akkurat i disse 
tider. Det har vært mindre nedstengt 
her og vi har denne fantastiske natu-
ren som lekepark utenfor døra. Det er 
heller ikke vanskelig å holde å holde 
avstand til folk hverken ute i fjellet el-
ler på butikken, her er det mindre folk 
rett og slett, og det er jo en fordel.

Huset ble ferdig høsten 2018 og 
ligger på 700 moh. med utsikt inn i 

Familiene Bråten Bragerhaug på 
verandaen i det nye huset sitt.
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Siste år har me sett kor mykje ver-
den endrar seg når vi er i ei akutt 
krise. Det vart enorme endringar 
på veldig kort tid. Mange  i vår 
kommune har gjort meir av det dei 
gjorde før pandemien, som å koma 
seg ut på tur, drive med håndarbeid 
og tresløyd, eller sett veldig mykje 
meir på TV. 

Vi har prøvd å finne personar som 
har starta med heilt nye aktivitetar 
grunna nedstenginga. Arne har gått 
frå danse-musikar til å bli frelst på 
toppturar, Erlend har funne ei ny sosial 
verd i e-sport og Sofie har starta mu-
sikkproduksjon.

Arne Nygård, gitarlærar i kulturs-
kulen, har saman med broren hatt 
mange spele-oppdrag. Nær kvar helg 
var desse to glad-gutta på farten 
og spreidde glede og gjorde at det 
rykka i dansefoten. Opptil 50 mil å 
kjøre kunne det bli på ei helg. Arne 
har støtt vore glad i naturen og då var 
det helst på fisketur det bar. Så kom 
koronaen og sette ein stoppar for 
danse-spelinga. Helgene vart plutse-
leg ledige. No fekk Arne augene opp 
for fjellturar, og fjelltoppar vart ein ny 
hobby, nokon små turar, men helst 
både lange, høge og bratte.  Norge 

Ny aktivitet i koronatid

er eit supert ferieland, kan Arne for-
telja. Ikkje minst har turane gjeve ein 
betydeleg helsegevinst og god kon-
dis. Uteliv er balsam for både kropp 
og sjel. Og dansing og gitarspeling 
held han vedlike, og er klar for at 
samfunnet opnar opp att.

Erlend Aasan er ein gut på 12 år, 
busett på Beitostølen. Heilt i starten 
av pandemien vart det heimeskule og 
brått slutt på både fotball og band. 
Han spelte på ØSIL sitt lag gutar 12 
år, og bandet hans er «Nasty Worms». 
Då starta Erlend meir med dataspel 
og fyrst vart det mykje fotballspel. Så 
begynte han å laga musikk på data, 
mest med eit program som heiter 
FLstudio. Han set på rytme, så instru-
ment og det heile er rap-basert. 

Han høyrer mykje på musikk i tillegg. 
Så har han starta å sjå på e-sport. 
Og Erlend forklarar; e-sport er noko 
du ser på, det er profesjonell ga-
ming. Men han har og delteke noko i 
turneringar, men presiserar at det er 
på amatørnivå. Erlend syns alt i alt at 
korona-nedstenginga har vore positiv 
fordi han då har kunna prøvd ut nye 
ting. Han syns det har vore sosialt 
å spele og game saman med andre 
på nett. Så må han haste vidare på 
bandøving, han er veldig glad for å 
møte bandkamerater og spela saman 
i Lydkåken.

Sofie Strand. Då Sofie vart permit-
tert som følge av koronasituasjonen, 
overraska ho seg sjølv med å starte 
med musikk-produksjon. Dette i form 

av mac, mikrofon og appen Garage-
Band. Entusiasmen fekk henne også til 
å kjøpe seg GoPro kamera, lære seg å 
filme samt laga musikkvideoar.
No, eit lite år seinare, er hennes 
musikalske livs eventyr ein realitet. På 
sosiale medier som Sophie Samuel. 
Med gleden ved å kreere, utforske og 
inspirere som drivkraft.

Som ho sjølv seier; verden og livet 
er i kontant endring. Noko som er 
ein invitasjon, til å også å endre oss 
sjølv! Og sjå nye muligheter, klare til å 
oppdagast!

Arne Nygård Erlend Aasan Sofie Strand

Nettsidene www.mittsoraurdal.no 
lanseres i disse dager og her vil vi 
fortelle om det meste som rører 
seg i kommunen. 

Aktiviteter, arbeidsliv, boforhold og 
annen nyttig informasjon vil være 
godt beskrevet, eller det er linket til 
relevante nettsteder. Informasjonen 
er spesielt rettet mot de som bor eller 
ønsker å bo i kommunen og fritids-
innbyggere, men vi håper også at 
alle som besøker kommunen vil finne 
nyttig informasjon.

På nettsidene vil du finne informasjon 
om turmål, severdigheter, kulturmin-
ner, badeplasser, bruk av naturressur-
ser, lag og foreninger, bomuligheter 
og arbeidsplasser. Redaksjonen har 
lagt ned utallige arbeidstimer og 
mener at informasjonen du finner på 
nettsidene er relevant og korrekt. Mye 
mangler men vil komme på plass etter 
hvert som det er klart.

Vi håper at nettsidene vil fortelle 
omverdenen hvordan det er å bo i 
Sør-Aurdal. Vi håper at flere får lyst til 
å besøke kommunen, finne seg et ar-
beid og et sted å bo. De som allerede 

Mitt Sør-Aurdal
bor i kommunen er like viktige for oss, 
og vi vil tro at mange kan bli opp-
merksomme på ukjente muligheter for 
blant annet arbeid og fritidsgjøremål.

Et nettsted blir aldri ferdig og mitt-
soraurdal.no utvikles videre for å spre 
informasjon om gleden av å bo i Sør-
Aurdal. Vi vil jevnlig lage blogginnslag 
og sørge for at informasjonen er kor-
rekt og relevant.
Velkommen til Mitt Sør-Aurdal.

Olav Kristian Huseby
Varaordfører
Epost: post@mittsoraurdal.no

Etnedal
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Sør-Aurdal
www.sor-aurdal.kommune 
Tlf: 61 34 85 00
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Øyvind Bergene (36) 
server utenriksflåten 
fra et hjemmekontor i 
Etnedal. På fritiden 
sørger han for at etne-
dølene skal ha flotte 
løyper i lysløypa på 
skolen.

Selv før koronapandemien slo til 
for alvor kunne Øyvind gjøre 
jobben sin som skipselektriker 

og prosjektleder hjemme fra sitt eget 
kontor. 

– Med gode fiberlinjer kan jeg serve 
båter rundt omkring i hele verden. 
Mye kan fjernstyres i dag. Jeg har et 
kontor på Fornebu også, men der er 

jeg ikke mye nå under pandemien. 
Nå er det bedre å holde seg hjemme, 
sier Øyvind Bergene, som har en yr-
keskarriere litt utenom det vanlige.

Han jobber nå for det Internasjona-
le selskapet ABB, (Asea Brown Bove-
ri). Karrieren startet han på Dokka vi-
deregående skole, på elektrolinja.

Læretid på cruise
– Da jeg skulle ut i lære var jeg så hel-
dig å få plass i Norwegian Cruise 
Line. Jeg gikk læretida mi der på crui-
sebåtene som gikk fra New York til 
Florida, Bahamas og andre steder i 
Karibien. Jeg jobbet der også i et år 
etter læretida og trivdes godt. Det var 
en fin tid med mange flotte opplevel-
ser. Men jeg fant ut at jeg ville videre-
utdanne meg og fikk plass på Gjøvik-
teknikeren, sier Øyvind.

Han gikk der i to år.
– Jeg var heldig og fikk en sommer-

Skipselektriker og løypekjører
SKIPSeLeKTrIKer OG LØYPeKJØrer: Øyvind Bergene kjører løyper på fritida.

LØYPeKJØrer: Øyvind Bergene synes det er moro at etnedølene liker de fine 
løypene i lysløypa på skolen.

– Da vi arrangerte årets 
første klubbrenn kom det 

25 deltakere selv om vi 
hadde det kaldt. 
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Skipselektriker og løypekjører
jobb på cruise i Middelhavet. Det 
passet perfekt for en fattig student. 
Den finansierte det siste året mitt på 
teknikeren, smiler Øyvind.

Etter endt skolegang fikk han i 
2007 jobb i ABB. Han ble reisende 
serviceingeniør og fikk hele verden 
som arbeidsplass.

– Jeg var mye i Korea, Singapore, 
Sør-Afrika og andre steder hvor han-
delsflåten trengte service på tekniske 
anlegg. Det ble mye reising, men det 
ga meg også muligheten til å være 
mye hjemme. Som småbarnsfar var 
det ønskelig. Jeg kunne være borte 
tre uker i slengen. Utviklinga har gått 
kjempefort, så nå kan jeg drive fjern-
support med flere av oppgavene jeg 
gjorde ute i begynnelsen. Jeg kan ko-
ple meg opp på de elektriske anlegge-
ne. Jeg har vel ikke helt normal ar-
beidstid, for tidsforskjeller ute i ver-
den gjør at jeg ofte må jobbe hele nat-

ta. I 2018 begynte jeg i en ny jobb i 
samme firma som prosjektleder. Nå 
blir det mye mindre reising, og særlig 
nå som koronapandemien har slått 
til. Da gjør jeg det meste fra heime-
kontoret mitt i Etnedal, og tar en tur 
til Fornebu en gang iblant. Jeg savner 
jo litt av reisinga, så når pandemien 
blir slutt kommer jeg til å ta noen tu-
rer til steder der skip ligger i tørrdokk 
for å følge opp prosjekter. Men det 
blir i mye mindre grad enn da jeg var 
reisende servicetekniker, sier Øyvind 
Bergene som nå også får bedre tid til 
å følge opp sin store hobby, nemlig å 
legge til rette for at etnedølene hol-
der seg i god form.

Løypekjører
– Jeg ble leder av skilaget i fjor. Nå er 
det Kjetil Korsvoll og jeg som kjører 
løypene rundt skolen på dugnad. Vi 
vet at jo færre som kjører den, jo let-

tere er det å vedlikeholde maskina. 
Kjetil driver jo Etnedal bilverksted og 
har stor kompetanse på det maski-
nelle. Jeg har jo kompetanse på det 
elektriske så vi utfyller hverandre. Vi 
prøver å holde løypene åpne etter 
hvert snøfall, sier Øyvind som synes 
det er koselig å få så mange gode til-
bakemeldinger på jobben de gjør.

– Vi legger ut på Facebook når løy-
pene er kjørt, og vi får stadig tomme-
len opp. Vi har også sett at det er mye 
større aktivitet i løypene nå som de 
har fått god løypemaskin.

Også Etnedal skilag opplever en 
stor økning i aktiviteten.

– Da vi arrangerte årets første 
klubbrenn kom det 25 deltakere selv 
om vi hadde det kaldt. Vi var bare en 
halv grad over kuldegrensa på minus 
15. Tirsdagen etter kom det 54 skilø-
pere på rennet i Granumsbygda. Nå 
sist tirsdag samlet vi 48 her på skolen 

igjen. Det er tydelig at folk vil ha et 
tilbud nå, og vi stiller opp. Vi arrange-
rer med strenge koronarestriksjoner. 
Det er jo viktig at folk holder seg i 
form og har et tilbud nå. Vi benytter 
løypene våre mye i hele familien. Dø-
trene mine på sju og elleve er ofte 
med. Særlig den yngste datteren min 
er ivrig. Den eldste har blitt bitt av 
hestebasillen, så vi har noen turer til 
Bjørgo hvor hun kan ri også. Det er 
viktig å følge opp interessene til un-
gene våre. Jeg er vel på mange måter 
heldig som kan ha en utfordrende og 
meningsfylt jobb. I dag kan en jobbe 
nesten hvor en vil om en har en rask 
fiberlinje, sier Øyvind Bergene.

Geir NorliNG

VerDeN SOM arbeIDSPLaSS: dette bildet er tatt utenfor table mountain i Cape town.   fOtO: PrIVat

SKIPSeLeKtrIKer: Her er Øyvind Bergene på jobb rett utenfor Cape town. fOtO: PrIVat
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Apotek 1
Biltema 
Bohus 
Clas Ohlson 
Coop Extra
Europris 
Get Classic 
Grepa Gøtt Cafe 
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex 
Narvesen
Nille  
OK Hagen GULL-UR-OPTIK
Sport 1
Zavanna
Posten

LEIRA I VALdRES Åpent 10-20 (18) extrA 07-23/21 
bilteMA 08-20 (9-18) Apotek 1 10-18 AMFI.NO/AMFI-VALdRES

Ta med familien på  
«ekspedisjon» i nærmiljøet.
På topptur, i mørket,  
på truger, fjellski eller  
skøyter? Gjør noe dere  
ikke har gjort før, da  
får du feriefølelse ❤

Turist i   egen bygd

ÅPNINGSTId: 07-23/21

Arves Vaktmesterservice as
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen    Tlf. 99 00 95 53    post@arvesvakt.no

Alt i vaktmestertjenester Alt i renholdstjenester

Vakt og tilsyn

Trefelling
Beising og maling

Snømåking og brøyting Alle typer renhold Utvask

Alt i vaktmestertjenester

Alt i vaktmestertjenester Alt i renholdstjenester

Alt i vaktmestertjenester Alt i renholdstjenester

Vakt og tilsyn

Trefelling

Feiing

Alt i snekkertjenester

Beising og maling

Snømåking og brøyting

Vedsalg og -utkjøring

Plenklipping

Alle typer renhold
Rens av tepper og møbler

Utleie av sengetøy

Utvask

Vi er offentlig godkjent 
renholdsbedrift!

Alt i vaktmestertjenester Alt i renholdstjenester

Alt i vaktmestertjenester

Vakt og tilsyn

Trefelling

Feiing

Alt i snekkertjenester

Radonduk og 
takmembran

Beising og maling

Snømåking og brøyting

Vedsalg og -utkjøring

Plenklipping

Vedlikehold av torvtak

Rehabilitering

Alt i vaktmester- 
og renholdstjenester

TA KONTAKT SÅ FINNER VI EN GOD LØSNING!

• Snømåking og brøyting
• Tilsyn av hytter 
• Trefelling 
• Feiing
• Radonduk og takmembran 
• Alt i snekkertjenester
• Beising og maling 
• Vedsalg og -utkjøring 
• Plenklipping

• Vedlikehold av torvtak
• Rehabilitering
• Alle typer renhold
• Rens av tepper og møbler
• Utleie av sengetøy
• Utvask
•  Vi er offentlig godkjent  

renholdsbedrift
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VALDRES ATV & SNØSCOOTER SENTER
2977 Øye – www.oyebygg.no - valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 - 97 15 22 88 - 934 13 000

Kjøp din nye ATV hos

Hjelp til snørydding? 
Kom innom for å se vårt utvalg i snøfresere!
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TRYGG HANDEL 
HOS ELKJØP

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

Valdres

Bytting av 
propan 10 kg 
og 11 kg
Elkjøp Valdres er 
regionens største 
på propan!

239,-239,-

VI LEVERER OG MONTERERKlikk og hentbestilling på telefon/epost betal med vipps

Design ditt drømmekjøkken med hjelp 
av våre to sertifiserte kjøkkentegnere!

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

Vi leverer gjerne varene 
dine hjem eller til hytta

Vi har gjort en rekke tiltak for å 
ivareta deg og våre medarbeidere
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 Kun aske som sluttprodukt 

Modeller for strøm eller gass

Trenger ikke vann eller 
avløpstilkoblinger

Barnesikkert

Ingen frostsikring Krever lite plass

Enkel installasjon

For hus, hytte og 
fritidsboliger 

Lær mer om Cinderella på 
www.cinderellaeco.com

Norskproduserte Cinderella forbrenningstoalett er et toalett der avfalls-
produktene 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. 

MODERNE OG MILJØVENNLIGE 
TOALETTLØSNINGER TIL HYTTE OG FRITID

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
 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 forbrennings-
 prosessen har startet. 
5 Toalettet er klart for bruk igjen så snart 
 neste bruker åpner lokket. Dette vil 
 pause den pågående forbrenningen til 
 toalettbesøket er over og “Start”-
 knappen er trykket igjen. 

ABONNER 
PÅ VÅRT 
NYHETSBREV
Skan QR-koden og 
abonner på vårt 
nyhetsbrev. 

Når naturen 
kaller

Høy kapasitet. 
3-4 besøk i timen
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– Far og jeg begynte i knivklubben på Raufoss 
da jeg var 12 år gammel, forteller Espen 
Lybeck. Spiren som ble sådd for snart 30 år 
siden lever bokstavelig talt i beste velgående.

Otto (11), som er en ivrig Jack 
Russell-terrier, møter meg 
med begeistring i trappene 

opp til det vesle, røde huset på Strand 
ved Fagernes. På den bratte tomta, 
med bakkene opp mot Fodnes knei-
sende over, har Espen også fått plass 
til smie og snekkerverksted. Ei smal 
trapp fører opp til smia. Oppå ei fjell-
hylle like ved står en lavvo med bål-
plass. Så vel bolighuset som smia og 

snekkerverkstedet bærer preg av at 
her bor en ekte håndverker.

– Jeg er nok en skikkelig skrotnisse, 
sier Espen og smiler skjevt.

Det frie livet
Av «skrotet» skaper imidlertid 
40-åringen et mangfold av bruks-
gjenstander. Han er mest glad i kni-
ver og økser. Men også knaggrekker, 
flaskeåpnere, lysestaker og hoggjern 

står på hans meny. Espen tar likevel 
ikke imot bestillinger. Han gjør ikke 
dette for å tjene penger. Det han lager 
blir til etter innfallsmetoden, og in-
spirasjonen må komme til ham, gjer-
ne fra noe han sjøl har sett i en eller 
annen sammenheng. 

– Jeg vil gjøre det jeg vil når det 
passer meg. Dette frie livet setter jeg 
svært høyt, understreker Espen, som 
livnærer seg som snekker hos Val-
dresbygg.

Men sjølve livet leves i smia og 
snekkerverkstedet. Og ikke minst i 
Guds frie natur.

– Hovedgrunnen til at jeg flyttet til 
Valdres i 2002 var å drive fluefiske i 
Tisleia, slår han fast. 

– Jeg har alltid likt å lage ting med hendene
TuSeNKuNSTNer: espen i snekkerbua, der han blant annet bearbeider skaft til kniver og økser. i det vesle huset finnes mangt og mye, masse forskjellig verktøy og 
råvarer til bruk i det han skaper. 

– Jeg vil gjøre det jeg vil når 
det passer meg. Dette frie 
livet setter jeg svært høyt.

EspEn LybEck
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– Jeg har alltid likt å lage ting med hendene
Fortsatt er fiske og friluftsliv en av 

hovedinteressene. For eksempel til-
bringer den opprinnelige totningen 
mesteparten av sommerhalvåret ved 
elva Hemsila i Hallingdal. Da bor han 
og Otto rett og slett i bilen.

brutalt ærlig
Espen har personlige erfaringer med 
hvor skjørt livet kan være. For da han 
var bare 17 år, valgte faren Tor Arne å 
ta sitt eget liv. Fram til da bodde fa-
milien på Trevatn. 

– Når du opplever noe slikt, da blir 
du fort voksen, forteller han med 
brutal ærlighet.

Naturligvis satte det sitt sterke 
preg på en tenåring som sjøl fant fa-

ren etter det forferdelige som hadde 
skjedd. Espen legger ikke skjul på at 
han slet veldig i noen år. Den drama-
tiske hendelsen vil han bære med seg 
resten av sin levetid. 

Likevel var det faren som inspirer-
te sønnen til å jobbe med hendene. 
Tor Arne Lybeck, som var barnebarn 
av forfatteren Sigurd med samme et-
ternavn fra Etnedal, laget nemlig 
blant annet skulpturer i tre. Og han 
var knivmaker. I klubben på Toten 
fikk som nevnt Espen sine første in-
spirasjoner i den retning. Faktisk 
gikk det så bra at han ble norgesmes-
ter – for det arrangeres mesterskap 
også i knivmaking – alt som 15-åring.

– De knivene jeg laget da gikk unna 

som varmt hvetebrød. Det er bare 
mor og jeg i familien som fortsatt har 
igjen en kniv hver, sier Espen og viser 
fram et flott eksemplar. 

endring i tilværelsen
Etter at faren gikk bort, valgte han å 
gå i lære som verktøymaker, sjølsagt 
på Raufoss-fabrikken. Det var der 
«alle» jobbet for en del år siden, en 
institusjon i Toten-samfunnet. Espen 
arbeidet på fabrikken fram til 2002. 
Hans søster var ekstrahjelp på Mer-
ket i Tisleidalen. Da besluttet broren 
at det var tid for en endring i tilværel-
sen. Han søkte og fikk permisjon fra 
jobben på Raufoss. Men bare to uker 
før han skulle starte opp i et fire må-

neder langt engasjement som vakt-
mester på Merket, ble permisjonen 
inndratt.

– Da sa jeg opp og dro oppover like-
vel, sier Espen, som siden ikke har 
sett seg tilbake.

Blant annet har han arbeidet i hel-
se- og omsorgssektoren i Nord-Aur-
dal, i tillegg til å være vaktmester. De 
siste fem-seks åra har altså jobben 
vært som snekker hos Valdresbygg. 
Der trives han blant gode arbeidska-
merater, og får brukt hendene sine.

– Det er nok også min måte å avrea-
gere på. Jeg føler at jeg kommer nær-
mere far når jeg driver på, sjøl om det 

eKTe HÅNDVerK: et lite utvalg av de ulike typer kjøkkenkniver som den opprinnelige verktøymakeren har laget. 

GNISTreGN: i et hjørne av smia slipes og formes de mange 
gjenstandene som blir til i essa og på ambolten.

rÅVarer: gamle jernbanespiker og annet skrapjern er blant materialet 
som espen bruker når han smir nye ting.   
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kanskje høres litt rart ut, sier han et-
tertenksomt.

Dermed blir det mange timer i smia 
og snekkerbua, hvor mange har han 
ikke tall på. Men begge de små huse-
ne vitner om et stort mangfold. 

Jernbanespiker
For her finnes lagre av drivved, annet 
tremateriale og jern i alle fasonger. 
Det er jern som Espen har funnet sjøl, 
på sine utallige vandringer ute i natu-
ren. Blant annet finner han ganske 
mye jernbanespiker langs gamle Val-
dresbanen. De ligger henslengt og 
minner om fordums tider. Folk kom-
mer også til ham med skrapjern – 
gamle spader og andre redskaper – 
som han bruker i produksjonen. 

– Disse jernbanespikrene kan bli til 
så mangt, for eksempel kniver, sier 
Espen ivrig og viser fram enda et 
prakteksemplar.

Han har lært seg kunsten å smi helt 
på egen hånd. Dette edle håndverket 
har meget få utøvere etter hvert. Men 
Espen setter sin ære i å skape unike 
ting, der nesten alt har sitt eget sær-
preg. Og sjøl om han ikke driver ak-
tivt salg eller gjør dette for å tjene 
penger, finner folk fram til det han la-
ger. Espen publiserer en del bilder på 
Instagram og Facebook, med ujevne 
mellomrom. Der er det mange som 
følger med.

– I sommer kom det jammen en 
hollender og kjøpte alt jeg hadde av 
kjøkkenkniver, sier Espen og gliser. 

Hjertesak
Nettopp knivene har altså fulgt 
40-åringen store deler av livet. Det 
var knivmakinga som førte ham og 
faren nær hverandre. Dermed ble det 
kanskje ekstra tøft at faren tok et slikt 
dramatisk valg en sommerdag i 1997.

– Da jeg sto i smia i fjor sommer, fikk 
jeg plutselig en idé om å gi noe tilba-
ke. For jeg vil gjerne at etterlatte etter 
sjølmord skal få mer hjelp og støtte. 
Jeg ville lage en spesiell kniv og auk-
sjonere bort. Pengene skulle gå til 
denne viktige saken, forteller Espen.

Auksjonen, som gikk på sosiale 
medier, ble en suksess. Kniven inn-
brakte 3000 kroner. Espen ringte sin 
søster for å spørre om råd til hvilken 
organisasjon som burde få pengene. 
Valget falt på organisasjonen Leve. 

– Etter at jeg hadde vipset pengene, 
uten å gi noen nærmere beskjed, fikk 

jeg telefon fra ei dame der. Hun var 
sterkt beveget, gråt og takket hjerte-
lig for gaven. Mitt lille bidrag viste 
seg å være stort for dem. Organisa-
sjonen overlever stort sett av med-
lemmer som betaler kontingent, sier 
Espen om det som er en stor hjerte-
sak for ham.

Han planlegger å gjennomføre noe 
lignende til høsten. Muligens blir det 
på verdensdagen for forebygging av 
sjølmord, som er 10. september.

– Vi får se, jeg vet ikke ennå. Som 
vanlig blir det litt etter innfallsmeto-
den, konstaterer han.

Espen har en viktig oppfordring til 
alle som kjenner noen etterlatte etter 
sjølmord:

– Reis hjem til dem, still opp og 
hjelp til – gjerne med praktiske ting. 
Ikke bare si at de bare kan ta kontakt. 
For det er ofte veldig vanskelig å gjø-
re, avslutter Espen Lybeck alvorlig. 

Morten StenSby

HeDreT fareN: espens far tok sitt eget liv i 1997. 10. juli i fjor – på dagen nøyaktig 23 år etter farens bortgang – fikk han 
ideen om å auksjonere bort en kniv til inntekt for Foreningen leve. det var ikke den som espen sitter med her, men et annet 
spesielt eksemplar. Bladet er fra en over 100 år gammel spade og skaftet kommer fra ei spansk skute som sank i havet på 
1600-tallet. – Veldig særegent og det hardeste treverket jeg har vært borti, sier han.

HeTT: smeden har kjøpt seg ei gassdrevet esse, mer praktisk enn den gamle, som 
trengte kull. det er etter hvert vanskelig å få tak i. temperaturen i essa kommer 
opp i 1100–1200 grader. Her er det en gammel jernbanespiker fra Valdresbanen 
som varmes opp. 

OPPI braTTbaKKeN: smia er plassert inntil fjellet, noen meter ovenfor 
bolighuset og med ei trapp oppover som atkomst.

uNIKT ØKSeHODe: dette har smeden på strand smidd sammen av to gamle 
emner, skjøten er der som han peker.     
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Å skrive i årets første utgave av ma-
gasinet får meg automatisk til å se det 
tidligere året i retrospekt. Spesielt in-
teressant er det å gjenoppdage spalte-
innlegget mitt fra fjorårets påske-ut-
gave. Den gangen skrev jeg, kanskje 
noe kynisk og oppgitt, om mine re-
fleksjoner og tanker rundt samfun-
nets umiddelbare reaksjon på den 
fremdeles aktuelle pandemien. Jeg 
skrev at jeg i utgangspunktet ikke øn-
sket å ta del i debatten som mildt sagt 
hadde kommet ut av proporsjoner, 
men at jeg ikke klarte å unngå det. 
Ikke bare pandemien står på stedet 
hvil; jeg er fremdeles oppgitt, jeg øn-
sker fremdeles ikke ta del i denne 
blindveien av en debatt, men jeg kla-
rer fremdeles ikke å la være. Mye har 
endret seg siden den gang, mye en-
drer seg fremdeles, og nye refleksjo-
ner har sannsynligvis opptatt hjerne-
kapasiteten til en mange. Med det øn-
sker jeg velkommen til nyårets mot-
villige og grinete koronadagbok: part 
two! Sendt direkte til deg der hjemme 
fra en nokså isolert og stadig mer apa-
tisk studenthybel i Oslo. 

Det er mye som gir grunn til frustra-
sjon om dagen. En tilsynelatende sir-
kel av smittebølger, nye virusvarian-
ter, og ytterligere isolasjon og sosial 
nedstenging; spesielt i Oslo. Akkurat 
der står vi nok sammen. Jeg må deri-
mot si at jeg har sett meg lei på at min 
egen samfunnsgruppe, altså studen-
ter og unge voksne, blir latt i stikken i 
bortimot alle kompromiss av tiltak 
som regjeringen vedtar. Barn og unge 
har fått fortjent fokus; deres psykiske 
helse, tilstedeværelse på skolen, og 
deres rett til å drive organisert bredde 
– og toppidrett. Et fantastisk viktig 
engasjement. «Barn og unge under 20 
år» har derimot vært en soleklar gjen-
ganger fra regjeringen. Hva med stu-
denten på 21 år, nyinnflyttet og en-
som i byen, ikke aktiv i noen organi-
sert idrett, uten mulighet til å ha fått 
opprettet et sosialt nettverk? Vurde-

ringer om denne gruppens fysiske og 
psykiske helse sees ut til å ha blitt et-
terlatt i en nedstøvet og mørk skuff 
innerst på stortinget. Jeg ser med uro 
på at gruppen heller blir svartmalt i 
tabloider etter å for eksempel ha gjen-
nomført en kraftig redusert fadderu-
ke, som de i smittesammenheng kom 
så godt ut av at nesten en utmerkelse 
hadde vært på sin plass. Siden uke 36 i 
fjor har det blitt registrert 22 smittetil-
feller ved Universitet i Oslo blant stu-
denter og ansatte(!). Heller anses den 
neste generasjonen av velgere, flittige 
arbeidstakere og dedikerte mennes-
ker som smitteverstinger uten hen-
syn til situasjonen for øvrig. Jeg får 
ikke understreket nok hvor misvisen-
de jeg syntes dette er. Allikevel er det 
denne gruppen som stues vekk i 
knøttsmå studenthybler med én nær-

kontakt og «zoom» som deres eneste 
sosiale portal. Uke etter uke. Hensy-
net til de ulike aldersgruppene er fast-
slått og åpenbart ufravikelige. 

selv var jeg heldig og fikk en fad-
deruke uten restriksjoner. En tidlig 
studenttilværelse uten en pandemi i 
mente. Det kniper seg derimot i ma-
gen når jeg tenker på nye studenter 
anno 2020 som til våren har tilbrakt 
33 prosent av studietiden sin alene 
bak lukkede dører. En tilværelse jeg 
kan tenke meg at enkelte har vanske-
ligere med å håndtere enn andre. Så 
fort de ikke ser annen utvei enn å be-
vege seg litt utenfor døren, så skal de 
bli uglesett herfra til banken også. Det 
er lite annet enn forkastelig. Det later 
til å være lite endring i sikte på dette 
punktet. Selv var jeg fadder for dette 

historiske kullet, og dermed fått før-
stehåndskunnskap til en alternativ 
tilværelse som ny student i en ny by. 
Om det er noen som fortjener et gram 
av oppmerksomhet fra byrådsleder 
Johansen og kompani, så er det disse. 
Av flere årsaker. Jeg tror Bent Høie og 
Erna Solberg kun fungerer som moti-
vational speakers en liten stund til for 
de ensomme studentene i byene. 
Flyktige ord fra politikere og ekstra 
lån har nemlig ikke sistnevnte særlig 
annet krav på. Ellers er det sikkert 
mange nyttårsforsett med undertitte-
len å skulle gjøre dette året til et bedre 
år enn 2020. En i utgangspunktet lav 
list, men vi kan ikke akkurat si at før-
ste akt av 2021 har vært noe særlig ly-
sere heller. I hvert fall ikke for smitte-
verstingene i Oslo som møter én per-
son i uka. Maks. 

Smittebefengte nyttårsforsett 
TENKEBOKSEN tObias WetleseN

magasinet
Neste utgave lørdag 20. mars
Bestillingsfrist torsdag 4. mars
levering ferdig materiell onsdag 10. mars
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Patentert canadisk 
kvalitet - se opp for 

etterligninger av 
dårlig kvalitet...

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

JOI-lampen 
lager sin 

egen strøm 
fra et lite 

telys

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

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

www.ecofan.no  |  epost: ellen@ecofan.no  |  tlf. +47 78 99 00 99

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

JOI-lampen lager sin 
egen strøm  fra et lite telys.

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

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

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

Spikarmoen 13 - Tlf. 911 11 123

Fagernes
Verkstedsenter AS
Tlf.  911 11 120

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  - og kraftige utemøbler

 – SOM ER BEREGNET TIL Å STÅ UTE ÅR ETTER ÅR

Vi leverer ferdig skigard...

 Ødegård Sag –  sagbruk for deg som vil ta vare på  

gamle tradisjoner
v/Fred o. Ødegård               Etnedal i Valdres                www.sagbruket.no  

Villmarkspanel, kopiering av gammel inn- og utvendig panel, reproduksjon av gammelt listverk.

Leverer over hele landet  •  Tlf: 412 20 457  •  post@sagbruket.no

Porter og portstolper

Ferdig skigard 

Kraftige utemøbler – som er beregnet til å stå ute år etter år

–  eller du kan bygge skigarden selv  
og vi hjelper deg i gang
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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 (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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Ansvarlig megler

Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Parter/Eiendomsmegler MNEF

Visning

Etter avtale

Beitostølen - Hus D i Riddertunet

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 68m² 
Eierseksjon • Festet tomt • F.utg. fra kr 1.986,- til kr 2.842,-  • Lave omkostninger kr 1.370,- • Ingen dok.avg.

For mer informasjon se www.privatmegleren.no/159199009 eller www.riddertunet.no

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Fra kr 3.000.000,- til kr 4.250.000,- 
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«Yddinrunden» – ope og fritt   med utsyn mot fjellheimen
Ved Nørre TrøllåseN: Utsynet mot fjella blir stadig betre, frå gravfjellet og Kjølafjellet (t.v.) via blant anna Kalvehøgdene ogtjørnholstinden til svarthamartinden (t.h.).           

MaNge løyper: Ved brua over Yddeåne er det fleire mulegheiter.



4713. februar 2021Valdresmagasinet

Denne fine rundløypa 
på vel 20 kilometer 
vart realisert vinteren 
for tre år sidan. Turen 
går som namnet seier 
rundt vatnet Yddin, 
og samstundes forbi 
fleire trivelege støls-
grender med vide 
utsyn.

Det er Yddin og Javnlie løypelag 
som har ansvar for løypekjø-
ringa her. Laget vart stifta i 

2008, etter at Harald Aastveit i fleire 
tiår hadde kjørt løyper i området. 
Med større ressursar i ryggen har løy-
petilbodet med åra vorte kraftig utvi-
da i alle retningar frå Yddin Fjellsto-
go, siste tilvekst er den såkalla «Yd-
dinrunden». Naturlege startstader er 
fjellstogo eller Selstølhøgde tre kilo-
meter lenger inn. Begge stader med 
god (og gratis) parkering. Hit kjem du 

ved å ta av frå hovudvegen i Hegge-
nes, og etter kvart på bomveg.

Variert
Fyrste turen vår i heile Yddinrunden 
var i mars 2018, med fjellstogo som 
utgangspunkt. I starten langs den 
velkjende Danebuløypa, som går i 
retning mot Vangsjøen. Fyrst lett un-
nabakke ned mot stølane Yddebu og 
på solid bru over Yddeåne, og vidare 
flatt gjennom glissen granskog og 
opne myrer mot Yddestølen. Snur vi 
oss er det flott utsyn mot Gravfjellet 
og Kjølafjellet, og etter kvart mot fjel-
la i Vang – Vennisfjellet og Slettefjell 
med Mugnetinden. I nord ruver Ska-
get, høgste fjellet i Langsua nasjonal-
park. Vestover frå Skaget dannar 
Svarthamartinden og Skreddalsfjel-
let ein vegg mot nord, austover ligg 
Buatinden, Marsteinhøgde og Lang-
suene med det karakteristiske Hylle-
fjellet.

God underhaldning
Forbi Yddestølen held løypa fram 
over opne myrstrekningar, og vi tek 
matpause i ei god solhelling, innved 
ei diger furu. Her får vi triveleg sel-
skap og god underhaldning av ei nys-

gjerrig lavskrike. Ho kjem etter kvart 
hoppande heilt innpå føtene våre for 
å plukke små brødbitar vi kastar på 
bakken!

Vidare mot Skatrudstølen går det 
lett, her kryssar løypa stølsvegen 
som går opp frå fylkesveg 51 ved byg-
gjefeltet Moane sør for Heggenes. Da-
nebuløypa, som startar på Beitostø-
len, går forbi Vangsjøen, Juvike, 
Skardåsen og heilt til Danebu på Aur-
dalsåsen, men i eit kryss litt etter 
Skatrudstølen tek vi av til venstre. 
Denne ganske så nye Yddinrunden 
passerer austenden av vatnet Yddin, 
fyrst ganske flatt, men stig så roleg 
opp mot og forbi stølane Nørre Trøll-
åsen. Utsynet mot Skaget og andre 
fjell i nord blir stadig betre, og snart 
ser vi også inn mot dei høge tindane 
vest for Valdresflye.

fjellet blir kledd
Det blir ny matstopp, også for til fulle 
å kunne nyte utsynet sørvestover, 
mot vatnet Yddin og mot fjella i Vang 
og Vestre Slidre. Vi er no om lag 950 
meter over havet, og i heile området 
frå vatnet opp mot og forbi Nørre 
Trøllåsen er det kome opp gran og 
furu, enkeltvis og i grupper. Vidare 

vestover frå stølane er det iblanda 
noko meir bjørk. Det er tydeleg at 
stølsfjellet er i ferd med å bli «kledd», 
her som mange andre stader. Klima-
endringar samt langt mindre støls-
drift og beiting får dele på skulda.

Løypa vidare har den store parke-
ringsplassen på Selstølhøgde som 
mål, og ringar seg vidare i ope og tri-
veleg terreng. Heile tida med utsyn 
mot flotte fjell og vide vidder i alle 
retningar. Vi kryssar, nesten utan å 
merke det, elvefaret til Kjølaåne – og 
er no inne i Kjølaåne naturreservat. 
Vi går like på oversida av Sygnestølen 
og forbi oppsamlingsplassen for tam-
rein rett før vi er inne på løypene som 
går ut frå Selstølhøgde. Til slutt fyl-
gjer vi løypa som går ned att mot 
fjellstogo, den går nokolunde paral-
lelt med stølsvegen, med ei kryssing 
av denne.

«Yddinrunden» – ope og fritt   med utsyn mot fjellheimen
fine spor: På veg mot Yddestølen, med slettefjell og mugnetinden bak.VeD nørre Trøllåsen: Utsynet mot fjella blir stadig betre, frå gravfjellet og Kjølafjellet (t.v.) via blant anna Kalvehøgdene ogtjørnholstinden til svarthamartinden (t.h.).           

TriVeleG selskap: denne lavskrika lot seg 
ikkje be to gonger når vi kasta brødbitar i snøen.

påTur
Tor Harald SkogHeim

øysTre sliDre
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PÅ POST: Vinterdagen tilbringes med å skaffe oversikt over reviret fra 
toppen av en ung gran. Fjær og dun er løftet og utgjør god beskyttelse mot 
kulda. i varmere værlag og om humøret er godt, vil spurveugla legge ned 
hodefjærene så issen blir flat.

fILOSOf: det tenksomme uttrykket i det gule blikket har gitt uglene rykte 
for å være lærde. spurveugla kjennes lettest på størrelsen. Fjærlaget er 
mørkt gråbrunt med lyse spetter og mørkspettet, lys mage og bryst. Halen 
kan vippes opp som hos gjerdesmetten, og brukes som tegnspråk overfor 
artsfellene.

HYGIeNeN: Om vinteren tines frosne byttedyr i kroppsfjærene, som da kan bli ganske 
møkkete. det er viktig å klø seg, pusse fjær og riste seg under regn, snø- eller vannbad. 
solbadet eller frostrensen foregår gjerne med utbretta vinger og oppblåst fjærdrakt.

SPISKaMMereT: gjennom vinteren og i hekketida legger spurveugla depoter av 
smågnagere og småfugl i kasser og reirhull som er ute av bruk. egne reirplasser brukes 
som regel ikke. Opp til 200 smågnagere er registrert i slike depoter.

SKuMrINGSJeGereN: Fra utkikksposten i toppen av ei bjørk har spurveugla med sitt skarpe blikk 
fått øye på byttet. raskt og målbevisst, med utspente klør, seiler den ned på det intetanende byttet. 
dramaet er fort over for musa som våget seg opp av snøen. etter en kort smaksprøve og sikkerhetsjekk av 
omgivelsene letter jegeren med byttet i klørne. neste mål er spiskammeret.
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En liten skikkelse sitter helt 
stille i toppen på ei gran. En 
som stirrer ufravendt med 
gule øyne. En som helt sik-
kert har sett deg mange 
ganger, men som du til nå 
ikke har oppdaget. Spurve-
ugla, vår minste og vanlig-
ste ugle, er ikke spesielt sky, 
og med litt hell får du kom-
me ganske nært innpå.

På denne årstiden er spurveuglene 
skumringsjegere. I hekketida kan de 
også være i farta på dagtid, men i nat-

temørket jakter de svært sjelden. Som de 
andre uglene forsyner de seg av småpatte-
dyr og krypdyr, men det er spesielt at også 
fugl inngår som en viktig del av kostholdet. 
Det er påvist at den vesle, hardbarka jege-
ren, så vidt på størrelse med en stær, kan fel-
le alt fra spurvefugler og finker til flaggspett. 
Dyra på bakken blir oppdaget fra en utkikks-
plass, enten i toppen eller i de nederste grei-
nene på et tre. Fuglene blir gjerne overras-
ket og drept inne i hultrær eller fuglekasser.

Spurveuglene er standfugl. Bare hvis det 
er alvorlig matknipe forlater de sitt omkring 
to-tre kvadratkilometer store revir. På høs-
ten og våren høres hannenes markante, 
plystre-aktige revirrop over lang avstand. 
Småfuglene blir oppskremte, men revirdan-
nelsen tjener mest til å holde unna artsfren-
der. Spurveugler er ikke spesielt sosiale med 
sine egne.

Hannene og hunnene bruker alltid ulike 
sove- og sitteplasser. Parene har også ellers 
bare direkte kontakt når det ikke lar seg 
unngå. Til våren går hannenes revirpip over 
til parringsrop. Da setter hannen seg ved 
reirhullet og kaller med forskjellige lyder. 
Han kan også sitte på en grein og lokke da-
men til seg ved å vise fram en lekkerbisken. 
Hun svarer med små skrik, og tar til slutt 
imot. Så roer hun seg og oppfordrer partne-
ren ved å senke hodet og vippe opp halen. 
Med raske triller flyr han fram og setter seg 
på ryggen hennes. Under parringen slår han 
med vingene, ofte biter han seg også fast i 
fjærene hennes.

Resultatet er fire til syv hvite egg. I måne-
den det tar fram til ungene kommer ut av 
egget, mister hunnen mer enn en tredjedel 
av kroppsvekta. Hannen sin jobb er å fly att 
og fram med deilige fugle- og gnagerskrot-
ter. Hunnen tar seg av reirforsvar, ungema-
ting og reinhold. Ut på sommeren flyr unge-
ne ut av det trygge reirhullet, men fortsatt 
trenger de mattilskudd fra foreldrene. Når 
sommeren er på hell, må de forlate reviret. 
Spurveugle-ungdom blir kjønnsmodne etter 
mindre enn et halvt år. Det litt anstrengte 
sesongekteskapet til foreldreparet kan vare i 
flere år, eller de kan la forholdet dø ut utpå 
høsten. 

Som mange andre av våre fugler foretrek-
ker spurveugla gammel skog som ikke er 
drevet etter moderne metoder eller som blir 
plukkhogd. Gran- eller furuskog med inn-
slag av løvtrær, hvor tett tresjikt veksler 
med lysninger og glenner og hvor det er 
åpne bekker og myrsøkk, er ideelt. Slike 
plasser har bra tilgang både på mat og på 
trær med passende hulrom til hekkinga. 
Oppfordringen til alle skogbrukere er: Sett 
igjen miljøskog som kan huse disse artene! 

Om spurv 
og ugle

DePOTVaKT: Om vinteren disponerer denne spurveugla også 
andre fuglers bo som ligger innenfor reviret dens. til våren kan 
sommergjestene flytte inn igjen, med fare for selv å utgjøre en del 
av ferskvarereservene.

reIrHuLL: som bolig brukes gjerne tomme flaggspett-, 
tretåspett- eller hvitryggspettboliger. som beskyttelse mot fiender 
som mår og røyskatt vil spurveugla bo med inngangshull som er 
smalere enn 4,5 cm som har minst 6-7 cm tykk frontvegg. derfor 
forkastes de fleste fuglekasser, og også reirhullene etter svartspett. 

MangfOLDIge VaLDres
TeksT: Tanaquil enzensberger  •  FoTo: Thor ØsTbye
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Han har vore kultur-
sjef og do-vaskar og 
alt i mellom.
Eit liv i kulturen har 
gjeve Toralf Balders-
heim Øystre Slidre 
kommune sin kultur-
pris. 

Vest i landet, i den veglause 
bygda Baldersheim, tidleg på 
femtitalet. Ute ved den nye 

moloen går bølgjene høgt. Ein robåt 
med nokre unggutar i, køyrer berg og 
dalbane i bølgjene. Ingen har red-
ningsvestar, livet er innsatsen og 
løna er latter.

Dei vaksne på land ropar at dei skal 
passe seg, gutane berre ler.

Bak årene sit Toralf, utan frykt, 
fullt overtydd om sine eigne evner.

– Eg er ein djevel til å ro, seier To-
ralf med eit smil, før han går i gang 
med neste historie, og neste og neste.

– Det er vel vanleg å be gjestene om 
å setja seg, Toralf? Berit, kona til To-
ralf, tittar fram frå stova. 

Og då kjem han på at vi framleis 
står rett opp og ned på kjøkengolvet. 
Han kastar seg rundt, finn fram kaffi-
koppane og vi slår oss ned.

Kulturell kraft
I haust fekk Toralf Baldersheim til-
delt Øystre Slidre kommune sin kul-
turpris. Vanlegvis skjer dette med ein 
viss grad av brask og bram, men pu-
blikum, takketale og kulturelle inn-
slag må vente til verda kjem på 
hengslene att. Takksemda frå kom-
munen er likevel ikkje til å ta feil av. I 
over tretti år har Toralf vore ei kultu-
rell kraft i kommunen, med eit enga-
sjement som har famna vidt. Han har 
vore kultursjef, lærar og rektor, festi-
valarrangør og frivillig, foredragshal-
dar og musikar. I mange år var han 
bortimot åleine om å halde Herang-
tunet i gang. Rart, synest nokre, at 
han ikkje har fått kulturprisen før. 
Kanskje har han gått litt under rada-
ren? Toralf fører seg som ein diplo-
mat, han er stillfaren og pertentleg, 
har lys stemme på lågt og syngjande 
volum, han ordlegg seg som ein poet 
og ber draumar i blikket. 

Kjærleik og grøne eple
Skule og utdanning vart Toralf sin 
veg ut frå ei veglaus bygd. Allereie på 
landsgymnaset på Voss møtte han 
Berit, og vart råka hardt og livsvarig 
av Amors piler.

– Vi levde på kjærleik og grøne 
eple. Vi gifta oss to dagar før eg fylte 
19 år, eg var så ung at eg måtte søkje 
fylkesmannen om lov, minnest han.

Sidan bar det i veg på lærarskule og 
etter kvart arbeid på Finnøy i Ryfyl-
ke. Toralf fortel om fantastiske år 

som lærar og som byråkrat hjå skule-
direktøren, om friidrett, kulturverv 
og politikk. Likevel var familien, som 
no hadde vorte til fem, på leit etter 
nye landskap. 

I 1971 var Berit og Toralf i Øystre 
Slidre for fyrste gong, på gjennomrei-
se i lånt bil. Det opne landskapet, fjel-
la, vatna, det festa seg i minnet hjå 
båe to. Faktisk søkte Toralf ei stilling i 
Øystre Slidre i 1974, som han ikkje 
fekk. I 1979 fekk han derimot tilbod 
om å bli skulesjef i Vinje, men livet 
hadde ein brottsjø i vente. Far til To-

ralf omkom, og planane vart kasta 
om kull. I staden for å bli skulesjef, 
vart Toralf bonde på garden der han 
vaks opp. 

– Vi måtte lære alt på nytt. Brått sat 
vi med ansvar for storfe, sau og gri-
ser. Berit hadde knapt vore i eit fjøs 
før, og plutseleg er det grisepurker 
som skal grise. Eg rigga meg til og sov 
fleire netter i grisebingen for å passe 
på. Andre grisebønder lo av oss for 
det, men vi fekk det då til. Eg vil på-
stå at vi vart temmeleg gode, trass i 
uhell og nedturar.

Toralf Baldersheim  – ein djevel til å ro

HeimeKos: livet flyt roleg, men er fylt av lidenskapar. Pondus, jazz og italienske biscotti gjer livet rikt.

– Valdres og Øystre Slidre 
vart det store lykketreffet 

i livet vårt. 

Portrettet



5113. februar 2021Valdresmagasinet

Toralf Baldersheim  – ein djevel til å ro
Lykketreffet
Men arbeid utanom garden, eit aktivt 
politikarliv og gardbrukarlivet tok 
på. Slitasje og prolapsar sette til slutt 
ein endeleg strek for gardsdrifta.

– Valdres og Øystre Slidre vart det 
store lykketreffet i livet vårt. Eg søkte 
og fekk stillinga som kultursjef i 
1989. 

Toralf og Berit opplevde å bli tekne 
godt imot i bygda. Utrusta med gode 
sosiale antenner, brei erfaring og 
stort engasjement, fekk dei raskt eit 
solid nettverk kring seg. Toralf kasta 
seg inn i jobben, nysgjerrig på fortid 
og notid i kommunen. Det var givan-
de og lærerikt, men også i meste laget 
til tider.

– Eg har nok vore for ambisiøs og 
for grundig. Entusiasmen har ein 
kostnad.

Han tok fatt på utviklinga av Furu-
strand friområde og utviding av løy-
penettet i kommunen, men gjekk på 
ein smell etter nokre år. Ein trudde 
det var hjarteinfarkt, men det viste 
seg at han var overarbeidd. 

Eitt års permisjon som hotellkul-
tursjef på Beitostølen var interes-
sant, men mindre vellukka. Etter 
halvtanna år som kultursjef i kom-
munen igjen, sat kloa i brystet att, så 
fast at han sa opp.

Dass-sjef
I åra som kom arbeidde han i skulen. 
Etter nokre år som rektor i Etnedal 
der han vekependla og arbeidde alt 
for mykje, kjente Toralf igjen at veg-
gen kom i mot han.

– Eg vart grå, ukonsentrert og uso-
sial. Ein mistar seg sjølv når ein ikkje 
set grenser. Heldigvis greidde eg å ta 
konsekvensane av det.

Toralf avslutta yrkeslivet med fire 
år som allmennlærar på Rogne skule. 
Desse åra set han høgt.

– Eg har så stor respekt for elevane 
og det potensialet dei har. Nokre gon-

ger trengst det berre at nokon ser det.
Toralf var og er ein allsidig musi-

kar. I 2003 etablerte han gladjazz-fes-
tivalen Beitostølen Fjelljazz. I seinare 
år kåserte han og snurra 78-plater på 
frivilligsentralen. Programmet han 
framførde om Jakob Sande vart så 
stor suksess at han laut ut på turné.

– Eg har Berit å takke. Hadde ikkje 
ho vore så støttande og hjelpsam, 
hadde eg ikkje kunne drive på slik eg 
har gjort.

Toralf trivst godt i lag med ungdo-
men. Med stoltheit fortel han at han 
har vore fast dass-sjef for Trollrock. 
Han har til og med vorte heidra for 
det. Toralf er nemleg også ein djevel 

til å vaske doar. Han innrømmer at 
dette kan ha noko å gjere med at han 
har dårleg utvikla luktesans, i kombi-
nasjon med at han har drive gard. 

– Du kan jo tenkje deg sjølv når no-
kon har kabla oppå dolokket. Då er 
det greit å ha praktisk gjennomfø-
ringsevne.

Litt italiensk
Så roa livet seg, dagane flyt i eit role-
gare tempo, oftast tomme i kalende-
ren, men fulle av meining. Det siste 
året har livet i stor grad vorte levd 
mellom tømmerveggane på Fram-
nes, denne gamle sveitservillaen på 
Heggenes frå 1899.

– Framnes er det andre store lykke-
treffet vårt. Dette er eit hus vi høyrer 
heime i. Her har vi ein trygg base for 
heile familien, eit samlingspunkt.

Her tutlar dei altså på med sitt, 
som han seier. 

Vinteren er kald og lang, men det 
gamle pensjonatet har mange rom. 
Eit av dei er biblioteket, fylt med 
kunnskap, historie, religion. Eit anna 
rom husar hundrevis av teikneseriar; 
Andy Cap og Asterix, Tommy og Ti-
gern, Knøttene, Lunch og ikkje minst 
ei nesten komplett samling Pondus. 
Eit tredje rom er musikk, her bur Pro-
col Harum og evergreens, jazz, Co-
hen og Beitohaugen side om side 
med Toralf sin gitar. I stova Knut 
Hamsuns samla verk som gjorde så 
sterkt inntrykk at han ikkje tør å lese 
dei om att i tilfelle dei har tapt seg. I 
kjøkenhylla kokebøker frå Italia, på 
kjøkenbordet ei velbrukt reisebok 
om Sicilia.

– Italia er ein pasjon, ein gamal 
draum. Vi har vore tjue turar i Italia 

på elleve år. Det er noko med folka, 
høflegheita og temperamentet, ma-
ten og vinen, historia. Eg trur vi er litt 
italienske, Berit og eg. 

Toralf er kanskje diplomatisk og 
stillfaren, men det er så mykje meir 
der. Slik det oftast er med oss alle.

– Kva provoserer deg?
– Usaklegheit. Ikkje uvitenheit. 

Uvitenheit er kvar sin rett, men usak-
legheit kan gjera meg provosert.

– Kva er styrka di?
– Evna til å reflektere er viktig for 

meg. For å reflektere må ein vera un-
dervegs, i rørsle, seier han.

Kanskje litt som å vera i ein open 
båt ute ved ein molo, utan rednings-
vest i bølgjene. Då er det ein stor for-
del om du, som Toralf, er ein djevel 
til å ro.

Alice Gudheim

Privaten: dette rommet er berre toralf sitt. Her er det musikken som står i sentrum. På veggen heng eit maleri av 
Bjørnefjorden jazzensemble, med toralf på gitar, måla av sigmund aarseth.

Draumehuset: toralf og kona Berit fekk kjøpt Framnes, det gamle pensjonatet 
på Heggenes. dei nyt dagane i sveitservillaen og fyrer med bjørk på kalde dagar.

– Eg har så stor respekt for 
elevane og det potensialet 

dei har. Nokre gonger trengs 
det berre at nokon ser det.
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Ta kontakt med din lokale leverandør         – og finn ut hva de kan hjelpe deg med 

Hytteguiden Hjelper deg til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering
Stavedalsvegen 338,  
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no 
vidastav@online.no

BIL
Autohuset 
Kia – Arctic Cat –  
Automester verksted 
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
www.sebu.as

Valdres Auto 
Volkswagen 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 79 00
www.volkswagen.no

Valdres Bil 
Peugeot – Mercedes Benz – 
Mitsubishi – MAN – 
Subaru Service 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Valhall Auto 
Nissan – Suzuki – Isuzu 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22
www.valhall-auto.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no
Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester  
Haldor Ødegård
Hus, hytter, restaurering, 
og prosjektering. Sentral 
godkjenning. Fagkunnskap 
gir trygghet
2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Jevne Bygg AS
Bygg og tømrartjenester, 
tetthetsmålingar,  
termofotografering
Bygdinvegen 2177, 2940 
Heggenes. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no eller  
jarlejevne@gmail.com

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
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, restaure-
ring 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, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Hytteoppretting 
Leif Erik Bø
oppretting av hytter som har 
sunket i terrenget, betong- 
sprøyting av grunnmur, grave- 
arbeid, drenering, trefelling
Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570
leiebo@online.no 

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse 
Utleie av minigraver
2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira.  Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassvegen 14, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

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

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.
Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

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

Byggmakker Leira
Alt innen trelast og byg-
gevarer. Vinduer og dører. 
Maling og interiør.  
Bad og garderober.  
Jernvarer og verktøy
Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
leira.sor@byggmakker.as
www.byggmakker.no

Byggtorget Fosheim Sag  
Trelast, byggevarer,  
jernvarer og maling
Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,  
spesialprofiler
2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.com  
fredlundsag@gmail.com

Gausdal Landhandleri
Avd. Bagn og Fagernes
Alt du trenger til huset 
og hytta.
Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn 
Tingnesøddin 1, 2900 
Fagernes 
www.gaus.no
Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

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

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

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes      
Tlf. 47 48 29 60 00
fagernes@dnbeiendom.no  
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

EiendomsMegler 1 
Fjellmegleren avd. Valdres
Skifervegen 4
2900 Fagernes      
Tlf. 61 35 20 30
Mail: em1@em1fjellmegleren.no
www.eiendomsmegler1.no/valdres

PrivatMegleren Valdres
Jernbanevegen 6,  
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 415 10 015
kw@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no/valdres

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Power 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
www.elkjop.no

EIENDOMS-
UTVIKLING

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

ENERGI-
FORSYNING

Elkjøp Valdres AS  
– Varmepumper  
– Stor varmeavdeling 
– Propan
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

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

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

ValdresEnergi
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

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 Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com

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

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

Fagernes Kjøpesenter 
Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–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

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

Interiørsenteret AS
Faghandel med 60 års 
erfaring innen: maling, peis, 
fliser, gulv, gardin, tapet m.m. 
Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og 
Varmefag

Møbelringen,  
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no
Lik oss på Facebook!

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
Vi tar i mot selskap, bryllup 
og jubileum
2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no 
post@gomobu.no

TRENING
OG VELVÆRE

Valdres Treningssenter
Masse gruppetimer – Basseng 
Treningsavdeling – Spinning 
Badstue – Personlig trener – 
Singlettforbud.
61 36 29 30 / 92 804 004 
valdrestreningssenter.no

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

RøRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.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
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen
Severing og hytter
Murkelivegen 14, 
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
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, tetthetskon-
troll og thermografi
3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret  
i Valdres  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS 
Vi vasker og ruller det 
meste – duker, sengetøy, 
arbeidstøy osv. Ikke renseri. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/ 
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.  
– også etter farger og mål. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.  
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

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

Hytteguiden Hjelper deg til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering
Stavedalsvegen 338,  
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no 
vidastav@online.no

BIL
Autohuset 
Kia – Arctic Cat –  
Automester verksted 
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
www.sebu.as

Valdres Auto 
Volkswagen 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 79 00
www.volkswagen.no

Valdres Bil 
Peugeot – Mercedes Benz – 
Mitsubishi – MAN – 
Subaru Service 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Valhall Auto 
Nissan – Suzuki – Isuzu 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22
www.valhall-auto.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no
Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester  
Haldor Ødegård
Hus, hytter, restaurering, 
og prosjektering. Sentral 
godkjenning. Fagkunnskap 
gir trygghet
2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Jevne Bygg AS
Bygg og tømrartjenester, 
tetthetsmålingar,  
termofotografering
Bygdinvegen 2177, 2940 
Heggenes. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no eller  
jarlejevne@gmail.com

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
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, restaure-
ring 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, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Hytteoppretting 
Leif Erik Bø
oppretting av hytter som har 
sunket i terrenget, betong- 
sprøyting av grunnmur, grave- 
arbeid, drenering, trefelling
Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570
leiebo@online.no 

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse 
Utleie av minigraver
2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira.  Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassvegen 14, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

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

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.
Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

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

Byggmakker Leira
Alt innen trelast og byg-
gevarer. Vinduer og dører. 
Maling og interiør.  
Bad og garderober.  
Jernvarer og verktøy
Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
leira.sor@byggmakker.as
www.byggmakker.no

Byggtorget Fosheim Sag  
Trelast, byggevarer,  
jernvarer og maling
Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,  
spesialprofiler
2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.com  
fredlundsag@gmail.com

Gausdal Landhandleri
Avd. Bagn og Fagernes
Alt du trenger til huset 
og hytta.
Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn 
Tingnesøddin 1, 2900 
Fagernes 
www.gaus.no
Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

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

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

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes      
Tlf. 47 48 29 60 00
fagernes@dnbeiendom.no  
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

EiendomsMegler 1 
Fjellmegleren avd. Valdres
Skifervegen 4
2900 Fagernes      
Tlf. 61 35 20 30
Mail: em1@em1fjellmegleren.no
www.eiendomsmegler1.no/valdres

PrivatMegleren Valdres
Jernbanevegen 6,  
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 415 10 015
kw@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no/valdres

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Power 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
www.elkjop.no

EIENDOMS-
UTVIKLING

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

ENERGI-
FORSYNING

Elkjøp Valdres AS  
– Varmepumper  
– Stor varmeavdeling 
– Propan
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

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

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

ValdresEnergi
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

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 Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com

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

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

Fagernes Kjøpesenter 
Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–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

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

Interiørsenteret AS
Faghandel med 60 års 
erfaring innen: maling, peis, 
fliser, gulv, gardin, tapet m.m. 
Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og 
Varmefag

Møbelringen,  
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no
Lik oss på Facebook!

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
Vi tar i mot selskap, bryllup 
og jubileum
2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no 
post@gomobu.no

TRENING
OG VELVÆRE

Valdres Treningssenter
Masse gruppetimer – Basseng 
Treningsavdeling – Spinning 
Badstue – Personlig trener – 
Singlettforbud.
61 36 29 30 / 92 804 004 
valdrestreningssenter.no

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

RøRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.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
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen
Severing og hytter
Murkelivegen 14, 
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
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, tetthetskon-
troll og thermografi
3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret  
i Valdres  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS 
Vi vasker og ruller det 
meste – duker, sengetøy, 
arbeidstøy osv. Ikke renseri. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/ 
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.  
– også etter farger og mål. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.  
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

Hjelper deg til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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For de Hummer-frelste er det «Like Nothing 
Else» som gjelder. Det er slagordet for det 
amerikanskproduserte bilmerket. Som bil-
merker flest har også Hummer sine lidenska-
pelige tilhengere som går gjennom ild og vatn 
for merket. 

Hummer er en bil det er vanske-
lig å være likegyldig til. Derfor 
er det også mange meninger 

om den. Den er unektelig tøff, i gren-
seland til brutal, enkel, men samtidig 
luksuriøs. Du vekker oppsikt både 
med utseendet og gromlyden som 
den kraftfulle 6 liters V8-bensinmo-
toren gir fra seg. Bilen er tvers igjen-
nom amerikansk og forseggjort. Vi 
tør mene at amerikanske biler flest 
går som ei kule og er herlige å ratte. 

Og er du virkelig bilinteressert og er 
heldig å ha fått prøvekjørt en slik, er 
du et minne rikere for resten av livet.

Mange meninger om bilen
Knut Belgum (52), fra Kvismoen, men 
bosatt på sjarmerende Hensåsen i 
Vang, har også måttet tåle å høre 
mange meninger om sitt bilvalg siden 
han i 2015 realiserte sin store drøm 
om å kjøpe en slik. Han har blitt vant 
med det og det preller egentlig av.

– For meg ble dette egentlig kjær-
lighet ved første blikk, om det er mu-
lig å si det slik. Hummer H2 kom i 
2003 og jeg bestemte meg ganske fort 
for at en slik ville jeg anskaffe en dag.

Opprinnelsen til denne bilen er det 
amerikanske militærkjøretøyet HM-
MWV (High Mobility Multipurpose 
Wheeled Vehicle, uttales Humvee), 
produsert av AM General. Det er like-
vel ikke mye i H2-utgava som minner 
om de bilene, forteller Knut ivrig. 

– Faktisk var det Arnold Schwar-
zenegger som pushet på for at AM 
General skulle lage et kjøretøy som 
kunne brukes sivilt, på offentlig veg. 
Det ble da Hummer H1. Arnold bestil-
te sjøl de to første utgavene av den. 
Den ble en suksess i USA, og marke-
det etterspurte etter hvert også en litt 
mindre utgave. Det var opphavet til 
H» som ble laget på kontrakt fra Ge-
neral Motors. Den gangen var driv-

stoffprisene veldig lave i USA og H2 
ble fort en suksess som lillebror til 
H1, forteller Knut.

Hadde siklet på en slik lenge
De første nye H2-modellene som ble 
tatt inn til Norge var i det øvre prisla-
get, kan man si. Det var først i 2015 at 
Knut kom over en 2003-modell hos 
en bruktbilforhandler på Eidsvold 
som passet lommeboka. Det har han 
ikke angret på.

– Ja, jeg hadde ønsket meg en slik 
lenge og da jeg fikk et veldig godt 
kjøp, var valget egentlig enkelt, for-
klarer Knut. Han skyter kjapt til: – 
Dette har blitt en slags unge for meg. 
Jeg bruker å si at det ikke alltid er 
kontakt mellom fornuft og følelser. 
Dette er min lidenskap og hobbyen 
min. Sjøl om bilen er stor og noen vil 
mene upraktisk, er dette min greie, 
kall det gjerne last. Men den har, for å 

– I like Nothing Else. I like  Hummer
Praktsyn: På Hensåsen er det flott utsikt, i bunnen ser vi Vangsmjøsa og Kvamskleiva der det blir bygget tunnel i disse dager.

bILen MIn
Hummer H2 6L V8-motor
Knut Belgum
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– I like Nothing Else. I like  Hummer
si det slik, gitt meg mer glede enn be-
kymringer, forteller Knut. 

Det er svart som g jelder
Det betyr også at han bruker en del ti-
mer på å holde bilen i stand, rett og 
slett pleie den. Den er heller ikke 
uoverkommelig å mekke på, om 
noen skulle tro det. 

Et absolutt krav hele vegen har 
vært at Hummeren han skulle kjøpe, 
måtte være svart. Det gjelder også 
eventuelt ekstrautstyr som er satt på. 
– Det er rett og slett svart som kler 
denne bilen best, forklarer Knut.

For Knut er dette drømmebilen. Et-
ter hvert har også drømmebilen bi-
dratt til å utvide bekjentskapskret-
sen. – Jeg har en god kompis på 
Kongsvinger og han visste om en kar 
i området der som eide to H1 -model-
ler. Vi kom i kontakt med hverandre 
og er nå gode kompiser. Vi diskuterte 

å lage eget treff, som vi hadde første 
gangen på Beitostølen i 2016. Vi var 
fire med hver vår Hummer. Etter det-
te har vi hatt flere treff, og vi prøver å 
treffes med jamne mellomrom. Vi 
har en egen Facebook-gruppe også, 
ikke minst er det kjærkomment når 
vi trenger råd og tips. På denne må-
ten vil bilen og en felles interesse 
også være en døråpner for å utvide 
den sosiale vennskapskretsen. Dette 
er noe av det beste ved en hobby som 
dette, må jeg si, forteller Knut.

Over snittet bilinteressert
– Jeg har bestemt meg for å ta vare på 
denne bilen, og pleie den etter beste 
evne. Kanskje kan også interessen for 
merket en dag krones med en H1 eller 
en HMMWV, sier Knut drømmende. 
Helsearbeideren som også har lang 
fartstid fra vekterbransjen og som 
nattevakt på Beitostølen, trives også 

med andre hobbyer som å trene med 
ski på beina eller på treningssenteret 
i Føsse. Når han virkelig vil ta det ut, 
sitter han på setet av en fatbike.

Chevrolet og Hummer
– Jeg har alltid hatt interesse for biler 
og amerikanske i særdeleshet. Chev-
rolet er merket mitt utenom Hum-
mer, forteller han. Som 18-åring kjør-
te han opp til bil- og motorsykkellap-
pen på samme dag. I lang tid eide han 
også stor motorsykkel. Lenge kjørte 
han også Chevrolet Blazer. – Jeg ko-
ser meg med denne hobbyen, og det 
er som søt musikk i ørene mine å set-
te seg bak rattet og starte opp V8-er-
en. Bilen er jo laget på Hummer-fa-
brikken og gjennomført i amerikansk 
kvalitet. Opprinnelig var bilen Knut 
kjøpte registrert som varebil, men 
han har fått den omregistrert og satt 
inn seter bak.

rå bil
Det sies at det var Hummer H2 som 
startet SUV-bølga. Biler hvor du satt 
litt høgere og som gjerne hadde et litt 
røffere og ofte sportslig utseende. 
Biltypen ble fort omfavnet av bilfol-
ket. Alle bilmerker med respekt for 
seg sjøl tilbyr nå SUV-varianter.
– Men det er bare Hummer som er 
Like Nothing Else. Basta. Og en bil 
man slipper å bekymre seg over å 
komme fram med, og trekke det aller 
meste med sine råe 325 hestekrefter 
under panseret. At den trenger et par 
liter på mila, teller mindre når det er 
snakk om hobby og lidenskap, sier 
Knut.

Torbjørn Moen

Vinterkjempa: Knut Belgums Hummer H2 foreviget i traktene på Åsvang der 
han bor. fOtO: priVat

rObust: Knut Belgum forteller at han hadde ønsket seg en slik bil i en årrekke. i 
2015 ble det en realitet til stor glede for eieren.

2003-mODell: Kyrkja på Hensåsen og en Hummer vekker assosiasjoner om et 
stort skaperverk. Knut Belgum ønsker å ta vare på Hummeren og bruker derfor 
mye tid på å vedlikeholde den.

rå bil: en Hummer H2 som Knut Belgum eier, passer godt for barsk natur og 
krevende veger som Valdres har flust av. Framkommeligheten er det aldri noe å 
utsette på. 
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Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til ValdreSmagaSinet,  Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 1. mars 2021
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».

navn:  .....................................................................................................................................

adresse:  .....................................................................................................................................

Postnr.:   ....................      Sted:  .....................................................................................................

KrYSSOrd 1

KrYSSOrd 5
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Terje Garseg, Askim
Gerda Grøndahl, Fjerdingby
Jenny Marie og Kim Tvenge, Slidre 
de tre vinnerne får tilsendt 
10 Flax-lodd hver.
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11
 1.   Kva heiter ordføraren i 

Etnedal?
 2.  Kva heiter den nye 

sjefredaktøren i avisa 
Valdres?

 3.  Kva var gjennomsnitts-
temperaturen på 
Fagernes i januar i år, og 
kva er normalen?

 4.  Kva for strekningar på 
E16 er det som no blir 
bygd ut?

 5.  Kva for ei verksemd har 
no flytt inn i det gamle 
ærverdige Annekset på 
Fagernes?

 6.  Kor mange personar 
hadde fått påvist korona 
i Valdres mellom mars i 
fjor og 4. februar i år?

 7.  Kva er Erik Østli i Øystre 
Slidre kjend for?

 8.  Kva heiter den største 
industribedrifta i 
Valdres, og kor stor var 
omsetninga i 2021?

 9.  Kva heiter øystreslidrin-
gen som sidan 2013 har 
vore visepresident i 
Norges Fotballforbund?

10.  Kven fekk jobben som ny 
festivalsjef for Jørn 
Hilme-stemnet?

11.    Når vart Kongevegen 
over Filefjell bygd?

VA
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M
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SVar PÅ 11 SPØrSMÅL: 1) Linda Mæhlum Robøle, 2) Hilde Lysengen Havro, 3) –15,0 grader mot normalt –10,5 
grader, 4)  Ulykkespunkt i Ulnes, Røn og Reiessvingen, Hande-Øylo og Kvamskleive, totalt nær 35 kilometer. 5) 
Fagernes landhandel,  6) Totalt 63: Vang 1, Vestre Slidre 15, Nord-Aurdal 19, Etnedal 2, Sør-Aurdal 14 og Øystre 
Slidre 12, 7) Han er blant anna arrangementsgeneral for Beitosprinten og Fjellmaraton, i tillegg til at han er speaker 
under store nasjonale og internasjonale idrettsarrangement, 8) Begna Bruk, vel 240 millionar, 9) Mette Christian-
sen, 10) Knut Aastad Bråten, 11) I 1790-åra.

helgenstreken
eir helgen

VINN BOK-
premie

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

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Ingunn Hommedal, Vang

a

DVedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

b

e

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

Den får du KUN hos oss!

Vi renser sølvet ditt.

Valdresrosa

C

f

Sav på FINN BILDET:  A side: B side: C side: D side:  E side: F side:

Navn:  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

adresse:  .............................................................................................................................................................................................................................................

e-post/Tlf.:  ......................................................................................................................................................................................................................................

✂

NO TIL DAGS !Ungdom

Alder:  17
Bosted:  Bagn/Hedalen
Skole:   Studiespesialisering første år ved 

Valdres vgs.

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd 
for deg på godt og vondt?
Jeg er vokst opp i Hedalen. Det at forholdene 
ikke er så store, gjør at alle kjenner alle – det er 
hyggelig å kunne slå av en prat, enten det er ung 
eller gammel du møter på. Det er imidlertid synd 
at det finnes få spesialiserte linjer på videregå-
ende og begrensa jobbmuligheter lokalt, som 
gjør at man gjerne må søke seg ut av bygda, sier 
17-åringen, som i dag bor på hybel i Bagn. I høst 
var hun den eneste hedølen fra sitt årskull på 
seks stykker som starta på Valdres vgs.

Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Skolen tar opp mye tid. Ellers holder jeg ikke på 
med så mange spesielle fritidsaktiviteter, men 
jeg liker godt å drive med puslespill. Det er fint i 
disse dager, for da kan jeg holde meg inne, finne 
fram en eske og pusle litt, om jeg vil det. 

Hva er dine drømmer for framtida?
Jeg må være ærlig på at jeg har ikke noen store 
drømmer for framtida, annet enn at jeg har lyst 
til å skaffe meg ei god utdanning og en jobb. 
Akkurat hva jeg vil drive med, er jeg ikke helt 
sikker på ennå. Jeg har tenkt at det kanskje kan 
være spennende å jobbe innafor politiet. Det er 
imidlertid mange krav å oppfylle før man 
eventuelt kommer så langt, og det kan jo hende 
det forandrer seg.

Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Det kommer alt an på hvilken yrkesretning jeg 
velger, og om det er mulig å få kjøpt hus man kan 
betale for her.

Hva vil du trekke fram som gode og dårlige 
sider ved Valdres?
På den ene siden synes jeg det er bra at det 
satses på tilbud for ungdom. Samtidig reagerer 
jeg på de stadige skolenedleggelsesdebattene 
og prioriteringene til kommunepolitikerne til 
tider. Man må ta vare på skolene for å holde liv i 
bygda. Hedøler som har bodd utabygds og vil 
flytte tilbake, vil da gjerne etablere seg i 
heimbygda og ikke nødvendigvis andre steder i 
regionen – og da må det finnes et skoletilbud der 
også i framtida.

Har du noen forbilder?
Mor og far. De tar alltid vare på andre og stiller 
opp for både barn og barnebarn til alle tider. 

INgrI VaLEN EgELaND

Anja Kulterud
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Finn Olav Teslo (71) leser 
gjerne, men ender helst 
opp med å skrive sjøl. 
71-åringen kom flyttende til Bagn 
som pensjonist med kona, som er 
barnefødt i bygda, for noen år siden. 
Sjøl vokste han opp i Brumunddal. 
Historier fra oppveksten har så langt 
gitt grunnlag for tre egenskrevne bø-
ker, seinest «En brumunddøl ser til-
bake», som kom i fjor.

–De siste tre-fire åra har jeg faktisk 
fått lite tid til å lese bøker fordi jeg 

har sysselsatt meg med å skrive sjøl. 
Litt lesestoff får den bagnsbosatte 

brumunddølen likevel tid til. Også i 
denne sammenheng «ender» han 
gjerne opp på gamle trakter. 

– Jeg har lest mange av bøkene til 
Thor Gotaas, som også er oppvokst i 
Brumunddal. Akkurat nå holder jeg 
på med en murstein av ei bok om en 
sentral brumunddalsbedrift, Berger 
Langmoen, som han har skrevet. Fa-
ren min jobba der, og i skoleferiene 
jobba jeg der sjøl, så det er ekstra 
moro når man kjenner emnet godt 
fra før. Ellers er jeg generelt historie-

interessert og meldte meg inn i histo-
rielaget her for et par år siden, fortel-
ler Finn Olav, som for øvrig sitter 
som kommunestyrerepresentant for 
Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal.

Når 71-åringen nå er i gang med sitt 
neste egne bokprosjekt, er det ikke 
oppvekstskildringer, men en krimro-
man han fester til papiret – og hand-
linga er sjølsagt lagt til Innlandet. 

– Jeg har sansen for krim og spen-
ning. Særlig nylig avdøde John le 
Carré sine spionromaner liker jeg.

IngrI Valen egeland

LESESJEKKEN

Gomobu Fjellstue har i 
nærmere 50 år hatt det 
utenlandske markedet i 
sin hånd. Da koronapan-
demien kom og uten-
landsturistene uteble, ble 
de tvunget til å tenke 
nytt.
Det har resultert i 480.000 kroner i 
omstillingsmidler fra Innovasjon 
Norge. Ordningen er rettet mot be-
drifter innenfor event- og reiselivs-
næringene, som kan dokumentere et 
omsetningsfall på mer enn 30 pro-
sent, og som viser levedyktighet.

Snu markedet
Fjellstuevert Bjørn Oskar Sveine sier 
at beskjeden om at de ble tildelt pen-
gene, var stor stas å få. Han og kona 
Astrid Irene har drevet fjellstua de 
siste 30 årene, og så at markedet de 
så langt hadde siktet seg inn mot, falt 
bort som følge av pandemien og rei-
serestriksjonene.

– Vi måtte begynne å se oss om, og 
ta mer hensyn til det norske marke-
det. Dette krever mer, blant annet à la 
carte og opprusting av rom og fasilite-
ter. Vi ser også på bedriftsmarkedet, 
og bedriftene som normalt sett skulle 
reist ut av landet. Generelt krever et 
norsk marked økt standard.

Pusser opp
Desember og januar har vært rolig, og 
de har derfor benyttet muligheten til 
å pusse opp rom og fellesområder. 
Med det norske markedet som nytt 
satsingsområde, er de også tvunget 
til å tenke nytt når de markedsfører 
seg. Tidligere har de henvendt seg til 
reiseoperatører.

– Nå må vi ta i bruk andre kanaler, 
som sosiale medier, Facebook, hjem-
mesiden med mer. Hjemmeside er på 
plass, og planen er at den skal driftes 
aktivt så man kan se hva som skjer.

Gomobu samarbeider med Næ-
ringshagen på Fagernes. Det var blant 
annet Næringshagen som bidro med å 
skrive søknaden for omstillingspen-
gene. Det har vært, og skal arrangeres, 

flere kurs. Sveine sier bedriften skal 
miljøsertifiseres, og håper at den nye 
og mer framoverlente holdningen vil 
appellere til det nye markedet av 
nordmenn.

Satser på gamle travere
– Det at Innovasjon Norge valgte å 
støtte oss, selv etter 50 års drift, er 
ganske spennende, og viser at de tør 
å satse også på gamle travere, humrer 
Sveine.

I likhet med andre i bransjen har 
også Gomobu merket de strenge tilta-
kene som preget januar. De driver 
også med noe hytteutleie, og merker 
at en stor del av denne kundemassen 
befinner seg i Oslo-området. De har 
holdt helt stengt siden nyttår, og sat-
ser på å åpne igjen i midten av febru-
ar.

Tror på god sommer
– Dette varte jo lenger enn vi trodde, 
da nedstengingen kom i mars i fjor. 
Så vi må leve på en god førjulssesong 
litt til. Men samtidig har det jo også 
gitt oss tid til å tenke og reflektere for 
å finne måter å omstille oss på, av-

slutter Sveine, som allerede nå kan si 
at det ligger an til å bli en ganske god 
sommer.

Tilpasse seg endringer
– Jeg vil gratulere Gomobu Fjellstue 
med tilsagn om 480.000 kroner. Det-
te viser at de klarer å tenke nytt i en 
vanskelig situasjon og gjør at de kan 
tilpasse seg smitteverntiltak og end-
ringer i markedet framover, sier næ-
ringsminister Iselin Nybø.

– Reiserestriksjoner og strenge 
smitteverntiltak har skapt en ekstra-
ordinær situasjon for mange bedrif-
ter. Vi har fått mange søkere til omstil-
lingsordningen, og det viser at event- 
og reiselivsbedrifter i hele landet øn-
sker å tilpasse seg og se framover i en 
svært krevende periode. Innovasjon 
Norge er nå i full gang med å gi nye til-
sagn om penger til omstilling. Jeg hå-
per dette vil hjelpe bedrifter som er i 
en krevende situasjon, og bidra til 
lønnsomme arbeidsplasser på sikt, 
avslutter næringsministeren.

SuSanne adenSfIeld

FaKta om ordNiNgEN:
Ordningen er rettet mot bedrifter 
innenfor event- og reiselivsnæringene 
som kan dokumentere et omsetningsfall 
på mer enn 30 prosent.

Bedriftene kan få tilskudd til kostnader 
knyttet til planlagte omstillingsprosjek-
ter.

Ordningen skal gi bedriftene bedre 
likviditet slik at de kan tilpasse seg 
smitteverntiltak og endringer i reiselivs-
markedet.

I forrige runde fikk 241 bedrifter til 
sammen 237 millioner kroner.

Innovasjon Norge skal avgjøre hvilke 
virksomheter som får tilsagn om midler. 
Tilskudd skal gå til de bedrifter som etter 
Innovasjon Norges vurdering er mest 
levedyktige, i lys av at utfordringene for 
reiselivsnæringen trolig blir langvarige 
og at det derfor er behov for en mer hen-
siktsmessig tilpasning av den samlede 
kapasiteten i næringen.

Gomobu får penger til å omstille seg

NYTT MarKeD: innovasjon norge har stor tro på at gomobu kan lykkes med å omstille seg til i større grad å satse på det 
norske markedet. nå får de økonomisk hjelp til omstillinga, noe som astrid irene og Bjørn Oskar sveine verdsetter.  
 arKivfoTo: Geir HelGe SKaTTebo
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Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!

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

Synnøve 
Hovde

Anne 
Stee

Tove 
Berg

Fredric 
Bachér

Oddny 
Fystro

Linn 
Hamre

Vurderer du å selge eiendom?

Mange har fått oppfylt ønsket om egen hytte eller bolig i 2020, men det er fortsatt flere som drømmer om 
sjarmerende hytter, trivelige boliger og idylliske småbruk. Tenker du å selge eiendom i vinter er det lurt å 
starte nå. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, og vi gir deg gode råd om hvordan du bør gå fram.

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i over 40 år!



HEDDA
Vinterfjellet venter på deg

Med sitt lune interiør kombinert med generøse vindus flater 
som gir vidt utsyn til naturen utenfor, er en HEDDA-hytte et 
godt sted å trekke seg tilbake etter en aktiv dag i vinterfjellet. 

HEDDA er kortreist og produseres ved vår fabrikk i Hedalen i 
Valdres. Enten du trenger en effektiv og lettstelt sportshytte 
eller en større løsning med rikelig plass, skreddersyr vi HEDDA 
til dine behov. Vi har byggeklare tomter tilgjengelig i Valdres.

La oss sammen planlegge din HEDDA

 
OSLO 

T 934 64 387

BERGEN/STAVANGER 
T 952 53 511

HEDALEN 
T 61 34 97 80Z

Bestill brosjyre 
med forslag til 
løsninger og 
priser på  
hedda.no
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