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Månedens bilde

På sykkel til fjells: Sykkeltur gjennom Jaslangen 3. juni i år. 

foto: Per Morten Hareide

Tok vinnerbildet på Jaslangen
Dag Morten Hareide fra Røn ble vinner av
månedens bilde i Valdresmagasinet denne
gangen. Han har hentet vinnermotivet fra et av
sine yndlingstrakter, denne gangen Jaslangen i
Vestre Slidre.
– Jeg sykler mye, minst annenhver dag blir det
en tur, gjerne i fjellområdene våre, forteller den
tidligere vaktmesteren i Vestre Slidre kommune.
Han er nå pensjonist på femte året. Hareide
forteller at den virkelige yndlingsturen er turen
over Gaukelia, Furuset og Langestølen.
– Jeg liker å ha noe å sette øye på når jeg sykler,
og i dette området er det fantastisk flott, sier
Hareide. Ofte er kamera med, men han tar også
mye bilder med telefon.
Det vanker en tursekk, ei lokalbok og ti
Flaxlodd til den heldige vinner. I tillegg vil bildet
bli satt opp i en av bildemonterne i Gullsmedve-

gen/Briskebyen på Fagernes. Vi kårer Månedens
bilde i forbindelse med hver utgivelse av
Valdresmagasinet, seks ganger i året. Sjølsagt
vanker det også en oppmuntringspremie til
fotografen.
Frist for innsending til neste utgave av
Valdresmagasinet er 15. august 2021. Bildet som
da kåres, vil komme på trykk i høstutgava av
magasinet, som kommer ut 25. september.
Som vanlig kan du sende ditt bidrag til Valdresmagasinet@avisa-valdres.no, merket med
«månedens bilde». Husk også at vi må få bildene
tilsendt i breddeformat, 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 høstutgava er tema fritt, men
bildet må være tatt lokalt.

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

Møkjadenge: Reiskap til å slå utover
husdyrgjødsel med.
HB, Nord-Aurdal

Silsup: Han fekk seg ein liten silsup.
Varm mjølk rett frå spenen til kyra.
HB, Nord-Aurdal
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V

i er i gang med den andre «koronasommeren» i manns
minne. Mye taler for at det blir en feriesommer lik den vi
hadde i fjor. Sjøl om det nå er visse lyspunkt og det
gjøres grep for å åpne mer opp, er det fortsatt en krevende
smittesituasjon som rår. Og så lenge det er sterke restriksjoner
på feriereiser utenlands, vil trøkket på norgesferie forbli det
samme. Det betyr mye besøk i vårt dalføre denne sommeren
også, ikke bare av hyttefolk, men også av mange andre på leit
etter meningsfull ferie i dalføret. Nå er vi kanskje litt bedre
forberedt og rigget for en slik situasjonen enn det vi var i fjor
sommer.
Det er reiselivet som har vært hardest rammet av koronapandemien. Masse bedrifter har tapt penger på grunn av redusert
trafikk og mange avlysninger. En god sommer i år kan sikre at
mye av det tapte kan hentes inn igjen. Samtidig må vi leve med
at hovedtyngda av utenlandsmarkedet er borte. Det vil ventelig
komme tilbake når situasjonen en dag normaliserer seg. Er vi
heldige vil de norske turistene i år langt på veg kompensere for
bortfallet av utlendingene.
Det fine er jo at Valdres har en hel masse å by på for dem som
kommer hit. Ja, faktisk også for de bofaste. Egentlig langt mer enn
de fleste er klar over. Det positive oppi alt det negative er tross alt
at vi blir litt mer bevisst mulighetene som finnes rundt oss.
Skal vi denne gangen slå et slag for noe som særpreger
Valdres, er det alle vatnene og elvene som vi har så mye av. Det
gir muligheter for mange former for vannsport, fisking, båtliv og
unike opplevelser. Nå gjelder det å være kreativ. Valdresmagasinet ønsker dere en super sommer ...

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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Konfektmakeren fra Vennis
Sammentreffet med
enn en ung og drivende dessertkokk med
utdannelse fra selveste Frankrike og det
skapende og inspirerende miljøet i Vang
har blitt til Sjokoladenoter.

E

gentlig er det koronaen sin
skyld at Tone Marie Log (25)
havnet her og etter få måneder
er i ferd med å skape noe som man
nesten ikke har hatt før. Først og
fremst er hun i ferd med å skape sin
egen arbeidsplass og produkter som
matfolket i Valdres trykker til sitt
bryst. Hun kjenner allerede på at det
er liv laga, og har tankene klare for å
utvide sortimentet med, for eksempel, is. Hun eksperimenterer for tida
også med brød av surdeig, som om
det lar seg kombinere, kan bli en ny
tilvekst. Tone Marie, egentlig fra
Haugesund, har etablert seg på Sparstad på Vennis i Vang, hvor hun storkoser seg med sine nye tilværelse.
Snart blir hun også en del av et ungdomskollektiv på småbruket Vangen
litt lenger vest mot Øye. Jobbinga for
å gjøre stedet klart skjer til alle døgnets tider når hun ikke står i sitt
knøttlille kjøkken og produserer delikatesser som stadig flere har fått opp
øynene for.

Utdannelse fra Frankrike
Vi har besøkt Tone Marie for å kikke
henne nærmere i kortene for hva den
unge gründeren bedriver på sitt lille,
men svært funksjonelle kjøkken på
Sparstad. Bordene er dekket med
voksduker dekorert med hjerter. Sjøl
om vi endelig har fått en smak av
sommer og sola steiker, har produksjonen av sjokoladedelikatesser gått
sin gang.
– Det blir litt annet denne sommeren og litt utover høsten. Sommeren
er gjerne ikke den mest hektiske sjokoladetida, men når høsten igjen er
her, vil jeg gire opp igjen produksjonen, forteller hun. Dessertkokken
skal blant annet kokkelere noen helger på sommerhotellet i Vang når de
åpner dørene etter utbedringa av en
større vannlekkasje. Da skal Tone
Marie styre over grytene her.
Sjokoladenoter har Tone Marie
navnsatt sin nye satsing. Her lages
konfekt for hånd av de edleste råvarer man kan oppdrive fra fineschmecker-landet Frankrike. Landet som
Tone Marie ble kjent med da hun tok
utdannelsen sin der. Det handler
blant anna om den velrenommerte
sjokoladen fra Valrhona og kakao fra
deres egne plantasjer.

Råvarene er avgjørende
– Jeg liker å arbeide med ordentlige
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Omstendelig: Å lage konfekt er en lang og grundig prosess. Tone Marie Log vier fram et brett med ferdige godbiter.
råvarer og ordentlig sjokolade. Da
slipper man også å bruke konserveringsmidler som er helt utelukket for
meg. Valrhona er veldig stolte over at
råvarene deres kan spores tilbake til
plantasjene og bonden. Da har man
tryggheta for hva man spiser, sier
den unge kokken.
Å produsere dessertkonfekt er
egentlig ingen spøk. Det er heller ikke

overlatt til tilfeldighetene, kan vi underskrive på etter å ha vært bisitter
på kjøkkenet hos Tone Marie denne
dagen. Det handler om håndverk fra
a til å. Det går 48 timer fra formene
fylles til konfekten pakkes i egenkreerte esker og lokket settes på. Da er
den klar for salg enten gjennom egne
salgssteder, spesielt mange lokale
spisesteder, og ikke minst gjennom

reko-ringene som Tone Marie gjør
bruk av.

Håndarbeid fra a – å
Her skal du som leser få et kortkurs i
konfektlaging ... om det i det hele lar
seg gjøre ...
Første steg handler om å forberede
formene. De er laget av hardplast og
er i utgangspunktet helt glatte inn-
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spiller på nye noter

Lokale råvarer: Tone Marie Log bruker også
en del lokale råvarer, her viser hun fra ei skål med
bringebær fra Lærdal og solbær hentet fra Vang på
Søre Berge. - Ypperlige saker, sier hun.

Formene: Slik er formene som brukes i
konfektproduksjonen. Prosessen starter med at
dekoren på konfekten males inn.

Edelsteiner av konfekt: Godbitene slik de
ligger i esken, er ganske så dekorative.

Kvalitetssikret konfekt: Tone Marie har også laget sin egen emballasje. Lokket settes på boksen når
48 timer har gått og konfekten har gjennomgått alle ledd i kvalitetssikringsprosessen.

vendig. Disse blir først dekorert med
en blanding av kakaosmør med tilsatt fargepulver, som er tilsvarende
konditorfarge. Det er også i seg sjøl
en omstendelig prosess å lage denne
«glasuren». Den skal varmes, tempereres og kjøles og varmes igjen og
tempereres noen omganger for å få
den riktige konsistensen.
– Ja, gjort riktig skal den sette seg

Valdresmagasinet

på riktig måte og konfektbitene blir
skinnende utenpå etter hvert som de
blir ferdige, forklarer Tone Marie.
Hvordan konfekten blir seende ut
skal jo ikke være tilfeldig. Konfekt
spiser man jo med øynene, så derfor
legger hun mye arbeid i akkurat den
biten. I og med at det er håndarbeid,
blir heller ingen av konfektbitene
like.

Presisjonsarbeid: Konfektmakeren er et steg
videre i produksjonen når formene kan fylles med
tyktflytende fransk sjokolade. I denne prosessen skal
skallet på konfektbitene støpes.

Mange smaksvarianter
Tone Marie satser på å tilby konfekt
med forskjellige smaker og fyll.
– Jeg bytter på i produksjonen nesten hver uke, forteller hun. Sjøl om
hun har seks til åtte sorter i basissortimentet som hun vet går bra, legger
hun også mye energi i å teste ut forskjellige smaker og råvarer. – Noen
ganger slår det til og noen ganger går

det skeis. Dette er uansett en veldig
spennende del av jobben, hele tiden
å være på for nye ting, forklarer hun.
Akkurat denne dagen går det i konfekt med smak og fyll av lakris og
bringebær. Bringebær som hun for
øvrig har hentet fra Lærdal. Hun lager denne dagen også en serie med

19. juni 2021

5

Riktig konsistens: Selve sjokoladen må alltid ha riktig konsistens. Den må som sagt være akkurat passe tykk og ha akkurat passe temperatur. Det er mange ting å
passe på samtidig for konfektmakeren.
hasselnøtt, som alltid er populært, og
en ny sort med sitron og ingefær.

Tester ut nye smaker
– Ja, faller den ikke i smak hos blant
anna det lokale «smakspanel», blir
det å prøve på nytt. Slik er dette gamet. Jeg prøver også å forholde meg
til sesongene når det gjelder valg av
råvarer og smaker. Nå om dagen ser
jeg på rabarbraen som straks er klar
utenfor kjøkkenveggen. Den må prøves, sier hun. Hun har også for lengst
oppdaget solbærene fra Søre Berge i
Vang, rett over fjorden for Sparstad. –
De er egentlig fantastiske, sier hun,
og nevner også at hun lager konfekt
med multe fra vangsfjella og populære smaker med pistasjnøtt og salt karamell.
– Jeg laget en ny som besto av fyll
av multe og kardemomme. Jeg opplevde egentlig at mange var skeptiske, men når de fikk smake den ble
den omfavnet. Veldig morsomt, synes Tone Marie.

Etter dette settes formene på kjøling
en stund for å klargjøres til neste nivå
i produksjonen.

Går 48 timer
Neste prosess blir da å fylle de enkelte konfektbitene med det valgte fyllet/smaken. Dette har også vært
igjennom en nokså omstendelig prosess før det er godkjent til bruk. Siste
ledd i prosessen er å «lukke» konfekten da lokket av sjokolade støpes på.
– Og når man er til vegs ende og sjokoladen kjølet ned, skal det faktisk
være mulig å droppe ut konfektene
av formene uten videre. Da er de klare for å pakkes i eska, men jeg er nøye
med å la eskene stå åpne natta over
før lokket settes på og konfekten
merkes. Da har den gjennomgått alle
produksjonskriteriene og er kvalitetssikret, forteller Tone Marie.

Bygger konfektbitene
Etter at formene er ferdig dekorerte,
jobber Tone Marie parallelt med
selve sjokoladen. Den kjøper hun i
pelletsform og bruker mye tid og
kløkt på å gi den den riktige konsistensen. Det blir mange runder med
varming og kjøling før den er godkjent. Da helles den flytende sjokoladen over i formene for straks etterpå
å helles ut igjen. Formene skrapes
reine for sjokolade med en brei sparkel. Da har formen fått et sjokoladeskall som er et par millimeter tjukt.
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Kunstnerisk utformet
konfekt
Tone Marie pakker konfekten i esker
med seks eller ni biter. Hun har også
prøvd seg på større esker, men det
har ikke slått så godt an. Kundene
kan i utgangspunktet velge hva slags
smaker de kjøper og kan også gjøre
bestillingene på nett om de ønsker,
eller kjøpe ferdigpakka esker. Det
som mest slår oss er hvor dekorative
hun i løpet av den korte tida på kjøkkenet har klart å skape dem. De ser ut
som vakre marmorsteiner som er for
fine til å sette tennene i.
– Jeg solgte masse til jul og etterspørselen tok seg også veldig opp til
påska i år. Helt klart at folk unner seg
litt ekstra godt i disse tider, sier Tone
Marie. En bestilling gledet hun seg
ekstra over og det var da Vang kommune kjøpe en konfekteske til hver
av sine ansatte til påska denne gangen. – Slikt er veldig hyggelig. Jeg
opplever mye positiv støtte og folk
hjelper der de kan. Det er også til stor
inspirasjon for meg til å utvikle dette
videre, sier hun.

Vang leverer

– Jeg opplever Vang som
et sted det er veldig
tiltrekkende å flytte til.
Her møtes man av godt
miljø og åpent sinn.
Tone Marie Log

Sjøl om hun har sterke familierelasjoner til Vang har hun også veldig mye
positivt å si om alt det fine som skjer i
Vang om dagen.
– Jeg opplever Vang som et sted det
er veldig tiltrekkende å flytte til. Her
møtes man av godt miljø og åpent
sinn. Det er dessuten mange som vil
ting her, og det er inspirerende. Det
er også mange unge som har startet
egne bedrifter, sier Tone Marie. Sjøl

har hun allerede gjennomført
gründerkurs og har satt seg på skolebenken for også å lære seg alt det som
gjelder når man skal drive egen bedrift. – Jeg føler jeg får god og masse
oppbakking, sier hun.

Givende å jobbe som kokk
Når det gjelder framtida, ser Tone
Marie for seg at hun er på riktig veg
nå. Det var nok ikke helt planen, men
vegen blir som kjent til mens man
går. Hun er utdannet kokk. Etter ett
år i Norge gikk turen til Frankrike for
tre års utdannelse. Etter dette tok
hun et ekstra år der hun perfeksjonerte seg som dessertkokk. Etter det
igjengikk vegen til jobb i England og
et år på en nokså anerkjent Michelinrestaurant i Østerrike. Da var planen
å dra til Italia, men det satte koronaen en stopper for. Da var Valdres,
Vang, Vennis og Sparstad et relevant
valg.
– Det er givende å jobbe som kokk,
men veldig krevende, sier jenta, som
også fikk med seg fjorårets sesong
som kokk på den nye kafeen på Tyinkrysset. – Men jammen er det også
flott å ha sitt eget kjøkken. Det gir
både frihet og inspirasjon, sier Tone
Marie Log. I sommer fyller hun 25 år.,
og er så vidt i gang på sin yrkesveg.
Og denne sommeren har hun også
nye og spennende ting på gang. Ikke
minst ser hun fram til å bli bofast på
Vangen der man også skal ha stort fokus på sjølberging.
Torbjørn Moen

Valdresmagasinet

Bakeriet har flyttet fra Bagn til Fagernes
Pilene peker til de grader
opp og fram for Bakeriet i
Bagn om dagen som fra nå
av heter Bakeriet i Valdres.

D

et var ved påsketider at den
lenge etterlengta flyttinga ble
gjennomført. – Her flytter vi
inn i lokaler som har vært brukt til
formålet og som både er svært godt
egna og ikke minst ivaretatt. Arbeidsforholdene blir milevis fra det vi har
jobbet under de siste årene. Samtidig
gjør vi en liten navnejustering og vi
blir til Bakeriet i Valdres, forteller en
smilende bakerigründer, Helge Gjerdalen.
– Egentlig var tanken å flytte hit i
fjor, men så kom koronaen og det ble
unntakstilstander. Det var liksom
ikke helt tida for å ta et kvantesprang
som dette faktisk representerer for
oss, sier Gjerdalen.

for oss, og det ligger strategisk plassert, sier han, og bekrefter at hyttefolket virkelig har oppdaget bakeriet.
Han er også imponert over bygdefolket som virkelig har verdsatt produktene.

Nye brødsorter også
Med på flyttelasset fra Bagn er oppskriftene og ikke minst de ansatte. Etter den spede start i 2014 med tre fire
brødsorter er produktspekteret nå ytterligere utvidet med Dansk rugbrød
og grovt speltbrød. Volumselgerne er
likevel grovbrødet og kornbrødet, forteller han. Når det gjelder baksten er
det en kjensgjerning at kanelsnurrene
har blitt storselgeren.

Fra Reboli til bakeriet

– Nå kan vi virkelig vokse slik vi har
store ambisjoner om å gjøre. Det betyr flere kunder og utsalgssteder, og
det betyr også nye produkter spesielt
på søtbakstområdet, bekrefter han.
- Men det er også viktig for oss å få
fram at vi syns det er litt trist å flytte
fra Bagn der det hele startet i en
trangbodd kjeller i en forretningsgård i gamle sentrum av Bagn. I de
nye lokalitetene på Breiset har det
vært drevet bakeri i mange tiår inntil
Eggumen pensjonerte seg. Men fortsatt holder han det gående med å
lage julebakst.

Et annet viktig grep samtidig med
flyttinga er nyansettelsen av Daniel
Karlsson, kjent for veldig mange som
daglig leder hos kjøttbedriften Reboli
på Leira gjennom flere år. Svensken
flyttet til Valdres og jobb som kokk på
Fagernes hotell høsten 2000. Ei Aurdalsjente var nok det viktigste trekkplasteret. Etter tre år i Valdres havnet
han hos Roboli. Her har han vært med
på en fantastisk reise inntil han i fjor
høst følte han gikk litt tom og hoppet
av. Da begynte Daniel hos Wangensteen og jobbet med rakfisk en stund
inntil han fikk en telefon fra Helge
Gjerdalen. Helge hadde fått nyss om
at Daniel hadde sluttet hos Reboli og
da kastet han seg straks på telefonen.
Det førte til at Daniel Karlsson byttet
bransje. 1. januar var han på plass hos
Bakeriet i Bagn som produksjonsansvarlig.

Mye har endret seg

10 ansatte

Tidsskillet kom etter at Bagnstunellen åpnet, da kom utsalget i Bagn i en
bakevje. Gjerdalen måtte foreta seg
noe og det veldig fort. Neste var pandemien. Gjerdalen innrømmer at det
så nokså mørkt ut en stund, spesielt
den første tida etter nedstenginga i
fjor. Men til alt hell var han tidlig på
året i gang i Aurdal med et eget utsalg.
– Vi kommer til å beholde utsalget i
Aurdal, det har vært en god løsning

Mange av bakerne som var med ved
oppstarten i Fossgård høsten 2014, er
fortsatt med på laget. Det er det man
kan si et nokså internasjonalt lag.
– Her jobber det både en svenske,
et par ungarer, tre kurdere og faktisk
også andre nasjonaliteter, sier en
stolt bakerigründer Helge Gjerdalen.

Vil vokse videre

Torbjørn Moen

Topper laget: Bakerigründer Helge Gjerdalen (f.v.) er glad for å ha fått med seg
Daniel Karlsson på laget. Karlsson har lang fartstid fra kokkefaget og ikke minst hos
Reboli AS på Leira.

LESESJEKKEN
Emilie Ødegaard Sæthre
(19) har knapt rukket annet
enn å pugge manus og
lekser den siste tida.
– Replikkene sitter så godt at jeg kunne hatt forestilling denne helga også,
humrer avgangseleven ved Valdres
vgs. som nylig var å se i hovedrolla
som «Dorothy» i Valdres barne- og
ungdomsteaters
oppsetning
av
«Trollmannen fra Oz» i uteamfiet på
Valdres Folkemuseum.
– Det er ei fortelling jeg egentlig har

Valdresmagasinet

fått et forhold til først nå. Om det er
noen bøker som stikker seg ut fra
barndommen, er det nok heller Astrid Lindgrens «Marikken» og Roald
Dahls «Heksene» for min del, sier
skuespillerspira.
19-åringen fra Bjørgo ser fram til å
ta fatt på teaterlinja ved Romerike
Folkehøgskole og er forberedt på
mer manuspugging til høsten.
– Sommeren liker jeg gjerne å bruke på å plukke opp igjen bøker jeg har
lest før. Nå har jeg begynt på «Harry
Potter»-serien på nytt. Det er en gammel favoritt, som jeg synes alle barn,

ungdom og voksne bør kaste seg
over, om de ikke har gjort det allerede.
Det er imidlertid ikke bare fantasiverdener Emilie lar seg fascineres av.
– Jeg liker godt å fordype meg i fakta om universet og har lest flere bøker av Stephen Hawking blant annet.
«A Brief History of Time» anbefaler
jeg alle å lese. Den gir deg et litt annet
syn på verden og tida vi lever i, og
universet som sådan, avslutter hun.
Ingri Valen Egeland

19. juni 2021

7

Årdølane som vart
Valdrespatriotar

Fin ferieform: Å feriere i campingvogn er alle tiders, tida går med til å lesa, drive med handverk, gå turar og ikkje minst drive med små prosjekt, for eksempel saker
og ting som må fiksast, fortel ekteparet Gunnar og Vigdis Jellestad frå Årdalstangen. 

Livet som campingfolk har vorte ei openberring for Årdalsfamilien Vigdis (72) og
Gunnar Jellestad (74).
Og etter at dei sist
haust «flytte inn» på
Fagernes camping har
dei fått ein ny vår.
– Jau, vi stortrivst, som campingfolk.
Dei siste 11 åra har vi hatt mange fine
opplevingar. Livet smakar godt. Vi
har korkje størst vogn eller har størst
platting eller brukar grilldress, men
trivst med dette tilværet, fortel Vigdis og Gunnar Jellestad med stor humor. Dei kjem frå Årdalstangen og
har dei siste åra feriert i campingvogn på Tyinkrysset. Dette er ei ferieform som stadig fleire får opp augo
for. I fjor haust installerte dei seg på
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Fagernes camping som vinterturistar
og har på denne tida rukke å bli skikkeleg Fagernes-frelste, som kona
Vigdis beskriv det.
Ho utdjupar: – Vi utforskar stadig
nærområdet, går turar, ikkje minst.
Her er det dessutan kort avstand til
det meste. Vi stortrivst, seier dei. Dei
har avtale om vintercamping som går
i perioden 1. oktober til 1. mai, etter
dette utvida dei fram til 15. juni. I
desse dagar bryt dei opp og tek vogna
heim. På somrane brukar dei å leggje
ut på turar i det ganske land, det er
også planen dette året. I byrjinga av
oktober er dei atter på plass på Fagernes camping.

Kjøpte ny vogn lokalt
Ikkje ein gong kuldetida dei fyrste
vekene av året skremde dei. – Vi har
ny vogn og alle fasilitetar, for å seia
det slik, men det vart litt mindre turgåing ein periode, fortel dei.
– Men kva er det som gjer dette livet så fullendt, er naturleg å spørja?
– Fasilitetane på denne plassen er

svært gode og alt rundt her er så ordentleg. Vertskapet og dei som jobbar her er også så koselege og serviceinnstilte. Det er med å gjera denne
staden rett og slett heilt unik, forklarar Vigdis. På sine godt vaksne dagar
angrar dei heller ikkje på at dei har
lagt litt ekstra i vogna som dei kjøpte
lokalt sist sommar. Dei valde toppmodellen som har det meste. Berre
for å nemne har den vassboren varme i gulva, aircondition, sentralstøvsugar, mikrobølgeomn i tillegg til
komfyr og gassomn, og det er også
induksjonsplate på omnen. Badet er
utstyra med oppvarma handklestativ
og turkeskåp. På vintrane har dei fortelt og platting. Forteltet varmar dei
opp med gassomn. Vogna er det næraste du kjem ein luksusbustad på
hjul, alt er i lyse fargar, pent og moderne.

Campingfolk i 11 år
– Det har eigentleg bala på seg, fortel
Gunnar. Han minnest den fyrste
campingturen 11 år attende. Då had-

de dei investert i ei brukt vogn for
fyrste gong og Lofoten var målet. I
Trondheim måtte dei stoppe for å få
reparert ei markise på vogna. Der
kom dei av rein nysgjerrigheit også til
å titte på nye vogner. Det vart til at
dei kjøpte ny vogn som dei henta i
Mo i Rana, og opplevde Lofoten i
denne. Sidan har det vorte minst tre
nye vogner. Sist haust enda ei ny, og
den kom dei til å handle i Valdres hjå
Valdresbil på Spikarmoen.
– Vi har støtt kjøpt vognene våre i
Bergen og forhalde oss til denne forhandlaren når det gjeld serviceoppdrag. Det er også området som Gunnar kjem frå. Men det kunne vera
tungvint å måtte dra til Bergen for
enkle serviceoppdrag og fukttestar,
til dømes. Då vi vart kjent med at Valdresbil var i gang med å selja campingvogner og campingbilar, besøkte
vi dei og vart kjent med Steinar
Bjørnødegård og Ole Annar Strand.
Neste var eit besøk på caravanmessa
på Lillestrøm og skreiv kontakt der
med Steinar. Den nye vogna fekk vi
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Ferieparadis: Ekteparet frå Årdalstangen har allereie rukke å bli skikkeleg Fagernes-frelste. - Her er det meste å finne i
nærområdet og området er også fint for å gå turar i, korte og lange. Vi har funne oss godt til rette og er imponert over servicen
både på campingplassen og hjå seljaren av campingvogna, seier Vigdis og Gunnar.

Topp
utstyrt
vogn:
Den nye vogna
er moderne
og har mykje
ekstrautstyr. – Ja,
her har vi det
meste og sjølv
om vi ofte grillar
er det likevel flott
med eit moderne
kjøkken på ferie.
Det gjer alt så
lettvint, fortel
Vigdis Jellestad.
til ferien i fjor, og ein ny epoke i campinglivet vart innleia, kan du seia,
forklarar ekteparet.

Fyrst båtfolk
Før campinglivet vart innleia fortel
dei om ei lang epoke som båtfolk.
Gjennom dette vart dei også godt
kjent med Sigmund Hovrud og kona,
eigarfolket bak Hovli og Hovrud Auto
på Leira. Dei har også bak seg ei epoke som båtfolk, men er no frelste
campingturistar. – Vi har faktisk
kjøpt same slags vogna hjå Valdresbil
og det var vel Sigmund som innvia
meg hjå den lokale forhandlaren, seier Gunnar. Båtlivet vart slutt etter at
kona datt ned og øydela seg stygt i
samband med boning av båten. Vi
fann fort ut at camping var ein mykje
enklare måte å leva ut det vi søkte,
fortel dei.

– Valdrisane leverer
– Fyrste campingturen vart ei oppleving for livet og slik har det som sagt
bala på seg. Så lenge vi fiksar å koma
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oss rundt, vil vi halde fram med dette, fortel ekteparet. Dei får heller
ikkje fullrost Valdres og erfaringane
dei har gjort i samband med kjøpet av
campingvogna.
– Vi legg att ein del pengar lokalt og
handlar det vi treng her. I tillegg til
vogna har vi også kjøpt utstyret vi
treng med her. Vi opplever å bli møtt
med ei fantastisk servicehaldning.
Her står folka nesten på pine for oss.
Det er all grunn til å rose dei tilsette
hjå Valdresbil også for det dei gjer. Vi
opplever kvalitet i alle ledd, og det er
dessutan fint å sleppe å dra langt av
garde for å få fiksa noko med vogna,
forklarar Vigdis og Gunnar.

30 år som brøytar over fjellet
Det har alltid vore eit utbreidd samkvem mellom valdrisar og årdølar.
Ikkje minst har mange årdølar hytte
på Valdreskanten og dei er flinke til å
vitja Valdres. Og det er godt kjent at
årdølane tradisjonelt legg att mykje
pengar i Valdres i form av handel.
– For vår del var det nok arbeidet

som trekte oss i denne retninga, fortel dei to. Gunnar har jobba 30 år hjå
Vegvesenet, seinare Mesta, og har
hatt mange, mange vintrar som brøytar av både E16 over Filefjell og fylkesveg 53 mellom Tyinkrysset og Årdal.

Jul og påske på
brøytestasjonen
– Ja, vi har feira jul og påske fleire
gonger på brøytestasjonane ved både
Maristova og ved Holsbru, fortel dei.
Gunnar fortel også om mange svært
krevjande vintrar og som fylgje av
det harde tak. – Men det har gått bra
og kona har også vore med som «sidemann» mykje desse åra. Ho har
også måtte setja seg bak rattet, fortel
dei.
Når vi ber Gunnar tenkje etter om
det har vore dramatiske hendingar,
fortel han om den gongen kollegaen
han brøytte saman med, køyrte ut
framfor han i tett snøfokk bortanfor
Tyinstølen. – Han forsvann utfor vegen, men det gjekk bra, presiserer

han. Gunnar jobba med brøyting i
tidsperioden 1979 fram til han vart
pensjonist i 2009. Tida sette Valdresspor og dei enda opp som campingfolk i dalføret som dei gjennom år har
skapt tilhøyrsle til.

– Imponerande vegarbeid
Ekteparet er også opptekne av kor
rivande utviklinga har vore desse
åra, ikkje minst alt som har skjedd på
vegfronten i dette området. Dei let
seg imponere over vegarbeidet som
har skjedd over Filefjell, og for den
del det som skjer vidare ned gjennom
Valdres i desse dagar også.
– Vegen over fjellet vart laga slik vi
såg kunne vera løysinga, ved å leggje
den høgt i terrenget slik at snøen bles
av den. Dessutan er det all grunn til å
la seg imponere over vegbyggjaren
Hæhre og det dei har gjort her. Dei er
tvers i gjennom dyktige, seier sjåførpensjonisten som stadig er på vegen,
no med hus på slep.
Torbjørn Moen
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Hytteeieren
Bente Egenberg og
Eckhart Schroeter

REKREASJON: Bente og Eckhart på hytta, med Flåtevatnet rett bak. I det samme området har hennes døtre og deres familier også sine
fritidseiendommer.

Har funnet sitt sted
i Hedalen: Trives på
Teinvassåsen
Om lag 960 meter
over havet, tett inntil
Flåtevatnet og langs
vegen over til Nesbyen, ligger den gamle
Gunnvang-kafeen.
Huset har nå blitt
fritidseiendom for
samboerparet Bente
Egenberg og Eckhart
Schroeter fra Kolbotn.
– Vi kjøpte eiendommen av tidligere
prost Anne Hilde Øigarden, forteller
de to, som overtok den i august 2020.
Bygningen er opprinnelig fra
1950-tallet, og vil for mange hedølin-
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ger være kjent som et utfartssted
blant annet for kafébesøk på en dagstur. Men ikke bare det, Hedalen menighet har satt opp et klokketårn like
inntil huset. Der har det tradisjonelt
vært holdt gudstjeneste i påsken.
– Vi har sagt at dette kan de gjerne
fortsette med, sier Bente og Eckhart.

Familien samlet
– Hvorfor valgte dere nettopp Hedalen og Teinvassåsen?
– Min eldste datter og familien har
hatt hytte her i rundt sju år. Nå har
også den yngste skaffet seg en eiendom rett over vannet. Så vi kan sitte
og vinke til hverandre, svarer Bente
og smiler.
Dermed kan paret bruke mer tid i
ferier og fridager sammen med barn
og barnebarn, noe de setter stor pris
på. Tidligere eide de en stor, gammel
eiendom på Grøslia i Nord-Aurdal.
Den ble solgt i fjor sommer, etter re-

– Vi kjøpte eiendommen
av tidligere prost
Anne Hilde Øigarden.
Bente Egenberg og
Eckhart Schroeter

kordstor interesse i markedet. Mellom 20.000 og 30.000 leste salgsannonsen på nettet, noe megler Martin
Vedel Nielsen karakteriserte som
svært spesielt. Tomta der er på hele
12 dekar, med flere hus. Hovedbygningen ble oppført i 1918.
– Vi hadde egentlig ikke tenkt å selge. Men vi måtte ta en vurdering på
om dette var rett sted for oss. Med så
stort areal var det veldig godt egnet
for folk som ønsket å ha dyr. Og heldigvis ble det til at noen med slike interesser som overtok. Vi ønsket oss jo
dessuten nærmere familien, sier
samboerparet.

Pusser opp
På Teinvassåsen trives de allerede.
Hytta ligger nesten rett i strandkanten, med gode muligheter for bading,
fisking og så videre.
– Og så er det direkte ut i skiløypa
om vinteren, med et meget omfat-
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PERSONLIG PREG: Hytta er under oppussing, og langt fra alt er ferdig ennå. Men spisestua er klar til å ta imot gjester. Legg merke den vakre billedveven på veggen bak,
som naturligvis er fra Dobag-prosjektet.
tende og godt løypenett, framhever
Bente.
Paret er allerede i full gang med å
oppgradere eiendommen, som også
har et anneks rett ved siden av. Det
var ikke innlagt verken vann eller
strøm, men nå har de boret etter
vann. Solcellepanel, aggregat og gass
finnes også.
– Vi er ellers i startgropa med maling og annet oppussingsarbeid
innendørs, forteller Bente.
Hun avslører et langvarig forhold
til Valdres, med leie av fritidseiendom alt på 1980-tallet.
– I cirka åtte år leide vi kårboligen
på Trøsvik i Vestre Slidre, av familien
Talén. Davina Talén drev ei barnegruppe i Oslo der mine unger var
med, så vi kjenner familien godt, utdyper Bente, og tilføyer at de tilbrakte mye tid så vel sommer som vinter i
det huset.
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Kulturtilbudet

Terapeutisk læring

Så ville tilfeldighetene at hun og Eckhart leide seg inn på Nythun, nyttårshelga 2017/2018.
– Vi fant kjærligheten til Valdres
gjennom bekjentskapet med vertene
Marit og Jørn, som er alle tiders trivelige og flinke folk. I våre forskjellige
virksomheter deler vi dessuten mottoet «kvalitet uten kompromisser»,
understreker Eckhart.
Han og Bente har også lært seg å
sette stor pris på det mangfoldige kulturtilbudet i Valdres, ikke minst festivalene som holder et meget høyt nivå.
– Det er jo fantastisk og imponerende, ikke minst alle ildsjelene som
gjør dette mulig, framhever de.
Bente minnes med stor glede sin
70-årsdag, som ble feiret på Nythun.
– Eckhart hadde sørget for en overraskelse, nemlig at Ragnhild Hemsing kom og spilte. Det var veldig
vakkert og rørende, sier hun.

Bente er psykolog og har arbeidet i
faget over 40 år. Hun hadde avtale
med Helse Sør-Øst fram til årsskiftet,
men måtte da gå av for aldersgrensen. Likevel fortsetter hun med noe
praksis i faget. Men mest av alt vil
hun bruke tid på å skrive mer. I 2019
publiserte hun nemlig sin første bok,
«Voksendommen», på eget forlag.
Det heter Rosenhage, og hun har ei
nettside med samme navn.
– Jeg har flere bøker i hodet, relatert til terapeutisk læring, avslører
hun og smiler.
«Voksendommen» har undertittelen «Fortellinger fra terapirommet».
Bente framhever at mye er skrevet
om barndom, ungdom og alderdom.
Men voksendommen, som er den aller lengste livsperioden, er ikke omtalt på samme måte. Med boka ønsker hun å bidra til en endring. Hun
forsøker å besvare spørsmål som hva

det vil si å være voksen, hvilke utfordringer og positive muligheter som
karakteriserer voksendommen og
hvordan samtaleterapi kan hjelpe når
vanskelige problemer oppstår.
– Tyngdepunktet i boka består av
13 dialoger mellom en voksen som
søker og hjelp og en terapeut, forklarer psykologen.

Sjarkfisker
Samboeren Eckhart kommer, som
navnet muligens avslører, opprinnelig fra Tyskland. Men han har bodd
lenge i Norge, helt fra 1977. Som så
mange andre kom han hit på ferie og
hadde slett ikke tenkt å bli.
– Men Finnmark – for meg et spenningens land – gjorde at jeg fikk lyst
til å bli lenger, sier han med et smil.
Dermed gjorde Eckhart et nokså
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uvanlig valg, han ble fisker. Først to
år på en litt større båt sammen med
flere andre. Men så ble det fem år
som sjarkfisker, alene i egen båt.
– Ei flott og lærerik tid, sier han.
Samtidig drev han en velferdsstasjon på Rolvsøy, i regi av Norges Fiskarlag, fram til 1984.
– Dit kunne fiskerne komme på
land fra sine små båter, få seg en dusj
og vaske sine klær. De fikk kjøpt mat
og vi hadde også et bibliotek, forteller Eckhart.
Men i 1985 kom et annet vendepunkt i livet, da han gjennom deltakelse på et internasjonalt symposium
i Tyrkia kom i kontakt med et svært
spennende prosjekt for kvinner i små
fjellandsbyer. Det handlet om gjenoppliving av gamle tradisjoner for
håndknyttede tepper, noe Eckhart
hadde et forhold til fra tidligere.

Livsverket
– Doktor Harald Böhmer fra Tyskland
holdt et foredrag i Freiburg i 1984.
Min mor sendte meg et utklipp av en
avisartikkel om dette. Tittelen var
«Natur kontra syntetisk» og temaet
var «Plantefarging – forskning og utvikling». Böhmer hadde forsket seg
fram til de gamle, autentiske fargene,
etter at alle oppskriftene var gått i
glemmeboka i løpet av mer enn hundre år med syntetiske farger. Han har
kartlagt de riktige plantene for å finne de beste fargene som står seg i århundrer, forteller Eckhart med entusiasme.
Og slik hadde det seg at frøet til
tyskerens virkelige livsverk ble sådd:
Dobag-prosjektet. Fra åtte små tepper i 1985 og ingen tanker om eget
galleri, har det hele utviklet seg til litt
av et eventyr. Galleri Dobag, som ligger på Skøyen i Oslo, er i dag en velkjent og navngjeten virksomhet.
– Inspiratoren og mentoren var
doktor Böhmer, som grunnla det
nevnte kvinneprosjektet i Tyrkia,
med plantefarging, veving og knytting av autentiske tepper. I utgangspunktet ønsket jeg bare å formidle
dette videre. Men jeg møtte ingen
forståelse eller interesse hos de etablerte teppehandlerne. Dermed så
Galleri Dobag dagens lys, først på Stabekk og siden 2004 i en historisk bygning på Skøyen, utdyper Eckhart.

GALLERIET: Det sjeldne tømmerhuset i Madserud Allé 1 på Skøyen er fra 1700-tallet og huser nå Galleri Dobag. Bygningen
ble tatt ned og fraktet hit fra Trøndelag i 1860.– Bibliotekar Axel Drolsum, leder for Universitetsbiblioteket, lot den ærverdige
trønderlåna gjenoppbygge som første bolighus på Skøyen, den gang en ren landsby. Han og familien brukte huset som sitt
landsted om sommeren, forteller Eckhart.

Ekte håndverk
Når han med stor innlevelse forteller
videre, forstår vi at her ligger det ekte
engasjement bak.
– Det er helt fantastisk å se disse
kvinnene i arbeid. Her er det ekte
håndverk ned til minste detalj. Kvaliteten i ulla som brukes er enestående. Professor Wilfried Stanzer fra
Østerrike, som i 1996 grunnla et lignende kvinneprosjekt i Marokkos Atlasfjell, har sågar stått for gjenavling
av en gammel sauerase for å få fram
den beste kvaliteten. Av disse nå mer
enn 40.000 dyr brukes bare det aller
beste av ulla. Etter nøye vasking, sortering og greing av ull fra sauens hals,
nakke og skuldre blir bare 230 gram
av hver kilo benyttet til teppevevinga, forklarer Dobag-innehaveren.
Her er det også snakk om rettferdig
handel og ekte hjelp til selvhjelp for
kvinnene, ettersom teppene som selges på Skøyen kommer direkte fra

UNIKT: Teppet som Eckhart viser fram her, er tyrkisk og minst 250 år gammelt.
Det er restaurert på en del steder, men fargene har holdt seg så å si like autentiske i
alle disse åra. – Dette er ikke til salgs, fastslår galleristen.
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prosjektene, uten noen mellomledd.
Eckhart har også i mange år arrangert
kulturreiser både til Tyrkia og Marokko. Blant den store kundemassen finnes etter hvert også mange hytteeiere i Valdres.
– Det er stadig økende interesse for
å velge kvalitetstepper til fritidsboligen. Folk oppholder seg jo der stadig
mer. Og farger er på veg tilbake for å
pynte opp og gi liv til hytta, fastslår
han.

Samme filosofi
Under ledelse av Marmara Universitet i Istanbul har Dobag-prosjektet
funnet tilbake til opprinnelige kunstog håndverkstradisjoner i teppeknytting og -veving. Med holdbare plantefarger og håndspunnete ull knyttes
teppene på frihånd, individuelt på
enkle vevstoler i kvinnenes hjem –
helt uten sjablonger. Dobag-prosjektets håndvevde Karavan-kelimer fra

Sentral-Anatolia har i seg de samme
tradisjonene, som kunstskatter fra
østens nomadekulturer. Blant berbernomadene fra Atlas-fjellene sør i
Marokko arbeides det etter lignende
tradisjoner og håndverk, med tilsvarende fokus på detaljer og høy kvalitet. Designet på teppene derfra bærer
preg av abstrakt, afrikanske symbolspråk.
På hjemmesida med samme navn
som prosjektet og galleriet finnes en
rikholdig oversikt. Eckhart er naturligvis svært tilfreds med at interessen
for produktene er såpass god i Norge.
Valdres er intet unntak. Galleri Dobag
har også hatt påskeutstilling på Nythun og kan komme til å gjenta noe
lignende.
– Og som sagt ligger samme filosofi
til grunn både for vår virksomhet og
for Nythun: Kvalitet uten kompromisser, avslutter Eckhart Schroeter.
Morten Stensby

MAROKKANSK: I kjelleren finnes tepper fra det enestående kvinneprosjektet
Ait-Khozema, som ligger høyt oppe i Atlasfjellene sør i Marokko. Mønstrene
gjenspeiler berbernomadenes eldgamle stammekultur.
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STORT UTVALG
& GODE PRISER

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

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

MØBELHUSET LEIRA
Amfi Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)
Valdresmagasinet
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Ildsjeler vil utvikle kultu

NY GIV: David Durkan (tv), Per Einar Tveit, Aud Fagerås Tveit, Per Herman Isachsen, Jan Stundal, Svein Erik Aure og Torstein Jæger Dahlen var til stede i Skreddarstogo
da venneforeningens nye interimsstyre ble valgt.

– Jeg gikk forbi huset en dag og syntes det var
et trist syn. Så jeg tok umiddelbart kontakt
med Nord-Aurdal kommune, som eier Skreddarstogo, forteller David Durkan, bosatt noen
steinkast unna i Gamlevegen på Nesjordet.

O

g fra kommunen fikk den
opprinnelige waliseren, som
har bodd i Norge i 45 år, positiv respons. Deretter gikk han rett til
sin mangeårige venn, kjent og ihuga
fagernespatriot Per Herman Isachsen. Som i sin tur straks slår fast følgende:
– Alt henger sammen med alt.
Ettersom sportshandleren nær
sagt hele livet har stått på for hele Fagernes, muligens området langs
Neselva i særdeleshet, startet snøballen å rulle – igjen.

Ny giv
For arbeidet med å skape «Neselva
miljø- og kulturpark» er slett ikke noe
nytt. På et vis har innsatsen pågått i
flere tiår, nøyaktig hvor lenge vet vel
ingen. Tidligere ordfører Ola N. Døv-

14

19. juni 2021

re konstaterte blant annet at Fagernes-parken går helt opp til Kvitvellafossen. Der ble gangbrua, bygd av Ingeniørvåpenet, åpnet i 1992. Og Per
Herman vet bedre enn alle andre at
faren – distriktslege og fagernesborger Per Isachsen – også arbeidet iherdig for både området rundt Neselva
og resten av byen. Så det smått forslitte utsagnet om at alt henger
sammen med alt kan så absolutt sies
å ha relevans i dette tilfellet.
– Vi besluttet at tida nok en gang er
inne for aksjon, konstaterer David
Durkan.
Som sagt, så gjort. Fredag 19. mai
møttes en gjeng ildsjeler i Skreddarstogo. Der ble det etablert et interimsstyre for «Neselva Kulturminnelag».
Nevnte Per Herman Isachsen ble
valgt som leder, med Per Einar Tveit

som nestleder. Aud Fagerås Tveit,
Torstein Jæger Dahlen og David Durkan er de øvrige styremedlemmene.
Foreninga vil bli behørig registrert i
dertil etablerte, offentlige registre.
– Vi trenger mange flere medlemmer og ikke minst støttespillere som
næringslivet og kommunen. Andre
lokale foreninger inviteres også til å
bli med på en felles dugnad, tilføyer
Durkan.

Mange ideer
Når vi snakker med ham og Isachsen
noen dager etter at interimsstyret
kom i stand, bobler de to over av ideer
for kulturstien – eller kulturparken.
– Huset, med sin lange historie og
særegne atmosfære, er naturligvis
ideelt for ulike arrangement. Vi har
også en tanke om å lage noen parseller for dyrking av grønnsaker, der lokale folk kan bruke jorda, nesten
midt i sentrum, sier Isachsen ivrig.
Men de er raske med å understreke
at tingene må tas skrittvis og i rolig
tempo. Først må huset og tomta omkring settes i behørig stand. David
tjuvstartet med en fire dagers enmannsdugnad noen dager før inte-

rimsstyret og en del andre møttes,
blant dem Svein Erik Aure fra Fagernes helselag, som støtter sterkt opp
om tiltaket.
– Blant annet fant jeg grisemøkk i
kjelleren, avslører David og smiler.
Og det var kanskje ikke så rart. Ole
Haavelsrud, som var en av skredderne, drev også som blomsterhandler
sammen med kona Kari. Møkka
brukte de antakelig som gjødsel. Parselldrift for lokale grønnsakdyrkere
kan slik bli noe som ligner på drifta
for 100 år siden.

Historien
Skreddarstogo ble bygd på eiendommen Skarpsno i 1920. Den gangen var
det tre bygninger der: Våningshuset,
bua og verkstedet. Eieren var altså
Ole Haavelsrud, som kom fra garden
på Fagernes med samme navn. Han
startet som skredder, men ekteparet
var også blomsterhandlere. Skreddarstogo var verkstedet, hvor det var
plass til fire skreddere. Hit kom folk
fra Fagernes og omegn for å skaffe
seg skikkelige antrekk. Fram til 1941,
da så vel skreddere som stoffer til å sy
med ble mangelvare, ble det produ-
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ursti langs Neselva
sert mange dresser, jakker og bukser
her. Ole etablerte tidlig også en manufakturforretning, mens Kari utvidet sin blomsterbutikk med frukt og
tobakk. I 1982 brant bua ned og våningshuset fikk også store brannskader. Skreddarstogo har stått tom i
over 60 år. Men nå er entusiastene i
startgropa med nye dugnader. Skraping, maling, vasking og rydding er
godt i gang.
– Vi har en avtale med Nord-Aurdal
kommune som eier av huset, der det
felles målet er å oppgradere huset
både innvendig og utvendig samt utføre løpende vedlikehold. Dernest
skal vi definere bruken av huset, finne ut hvilke aktiviteter som skal skje
der. Skreddarstogo som et lite museum er en av mulighetene. Fiskekvelder for barn og ungdom, organiserte
kulturturer samt sosiale sammenkomster på lokale aktivitetsdager er
blant forslagene, opplyser Durkan og
Isachsen.

Kultursenter
Sjøl er David og kona Beni, som er fra
Nepal, villige til å fungere som et
slags vertskap i perioder. Beni lager
ulike håndverksprodukter av brukte
materialer og gjennom organisasjonen Mountain People arbeider ekteparet for å støtte vanskeligstilte fjellfolk i hennes hjemland.
– Beni kan tenke seg å selge sine
produkter i Skreddarstogo, der overskuddet går til Nepals folk. Men viktigst er at det skjer noe i og rundt huset. Vi må ha et system som fungerer
og trenger folk som er villige til å
være med på utviklinga, sier David.
Per Herman Isachsen er svært positiv til vennens tanker og ideer. Han
slår fast at den opprinnelige intensjonen for 30–40 år tilbake var å skape et
visuelt og lett tilgjengelig vassdragsog kultursenter.
– Det var jo langs elva at «alt» skjedde for 100 år siden, utdyper han.
Ganske mye er allerede gjort. Kvitvellabrua fra 1992 er alt nevnt. Skreddarstogo, som i 1982 egentlig skulle

FLOTT REISEMÅL: – Som innflytter ble jeg overrasket over at Fagernes ikke er mer enhetlig markedsført, erklærer David
Durkan, her i full sving utenfor Skreddarstogo.
bli ofret i en brannøvelse, ble da reddet og delvis restaurert. Kraftverket
som opprinnelig ble bygd i 1912 og revet i 1985 er erstattet av et nytt. Det er
anlagt fiskeplass for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Gangvegsystemet er koblet sammen og til dels
oppgradert.
– Men her må kommunen ta enda
mer ansvar og sørge for bedre vedlikehold og tilrettelegging. Vegen forbi
kan Skreddarstogo kan for eksempel
ikke bli lesset ned av snø og grus om
vinteren, mener David Durkan, som
ergrer seg over hvordan det så ut
rundt huset i vår.

Optimister
Blant de neste stegene som Neselva
Kulturminnelag ser for seg, er å kople

ENGASJERT: Svein Erik Aure (tv) og Per Einar Tveit i ivrig samtale om prosjektet,
med Jan Stundal og Per Herman Isachsen bak.
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gangvegen fra Kvitvellafossen til tilsvarende veg forbi den gamle mølla
og oppover langs Skrautvålsvegen.
Her vil initiativtakerne at det bygges
en sitte- og utsiktsplass, sjølsagt med
stein fra elveløpet. Den gamle kverna
fra mølla samt møllesteinene plasseres her, sammen med ei informasjonstavle.
– Vi har en idé om å bruke to steinarbeidere fra Nepal til å fullføre tilkopling av gangvegene, under Mountain People-mottoet «Valdres fjellfolk
hjelper nepalske fjellfolk, sier Per
Herman.
Dersom alt dette skal bli en realitet,
trenger venneforeninga hjelp til både
praktiske ting og finansiering. For det
er ikke gratis å få jobben gjort samt få
tiltakene gjennomført på en faglig og

ansvarlig måte. Men ildsjelene er optimister.
– Fagernes er jo et fantastisk sted til
alle årstider, naturskjønt beliggende
ved Strandefjorden. Bare se på alle
kulturarrangementene og et nyrenovert museum. Byen er også inngangen til Jotunheimen. Fagernes blir
altfor ofte nedvurdert, som et raskt
stoppested for pølse og bensin. Jeg
mener byen fortjener sine eget prosjekt: «Destination Fagernes» – alle
komponenter er her – inkludert et
bredt utvalg av spisesteder. Og her
kan Skreddarstogo og kulturstien
langs elva bli en del av en mye større
helhet. Jeg låner fra Nike: «Just do
it!», ivrer David Durkan.
Morten Stensby

HISTORISK: Hovedrommet i det litt over 100 år gamle huset ved Neselva.
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Bli med
DNT Valdres på tur
i sommer
Da får du en vaskbar, vendbar
plukkpose som gjør at du kan
bidra til å holde naturen
#likefinsomfør
Igjen og igjen.
God tur!
Sammen rydder vi Valdres:
Aksjon AQUA – Reine Vatn i Valdres er et
ryddeinitiativ bestående av Valdres friluftsråd, DNT Valdres, Naturvernforbundet
i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon
og Valdres Natur- og Kulturpark.
Kommer du over forsøplede områder
i Valdres-naturen?
Tips oss på friluftsradet@valdres.no
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Monika Nilssen Design / veleum.no

Miljøstasjoner
i Valdres

Til Valdresflya

v

ø

Hjelp oss å holde
Valdres rent!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
www.vkr.no

Sporløs ferdsel i naturen
handler om hva vi tar med oss inn
og hva vi tar med oss ut igjen.
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1946 – 2021

75 år

Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Vedlikehold
• Modernisering • Nyanlegg
SOMMERNYTT
Varmeanlegg
Vannrensing
Varmeanlegg • Vannrensing
Vi har norsk designklær
Bistår
med
søknad
om
Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
fra Boheme og Makeløs.
Bistår
med
søknad
omutslipstillatelse
utslipstillatelse
Vi sender
gjerne varer
og har Vipps.

Anita’s Drøm

Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med •søknad
om utslipstillatelse
Vedlikehold
Modernisering
• Nyanlegg

FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71 116

Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med søknad om utslipstillatelse

Ramme inn
bilde eller maleri?

Ring eller
send sms
til 997 02 753.
Hilsen Frøydis

Rammeverksted
& Handleri

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

Man.-fre. 10-17, lør. 10-15

Fagernes Rør AS

Fagernes
RørASAS
Fagernes Rør

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

Bygdinvegen
2900 Fagernes
• Tlf.61
61 35
35 78
• E-post:
fagernes@comfort.no
Bygdinvegen
2, 29002, Fagernes
• Tlf.
780000
• E-post:
fagernes@comfort.

Velkommen til

MØBELRINGEN
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

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel
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Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent: Mandag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-19.00 og lørdag 10.00-16.00
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HOS OSS
KAN DU LADE
BILEN MENS DU
HANDLER

20 BUTIKKER

DEKLUB

KLÆR, SKO & TILBEHØR
B-jeans
Brustad
Cubus
Dressmann
Eurosko
#Login
VIC
Zavanna
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NT

FAG

ER

UN
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K

VELKOMMEN TIL
FAGERNES KJØPESENTER

S KJØPES

E

VIL DU MOTTA GODE TILBUD
OG TIPS OM AKTIVITETER
PÅ SENTERET?
Send FAGERNES til 2242
og meld deg inn i vår
kundeklubb.

BOBILPARKERING
Direkte innkjøring fra
E16, følg skilting.
ÅPENT
Man.-ons. 10-19
Tors.-fre. 10-20
Lørdag 10-18
Valdresmagasinet

MAT OG DRIKKE
Eurospar

DET SKJER ALLTID
NOE PÅ SENTERET
I SOMMER
Ridedyr, klovnefrisør, lykkehjul,
bingo og mye mer!
Følg oss på Facebook og
Instagram for aktivitetsoversikt.

SERVERING
Lunsjbaren
SPESIALBUTIKKER
Floriss
Norli
Power Valdres
HELSE & VELVÆRE
The Loox
VitusApotek
GAVE OG INTERIØR
Kitch’n
Nille
Princess
Skeidar

EUROSPAR: Man.-fre. 08-21, lør. 08-18
VITUSAPOTEK: Man.-tors. 09-18, fre. 09-20, lør. 09-16
POWER: Man.-fre. 10-18, lør. 10-16
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GOD SOMMER
Eiendomsmarkedet tar ikke ferie, og som stolt markedsleder er vi selvsagt tilstede for
deg i hele sommer. Se våre eiendommer på www.privatmegleren.no/valdres
Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en fin ferie i Vakre Varierte Valdres.
Følg oss også gjerne på vår nye instagramkonto PrivatMeglerenValdres
for tips og nyheter.

PrivatMegleren Valdres, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 97 00 • valdres@privatmegleren.no
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Velkommen til ValdresBil AS
www.valdresbil.no
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påtur
Tor Harald Skogheim

Nord-Aurdal

Trauste fjell: Langs Svarthamarvegen er det fleire stader flott utsyn mot Mellane.

Vårleg sykkeltur til Sva
Stølsvegane i Valdres har gjeve mange gode
opplevingar gjennom åra. Du kjem tett på
natur, fugle- og dyreliv, og du får teke i bruk
alle sansar. Samstundes går det såpass unna
at du kjem deg eit godt stykke i veg på nokre
timar, sjølv i roleg turtempo.

F

ramleis har vi mykje å utforske, og 3. juni i år bestemte vi
oss for å sykle heile stølsvegen
innover frå Skrautvål. Etter varme
dagar heime i bygda var det freistande å koma til fjells.

Roleg og godt

Fredleg: Vi fekk tidleg utsyn mot vatnet Leirin og flystripa som no ligg nesten
ubrukt.
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Med start frå skisenterert, i 20 varmegrader, går det lett innover i slak
stigning gjennom granskog og forbi
hogstfelt. Vi ser ned mot Leirin, bak
vatnet ligg den to kilometer lange
flystripa som no er godt som ubrukt.

Aldri har vel oppnamnet «den himmelske freds plass» passa betre! Vi
syklar vidare forbi grøne heimstølsjorde, gamle tømmerbygningar og ei
og anna «ekte» hytte, triveleg og
passe stor. Dette er ikkje staden for
hyttepalass!
Vidare innover mot fjellet er framleis ein del stølar i drift, fortel Håkon
Bakkene frå Skrautvål, mellom anna
ein stor fellesstøl på Søre Bjørnhovd.
Sjølvsagt er det for tidleg for dyra
her enno, beitet må få ta seg opp etter ein kald vår.
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Svarthamar: Her i lia under fjelltoppen med same namn har det vore stølsdrift i fleire hundre år.

DNT-hytte: Sidan 1955 har DNT leigd halvdelen av eit sel
i Svarthamar, med ni sengeplassar.

arthamar
Frodig på Grøslie
Fleire stader langs vegen brusar det i
bekker, triveleg både å sjå og høyre.
Eit par friske utforbakkar fører ned
mot stølslaget Grøslie som ligg lunt
til i hellingane aust for Skardåsen.
Håkon, som sjølv minnest oppvekst
med støl her, fortel at det frå gamalt
var fastbuande her inne, nesten ei
mil frå bygda. Og opp gjennom tidene har fleire gardar henta mykje av
avlingane sine her.
Ein sideveg (Siglovegen) fører bratt
opp til Oddestølen. Her er det muleg
å sykle på god sti/veg over til stølane
Juvike i Øystre Slidre, ein overgang vi
brukte på ein rundtur for mange år sidan.

Fleire mulegheiter
Frå Grøslie skal vi 200 høgdemeter
opp mot Bjørnhovd, høgste punktet
på stølsvegen (1020 moh.). Undervegs opp mot Vinjaråsen blir skogen
meir glissen. Vi får utsyn austover
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mot Goaren i Etnedal, og i vest blir
Mellane meir og meir synlege. Vi
høyrer gauken for fyrste gong i vår,
triveleg det òg.
Via ein sideveg til Olderdalstølen
like sør for Nørdre Bjørnhovd skal det
vere fint å sykle over til stølane på
Lie, som ligg langs stølsvegen innover frå Melbybråten. Men det blir
ikkje i dag! Ein annan overgang vi
sjølve har prøvd med hell er frå Nisestølane til Tansberg, også det på Øystre Slidre-sida.

Triveleg ved Etne
Vidare innover hovudleia mot Svarthamar blir det no skikkeleg unnabakke ned til brua over Etne. Dei 200
høgdemeterane nedover kjennest etter kvart i «bremsemusklane» i armane. Godt då med ein liten stopp ved
triveleg tillaga rasteplass med gode
gjerde mot elva. Her er også informasjonstavle om Langsua nasjonalpark,
grensa for parken som vart opna i

Drikkepause: Liten stopp før nedoverbakkane mot Grøslie. Bak ser vi
Sigloberget.

2011 går like innafor stølane på Svarthamar.
Stølsvegen deler seg her ved brua.
Vestover er det skilta mot Ranheimstølen, og vidare er det god bilveg
gjennom heile Fullsennlie over til
stølsvegen som går frå Moane i Øystre Slidre og heilt inn til Fullsenn.

DNT-hytte
Vi tek til høgre, og etter 20 minutt
med ein del stigning er vi på Svarthamar. Her har det vore stølsdrift i fleire
hundre år, og stølane utgjer eit flott
kulturlandskap innunder lia opp mot
toppen Svarthamar (1078 m). Noko
aust i stølslaget ligg sjølvbetjeningshytta som DNT har leigt sidan i 1955.
Den utgjer halvdelen av eit gamalt
sel, har to soverom med sengeplass
til i alt ni.
Frå Svarthamar går fleire merka
stiar, mellom anna mot Lenningen
samt DNT-hyttene Liomseter, Haldorbu og Storeskag. Du kan også gå

til Tapptjedndalen, som har dramatisk historie frå siste krig.

Kajakk og fjellsko?
Det blir triveleg matpause ute i sola
ved eit gamalt, grått bord. Vi pratar
om å ta bilen innover hit ein annan
gong, med kajakkane på taket. Etnsenn veit vi er eit godt alternativ,
kanskje også Røssjøen? Også med
fjellsko er det muleg å få fine turar og
opplevingar, kanskje alt i sommar?
Heimturen går greitt, sjølv om det
blir nye 24 kilometer. Men i dei tyngste stigningar opp bjørkelia frå Etne
blir det ein del trilling for ikkje å stivne heilt i lårmusklane.
Sola har kome endå meir fram, det
gjer at ikkje minst Mellane kjem skikkeleg til sin rett. Og bak dei lyser det
kvitt i enno snødekte fjell – ein flott
kontrast mot blå himmel og grøne
bjørkelier.
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

VI KOMMER HJEM TIL DEG OG HJELPER DEG MED FARGE- OG
MATERIALVALG, SØM OG MONTERING.

ENEFORHANDLER I VALDRES

STOR INTERIØRAVDELING

SOLSKJERMING OG GARDINER

BARON ULTRA - BESTSELGENDE MALING HOLDER HUSET NYMALT ÅR ETTER ÅR

24
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

BRUNNER URFEUER 4FREE

VALDRES’ STØRSTE UTVALG AV PEIS OG PEISOVN

PIZZAOVNER FRA OONI

STORT UTESORTIMENT

50%

SUPERKAMPANJE! 50% PÅ UTVALGTE FLISHELLER

FLISER - MØBLER - DUSJLØSNINGER

VI LEIER UT TERRASSESLIPER, RENSEMASKIN OG GULVSLIPER
Valdresmagasinet
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”Denne doen er
kjempelett å bruke”

Foto: GettyImages

Magnus (10 år)

FRA GUFFEN UTEDO TIL REN NYTELSE
MED CINDERELLA PÅ HYTTA
Enkelt å bruke

Et forbrenningstoalett benytter høy
temperatur 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
forbrenningsprosessen 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

26
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Familiens tradisjonsrike hytte hadde bare ett minus – den
gamle utedoen som det ikke fristet noe særlig å besøke...
Løsningen ble et Cinderella forbrenningstoalett, noe som har ført til økt bruk av den
koselige familiehytta i Nordmarka. Cinderellas toaletter er ikke avhengig av vanntilkobling, og drives av strøm eller gass. Derfor kan de monteres på alle typer hytter.
Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer og sluttproduktet er
ren aske. Les om familiens erfaringer på www.cinderellaeco.com

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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BAGN I VALDRES

Foto: Cathrine Dokken
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Bakeriet
Velko

Bagn i Valdres

Besøk våre utsalg i Aurdal og Bagn
eller en butikk nær deg!

Bakeriet
BAGN I VALDRES

www.bakerietivaldres.no - tlf: 911 03 631
Valdresmagasinet
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VI HAR OGSÅ ET
STORT UTVALG AV
TILHENGERE TIL
ATV!

GJØR ET KUPP
PÅ LAGERFØRTE
SNØSCOOTERE
NÅ!

2977 Øye – www.oyebygg.no - varldres@atsnow.no
61 36 73 95 - 901 69 755 - 934 13 000
28
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HELELEKTRISKE
MUSTANG MACH-E

KLAR FOR PRØVEKJØRING NÅ!
KLAR
FOR PRØVEKJØRING NÅ!
Nå er den endelig her! Mustang Mach-E er nå tilgjengelig for prøvekjøring, slik at du kan få oppleve hvordan
Nå
er den endelig
her!
Mustang Mach-E
er nå tilgjengelig
for prøvekjøring,
slik at av
dubilens
kan fåegenskaper.
oppleve hvordan
fremtiden
er å kjøre.
Over-the-air
oppdatering
sørger for kontinuerlig
forbedring
Med
fremtiden
er
å
kjøre.
Over-the-air
oppdatering
sørger
for
kontinuerlig
forbedring
av
bilens
egenskaper.
Med
opptil 610km rekkevidde, bak- og firehjulstrekk, god plass og unike Mustang kjøreegenskaper er dette en
opptil 610km rekkevidde, bak- og firehjulstrekk, god plass og unike Mustang kjøreegenskaper er dette en
drømmefamiliebil.
drømmefamiliebil.
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00 2920 Leira i Valdres
tlf: 61 36 39 00
post@hovrud.no
post@hovrud.no
www.hovrud.no
www.hovrud.no
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tlf: 900 75 355
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Optimist på utkantenes vegne:

– Det vil alltid
være noen som
velger bygdas
kvaliteter
Det kan utvilsomt ha
sine fordeler med
bakgrunn både fra det
rurale og det urbane
når du skal selge inn
et budskap til norske
utkantkommuner om
at nedgangen i folketallet er uunngåelig.
Ulla Higdem (61) sier
hun har flere stedsidentiteter. Og hun
behersker flere dialekter.

D
RØTTENE: Her ved Nord-Etnedal kyrkje ligger Ullas foreldre samt mange andre av hennes slektninger gravlagt.
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enne småhustrige pinselørdagen møter vi professoren
fra Lillehammer i hennes
barndoms dal, nærmere bestemt den
lille bygda Ton i Nord-Etnedal. Det
vil si, Ulla – det faller umiddelbart
naturlig å kalle henne ved fornavn –
har aldri bodd der. Men hun har likevel et sterkt og nært forhold til bygda. Mer om det seinere.
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BY OG LAND: – Jeg er et ektefødt barn av den tett sammenvevde bygd- og
byrelasjonen, ordningene for alle som utviklinga av velferdsstaten brakte
med seg. Og ikke minst at jeg tilhører den første kohorten kvinner, hvor
alle gikk ut i arbeidslivet på en eller annen måte, sier Ulla Higdem, her i
Tonsgrenda med farens gard i bakgrunnen.

– Du får vel mye kjeft fra ordførere i
distriktskommuner?
– Forbløffende lite. Jeg og mine
kollegaer opplever stort sett en positiv tone og et godt samarbeid når vi
snakker med kommunene. Vi opplever stor forståelse når folk virkelig
lytter på det vi sier og tar inn budskapet.

Realisme
Bakgrunnen er i korte trekk dette: I
februar kom professoren ved Høgskolen i Innlandet med en brannfakkel til bladet Kommunal Rapport,
nemlig at distriktene må planlegge
med utgangspunkt i befolkningsnedgang. Higdem sa også blant annet at
vi må slutte å bruke ressurser på ting
som ikke virker. Vekst i folketall er
urealistisk, hevdet hun.
– Så hva skal kommunene da foreta
seg?
– De må etablere en realistisk planlegging, som er både positiv, mulighetsorientert og offensiv. Det er ikke
noe nederlag å legge planer for den
sannsynlige utviklingen. Sektorer
som oppvekst og helse gjør jo nettopp dette. Hvorfor skal ikke da kommunens overordnete planverk implementere det samme, så henger
det sammen?
– Men er det ikke naturstridig for
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lokalpolitikere, med ordføreren i
spissen, å erklære at de aksepterer en
nedgang i befolkningen?
– Jeg skjønner at det kan være utfordrende for kommuner å skru om
og tenke helt annerledes. Men vi mener altså at det er fornuftig å bruke
tid og krefter på å utvikle gode strategier overfor den utviklingsbanen
som med stor sikkerhet kommer,
svarer Ulla Higdem.

Innovasjonskraft
Det er absolutt ikke en ny utvikling vi
ser. En rekke distriktskommuner, av
dem svært mange i Innlandet, har
hatt nedgang i befolkningen de siste
25–30 åra. Høgskolen har derfor satt i
gang et forprosjekt, «Realistisk planlegging – samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang». Med støtte fra Regionalt Forskningsfond Innlandet skal forskerne
finne ut enda mer om hvordan de aktuelle kommunene kan innrette seg
bedre.
– Når vi går systematisk gjennom
planverket til mange kommuner i
Innlandet, ser vi at alle skriver at folketallet har gått ned de siste 30 åra.
Men målet er tross dette fortsatt
vekst. Da mener vi det er en stor fare
for at man bruker krefter og ressurser
på feil ting. Kanskje må kommunene

satse sterkere på den innovasjonskraften som finnes hos dem som allerede bor der? Og når det snakkes om
at befolkningen stadig eldes, må det
være et potensial for å utnytte behovet for flere arbeidsplasser innenfor
helse og omsorg, påpeker professoren.

Bredbånd til alle
– Men er det realistisk å tro at distriktskommunene kan trekke til seg
yngre, som for eksempel ønsker å
jobbe i denne sektoren?
– Jeg greier ikke å ha et pessimistisk syn på dette. Det er bestandig
noen som vil velge kvalitetene ved å
leve livet på landet, som vektlegger
gode oppvekstvilkår og nærhet til naturen, for å nevne noe.
– Og nå skrives og snakkes det også
om koronaflukt fra byene. Tror du
det kan slå positivt ut for mindre distriktskommuner?
– Ikke umulig. Og jeg vil særlig nevne en faktor som er veldig viktig,
nemlig bredbånd til alle. Det kan ikke
være slik at kommunene alene må
betale for den infrastrukturen. Bredbånd er også av stor betydning når
det gjelder å legge bedre til rette for
deltidsinnbyggerne. Mange av dem
oppholder seg alt mye på sine fritidseiendommer. Og i framtida vil de

muligens alternere ytterligere mellom sine ulike leiligheter eller hus.
61-åringen innrømmer at de har
fått noe kritikk for sine oppfatninger.
Hun hevder at disse aktørene tillegger henne og kollegaene på Høgskolen meninger de ikke har.
– Det påstås at vi bare sitter på Lillehammer og sier at vi har kommet til
et punkt der det er umulig å snu den
negative trenden i befolkningsutviklinga. At vi skal sitte stille å båten og
la den gå sin gang. Det mener vi ikke.
Vi peker bare på at kommunenes
planlegging bør være realistisk og positiv, siden planene har svært stor betydning for folks liv. Og de kommunene som makter å legge bedre til rette for alle, har antakelig større muligheter for å trekke til seg nye innbyggere, slår professoren fast.

Finner roen
Sjøl om det er småkaldt, nesten med
hagl i lufta, er det trivelig å sitte utendørs i Tonsbygda. Her er det slett ikke
noen sammenstimling av folk, i så
måte et skoleeksempel på «elendigheten». Men nok om det.
Siden det er knapt med kafeer i
nærheten, hadde vi avtalt å møtes
ved Nord-Etnedal kyrkje. Store deler
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PÅ TOGET: I valdresbunad på reisefot. 

FOTO: Privat

FISKEBUA: Familiestedet ved Steinbuvatnet innenfor Lenningen.  FOTO: Privat

av kirkegården er opptatt med Ullas
slektninger, foreldrene inkludert.
Her er besteforeldre, oldeforeldre,
tanter, onkler og så videre gravlagt.
Og til tross for at noe av atmosfæren
på et slikt sted er preget av tristhet,
synes 61-åringen det er godt å vandre
rundt og stelle foreldrenes gravsted,
se seg rundt og la tankene vandre.
– Jeg finner en ro når jeg er her, sier
hun.
Men vi drar noen hundre meter
lengre sørover langs fylkesvegen,
som for øvrig har en svært dårlig
standard. På toppen av Hiaistigningatn, som Ulla kaller det på etnedalsdialekt – altså Higdemsstigningene –
ligger onkel Magne sin hytte, et steinkast fra vegen. Her er ingen, men
noen campingstoler er beleilig hensatt ved inngangsdøra. Dem tar vi i
bruk. Intervjuobjektet har sannelig
medbrakt kaffe og mat, dermed blir
det en riktig så hyggelig stund.
– Noen hundre meter lenger nede
ligger Higdems-gardene. Far kom fra
den øverste, Søre-Hiai. Og opp i høgda på den andre sida av vegen bor
søskenbarn Torgun, forteller Ulla.

– Da vi bodde i Oslo – jeg er født på
Rikshospitalet og vi ble i byen til jeg
var sju år – var gjennomgangsmelodien hele tida å flytte «heimatt». Så sjøl
om vi bodde bra i Bygdøy Allé 63, der
far var vaktmester og mor vasket
trapper, valgte vi å flytte til Gjøvik.
Det var tross alt nærmere «heime».
Mor og far overtok småbruket i 1970,
men det ble ikke noe flytting tilbake
før vi ungene var voksne, forteller
Ulla.
Paul var snekker, mens Anne Marie
arbeidet hos Topp Auto. I barndomsåra hadde de aldri ferie, i vanlig forstand. Familien var alle somre i NordEtnedal. De hjalp til på garden, med
all slags praktisk arbeid. Ulla var seinere avløser hos tante og onkel i Byfuglibygda. Hun minnes også at mora
måtte legge om til «Oslo 2-språk»,
mens de ennå var i hovedstaden. Det
var fordi dattera skulle gjøre det samme.
– De forsto nemlig ikke hva jeg sa i
barneparken der jeg gikk, sier hun og
ler.
Dette var starten på Ullas mange
stedsidentiteter og tilegnelse av flere
dialekter.

Lillehammer fra 1987, med seinere
mastergrad, jobb som fylkesplanlegger i Oppland, assisterende plansjef
og administrativ leder for Østlandssamarbeidet. Jeg var også konsulent i
et firma som het Prevista i to år. Så
jeg har drevet med lokal og regional
planlegging i en kvinnealder, sier
hun.
Seinere ble det doktorgradsstipendiat på Høgskolen, i en alder av 43 år,
med påfølgende doktorgrad ved
NMBU på Ås. Hennes arbeidsplass på
Lillehammer har til sammen nesten
1100 årsverk, hvorav 84 er professorer. 30 prosent av dem er kvinner, altså cirka 25 årsverk.
– Skulle jeg noensinne ta doktorgrad, måtte det bli da. Det var gull
verdt å få fordype seg i ro og fred i sitt
fagområde i tre år, konstaterer Ulla.
Og slik ble det, med avhandling om
implementering av regionale partnerskap. Nå har hun vært professor i
to år, etter å ha vært publisert både i
norske og utenlandske tidsskrifter og
vurdert etter alle kunstens regler av
en komité.
– Mamma var veldig tilfreds. Så ble
du lærer likevel, sa hun. Hun ønsket
nemlig at jeg skulle bli det. Og nå
foreleser jeg på Høgskolen. Jeg fikk
den muligheten som hun ikke fikk,
nemlig studielånsordningen som ga
anledning til å ta høyere utdanning.
Mamma døde i 2014 og rakk ikke å
oppleve mitt siste karrieresteg, sier
Ulla.
Da vi møtte henne besøkte hun
moras gravsted ved Nord-Etnedal
kyrkje. 61-åringen var atter en gang
tilbake i den bygda hun setter så
høyt, i en region hun har et nært forhold til.
– Men jeg har ikke hytte. Derimot
eier Torfinn familieplassen, ei fiskebu ved Steinbuvatnet innenfor Lenningen. Der får jeg lov å være, avslutter Ulla med et smil.

Heimatt
Her må det opplyses at far Paul og
mor Anne Marie (født Prytz Tandberg), begge født og oppvokst i Etnedal, flyttet til hovedstaden allerede i
1957. Da var han 23 og hun 21 år. Hun
vokste opp på småbruket Hovda, litt
sør for Higdem. Bestefaren kom fra
Sigdal, het Tandberg og var skulemeister i Etnedal.
I 1960 kom Ulla til verden som parets første barn. Det finnes også en
yngre bror som heter Torfinn. Paul og
Anne Marie ble i hovedstaden i noen
år. I 1983 vendte de nesene hjemover
til Etnedal. Der startet de med sau og
rev. De bygde på huset, ny grunnmur
på fjøset, reveskur, uthus og ny veg.
– Det synes jeg var tøft av dem, sier
dattera, og legger til at faren ellers
var en aktiv og utadvendt kar, blant
annet med i sangkoret og teaterlaget.
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Givende tid
Fortsettelsen fulgte på Gjøvik, der familien etter tre år i leid hus flyttet inn
i nytt, sjølbygd hjem på Kopperud.
– Jeg gråt nok mine modige tårer da
jeg skulle begynne på Vindingstad
skole. Her ble jeg ertet fordi de ikke
forsto hva jeg sa. Så jeg måtte legge
om på nytt. Men jeg fant meg etter
hvert godt til rette, og var mest
sammen med en guttegjeng. Vi hadde mye moro. Og jeg er ganske stolt
av at jeg er første generasjons «kopperudramp», sier Ulla og smiler lurt.
Det ble en utfordrende, men samtidig god og givende tid. Hun bodde
hjemme til gymnaset var fullført. Da
gikk ferden til Stavanger og utdanning i samfunnsfag, med spesialisering i kulturforvaltning. Dette åpnet
dører til et Kultur-Norge der satsing

DAGENS FANGST: Fin ørret tatt i
FOTO: Privat
Steinbuvatnet.
på denne sektoren var i startgropa.
– Jeg var så heldig å bli Norges yngste kultursekretær, 22 år gammel. Jeg
fikk budsjettansvar og skulle styre
med hovedutvalget for kultur og fritid i Rennebu kommune. Det var ganske mye for ei ung dame. Men jeg ble
tatt meget godt imot og ble bra ivaretatt i de to åra jeg var der. Så det var
en kjempefin første jobb å ha. Jeg er
veldig takknemlig for den erfaringa,
framhever 61-åringen.

Doktorgrad
Etterpå gikk ferden til Klæbu kommune, til jobb som kulturkonsulent.
Da var Ulla gift med Dag, som studerte på NTH (hun har to sønner på 34 og
30 år, foreløpig ingen barnebarn).
Men hun ville mer.
– Jeg ville ta videregående studier i
samfunnsplanlegging. Slik ble det

Morten Stensby
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Ferdig skigard
Porter og portstolper

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

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

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

v/Fred o. Ødegård
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Interessert: Seksjonsleder Anne Marit Noraker tok hytteeier og byrådsleder i
Oslo, Raymond Johansen, og kona hans, Christin Kristoffersen, med på omvisning i
de nye basisutstillingene på museet kun kort tid etter at de hadde åpna.

Rikholdig: Det er mye å se på i forholdsvis små utstillingsrom. Her står
bygningsvernrådgiver Odd Arne Rudi (t.v.), Camilla Rossing, leder av Norsk institutt
for bunad og folkedrakt, og publikummer Dagfinn Lindbråten, som er tidligere
bygningsvernrådgiver ved Randsfjordmuseet.

Museumsutflukt: – Dette var et perfekt måte å bruke en planleggingsdag i barnehagen
fra Oslo og har hytte på Aurdalsåsen. 

– Hyttefolket begynner
Stadig flere hyttefolk i
dalføret gjør som byrådslederen i Oslo – og
utforsker hva Valdres
Folkemuseum har å
by på i koronatider.
Ved inngangen til
høysesongen, har
museet også fått langt
mer å vise fram.

V

i spoler tida tjue år tilbake, til
10. juni 2001. Valdrisene har
funnet fram finstas og flagg og
vendt snuta mot Valdres Folkemuse-
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um. Det er festdag og duka for folkefest. Et av landets største friluftsmuseum feirer hundre år – med kongelig
tilstedeværelse.
Snart gifteklare kronprins Haakon
har med seg sin forlovede Mette-Marit Tjessem Høiby. Den blivende monarken skriver bunadshistorie når
han som den første kongelige mannspersonen stiller i bunad på et offentlig arrangement.

Bidrag av Dronning Sonja
To tiår seinere har den livskraftige
120-åringen på Fagernes nådd en ny
milepæl. Museumsdirektør Ole Aastad Bråten kaller det «en gammel
drøm» og konstaterer at Valdresmusea er i havn med det største formidlingstiltaket ved institusjonen noen
gang, idet museets nye basisutstillin-

ger avdukes – uten publikum til stede.
Dronning Sonja hadde takka ja til
invitasjonen, men smittesituasjonen
tvang fram ei avlysning av den planlagte åpninga – som så mye annet i
disse tider endte med å bli digital. En
trøst er det likevel at nettopp Hennes
Majestet Dronninga har bidratt med
tanker, tekst og egen beltestakk til
«Fyrstedamer i bunad».
Dronninga er i utstillinga en av ti
kvinner Norsk institutt for bunad og
folkedrakt løfter fram for sin innsats i
norsk bunads historie. En valdris er
her for øvrig tatt opp i det gode selskap, nemlig Magny Smedsrud Karlberg. Øystreslidringen satt som direktør for Bunad- og folkedraktrådet
i 25 år, etablerte og utvikla det som
skulle bli Norsk institutt for bunad og
folkedrakt.

Flere hyttefolk innom
De nye utstillingene, som arkitektkontoret Snøhetta har bidratt til utarbeidelsen av, har imidlertid ikke blitt
stående å støve ned etter åpninga i
slutten av april. Den digitale åpningssendinga, som har om lag 5000 visninger, ser ut til å ha vekka interessen
hos både lokalbefolkning, tilreisende
fra resten av Østlandsområdet og
Vestlandet samt hos hyttefolk – Oslos
byrådsleder inkludert.
Mellom de mange koronapressekonferansene i hovedstaden og lading av batteriene på hytta på Veståsen i Vestre Slidre, har Raymond Johansen fått kulturelt påfyll i museets
nye utstillinger på Fagernes sammen
med kona Christin Kristoffersen.
Sistnevnte deltok også nylig på kurs i
komposisjonsmaling i regi av Val-
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Ti kvinner: Norsk bunads historie belyses gjennom ti
markante kvinneskikkelser.

Instrumentsamling: Ni hardingfeler i monter i
håndverksutstillinga «Rotasjon».

n på, forteller Siv-Hege Madsø, Mie Tukun-Madsø, Emrik Tukun-Madsø og Martin Tukun. Familien på fire kommer
ALLE FOTO: Anne Marit Noraker/Valdresmusea

Dronningbidrag: Hennes Majestet Dronninga har
bidratt med tanker, tekst og egen beltestakk til «Fyrstedamer
i bunad».

å komme til museene
dresmusea i Aurdal.
Ifølge seksjonsleder for kulturhistorisk seksjon, Anne Marit Noraker,
er det stadig flere hyttefolk som i koronatider som ser sitt snitt til å bli bedre kjent med dalføret og utforske hva
Valdres har å by på annet enn vakker
natur.
– I løpet av fjorårssesongen, hadde
vi flere innom som fortalte at de har
hatt hytte i Valdres i ei årrekke, at de i
fjor kom innom museet for første
gang og at «oppdagelsen» var så
skjellsettende at de heretter ville gjøre besøket til en vane.

Bruker hele dagen
Blant dem som er godt kjent med museet fra før, er det også mange som får
en ny opplevelse av stedet i disse tider, tror seksjonslederen.
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– Folk både har og tar seg bedre tid.
De kan gjerne bli gående på museet
en hel dag ved å rusle rundt på området, titte inn i de gamle husa, se på
utstillingene og spise på restauranten.
Busslastene med turister som vanligvis kommer med tett tidsskjema,
har måttet bli hjemme – hvilket også
har stor innvirkning på det totale besøkstallet, i tillegg til avlyste skolebesøk, foredrag, konserter og festivalarrangement. Norgesferien sørga på
sin side for ei økning i antallet gjester
som løste enkeltbillett.
– Vi merker at hyttefolket begynner å komme, og at det er i ferd med å
bli flere folk på veiene nå.

– En viktig kommentar
På friluftsmuseet har to griser, tre kyr,

to søyer med lam og et knippe høner
tatt plass for sommeren og både fast
ansatte, ungdommer og pensjonister
skal bidra til å skape liv i husa gjennom daglige omvisninger, folkemusikk, håndverk og formidling for folk i
alle aldre.
I tillegg til ei innføring i særnorsk
bunadstradisjon gjennom ti ulike
kvinneskikkelser, innebærer også utstillingsløftet en hyllest til håndverkeren. I utstillinga «Rotasjon» bringes ei rekke gjenstander fra museumssamlingene fram i lyset. Alt fra
en kirkestol fra 1200-tallet, som en
gang sto i ei stavkirke i Skrautvål, til
oterfjøler fra Rudis produksjon i Øystre Slidre, har her fått plass.
– Med poetiske tekster, kommenterer vi hvordan både hjemlige tradisjoner og impulser utenfra har preget

hverdagen vår gjennom tidene. Vi
håper tekstene i utstillingene kan berøre de besøkende og gi grunnlag for
gode samtaler. «Nasjonalisme i Noreg», som allerede har vært utstilt i
tre år, blir stående som en viktig
kommentar til de nye utstillingene.
Der drøfter vi norsk identitet og hvordan mange holdes utenfor fellesskapet, sier Noraker.
Seksjonslederen minner avslutningsvis om at Valdresmusea holder
sommeråpent også på Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger i
Hedalen samt arrangerer håndverkskurs og enkelte guida vandringer til
Bagnsbergatn framover.
Ingri Valen Egeland
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Skeivt søkelys: Direktør Hans Philip Einarsen for Randsfjordmuseet (t.v.), professor Tone Hellesund i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, direktør Ole Aastad
Bråten ved Valdresmusea og Bjørn André Widvey ved Skeivt arkiv ønsker alle større skeivt fokus i tilnærminga til arkivmateriale.

Skeivt blikk på bygdeh
Valdresmusea leder
an for å få et større
fokus på en del av
bygdehistoria som i
mange tilfeller har
vært skambelagt og
lite framme i lyset.

J

uni er kjent som Pride-måneden
og fargelegges i regnbuens farger. Nylig stemte Stortinget for å
endre flaggloven og gjøre det lov å
heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger. Gjennom juni måned
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i fjor, og den påfølgende sommeren,
høsten og vinteren vaiet regnbueflagget på haugen over blomsterenga
på Valdres Folkemuseum for seg selv
på Fagernes.
– Regnbueflagget symboliserer mer
enn bare seksuell legning – det står
for mangfold og inkludering. Vi ønsker å sende et tydelig signal om hvor
våre verdier er plassert i ei tid der friheta til å være den man er og elske
hvem man vil i flere land er under
press, uttaler museumsdirektør Ole
Aastad Bråten.

– Skikkelig stas
Å løfte feltet, har blitt ei helårsoppgave for museet.

I samarbeid med Randsfjordmuseet og Opplandsarkivet ønsket Valdresmusea i fjor høst om lag femti
museumsarbeidere og andre fagpersoner fra hele landet velkommen til
seminar om skeiv bygdehistorie i
festsalen på Valdres Folkemuseum.
– Det er veldig flott at Valdresmusea og Randsfjordmuseet er foregangsmuseum på dette feltet – skikkelig stas faktisk, sier professor Tone
Hellesund i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, som for tida har
seksualitetshistorie og skeiv historie
i bred forstand som sitt hovedfokus
og jobber tett med det nasjonale dokumentasjonsprosjektet Skeivt arkiv
ved Universitetsbiblioteket i Bergen,

– Det er veldig flott at
Valdresmusea og Randsfjordmuseet er foregangsmuseum
på dette feltet – skikkelig
stas faktisk.
Tone Hellesund
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Stor interesse: Seminaret om skeiv bygdehistorie på Valdres Folkemuseum var fulltegna med om lag femti deltakere.

Vaier i vind: Regnbueflagget.

historia
som ble etablert i 2015.

Glad for at det skjer på bygda
– Det er fantastisk bra at det er museum i distrikta som sørger for at bygdehistoria blir løfta fram på bygda – ikke
et eller annet museum i Oslo. Tematikken blir ofte presentert som noe
som hører til storbyene – man har
brukt ord som seksuelle flyktninger
om folk som dro til storbyene. Man
har en tendens til å glemme det levende miljøet som har vært over hele
landet til enhver tid – mennesker har
alltid vært mennesker, stemmer
Bjørn André Widvey ved Skeivt arkiv
i.
– Dette er starten på noe som kan
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bli utrolig spennende. Det ligger så
mye materiale som ikke er gjennomgått, og arkivskatter som venter på å
bli oppdaga rundt om, fortsetter han.

Et mørklagt kapittel
– Inntil ganske nylig var dette noe
som ble bevisst fortiet og ansett som
for skammelig å ta tak i. Nå åpner vi
de skapdørene som lenge var lukket.
Dette er en del av historia om det norske – dette er ikke ei særhistorie. Alle
norske bygder og lokalsamfunn har ei
skeiv bygdehistorie. Homoseksualitet
er ikke noe som har hørt til et annet
sted – det hører også til i bygdene
våre, i familiene våre og på museene
våre, sier Hellesund.

Spennende Tematikk: Fersk museumsarbeider Jo-Terje S. Høyesveen
ved Randsfjordmuseet og historieinteressert hytteeier Jonah Rosasen var blant
dem som deltok på museumsseminaret om skeiv bygdehistorie på Valdres
Folkemuseum i høst.

Vil finne forbilder
Direktør Ole Aastad Bråten for Valdresmusea mener museet, som del av
infrastrukturen i et demokrati, plikter
å sikre spor etter oss alle – også de historiene man kanskje ikke forstår eller
til og med ikke liker, uavhengig av om
det dreier seg om homohistorie eller
ikke.
– Å løfte fram eldre kilder, er med
på å fjerne fordommene med tanke
på å stå fram med sin egen seksualitet på bygda. Det å gripe fatt i denne
tematikken i seg sjøl, ufarliggjør på
mange måter. I den forbindelse får
man håpe at vi kan leite mer bevisst i
arkiva våre, så vi finner kilder som
kan være forbilder for oss.

Dette blir et viktig fokus fram mot
Skeivt kulturår 2022, som markerer
at det er femti år siden avkriminaliseringa av homofili i Norge.
– Dette handler om å se på historia
med et litt annet perspektiv. Historia
har alltid vært der, men vi må ha et
annet blikk på det for å få det fram,
sier Hans Philip Einarsen, direktør
for Randsfjordmuseet, som til høsten
ønsker velkommen til nytt samarbeidsseminar på Hadeland.
Ingri Valen Egeland
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Danebu Kongsgaard er en fjellperle
midt i Valdres sitt nydelige
fjellandskap med en lun og innbydende atmosfære.
Et sted der du kan nyte vakker natur
og nydelige matopplevelser fra lokale
råvarer. Danebu er et sted der du kan
lande og lade. En privat atmosfære
hvor du får lyst til å invitere venner,
familie eller kollegaer til feiring, samtale, jobb eller bare være sammen.

Danebu Kongsgaard ligger i Aurdal, ca 2 1/2
times kjøring fra Oslo
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Et perfekt sted å lande og lade
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Kurs og Konferanse
Valdresfjellene byr ikke bare på et
vakkert ytre, men gjør også noe med
ditt indre. Stillheten, luften og fargene
gir ro til å tenke de lange tankene.
Danebu Kongsgaard gir derfor en
god ramme for å være kreative sammen, lære noe og bygge de gode
relasjonene.
Vi skreddersyr deres opplegg. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende
prat.

Danebuvegen 625
2910 Aurdal

Valdresmagasinet

Tlf.: 45 10 10 10
post@danebu.no

DanebuKongsgaard
danebu_kongsgaard

danebu.no
danebutikken.no
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Mr. Opel
i Etnedal
KLENODIER: Ole Bjørn Fløgum foran den blå Opel Commodore B, 2,5 S fra 1978, den grå Opel Kadett B. 1900 Rallye fra 1968 og den grønne Opel Rekord 1900 Sprint fra 1970.

Ole Bjørn Fløgum (41)
er hekta på Opel, og
da mest fra perioden
1960 til 1980. Han har
nå 18 biler i samlinga
si, hvorav åtte har
skilter. Resten er prosjektbiler som skal på
veien en eller annen
gang. Det er ikke bare
biler han er opptatt
av. Han samler også
på gjenstander fra
samme periode.
I KOSEKROKEN: Her trives Ole Bjørn sammen med mange av Opelklenodiene
sine.
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– Det ble laget mye fint i den perioden. Det var ikke så mye stygg plastikk da. Det ble laget ekte flotte gjenstander. Jeg var så heldig at jeg fikk
tak i et ekte Opelkjøleskap fra 1957.
Det fungerer helt som det skal. Til og
med Coca-Cola smaker bedre når jeg
har kjølt den ned i dette skapet, ler
Ole Bjørn Fløgum.
– Jeg kjøpte min første Opel Ascona
B da jeg var 17 år gammel. Den var
grom, men jeg var jo vant til Opel da.
Faren min kjørte alltid Opel så jeg er
vel arvelig belasta, smiler Ole Bjørn
Fløgum.

Klenodier
Ole Bjørn er stadig på jakt etter nye
Opelklenodier og han ble glad da han
i fjor høst ble oppringt og ble spurt
om han ville kjøpe en som var til
salgs på Fall i Søndre Land.
– Jeg måtte bare ha den. Det var en
Opel Rekord 1900 Sprint fra 1970.
Den har samme karosseriet, samme
understellet og instrumentpanelet
som en Commodore fra samme tid,
men motoren på den jeg kjøpte er en
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OPELLAGER: I en leidd hall har Ole Bjørn Fløgum sni av
opelene sine.

TO DOBLE FORGASSERE: Opel Rekord 1970 Sprint hadde
originalt to doble forgassere for å gi bilen mer effekt.

SAMMEN MED MARTIN SCHANCHE: Martin Schanche
kjørte en Opel Kadett Rallye 1900, maken til den Ole Bjørn
har i sin samling.

– Jeg kjøpte min første
Opel Ascona B da jeg var
17 år gammel.

PREMIESAMLING: Ole Bjørn har fått flere premier når han
har stilt ut bilenene sine.
rekkefirer med to doble forgassere
originalt. Så vidt jeg vet er det bare
fem biler av denne modellen som går
på veiene i Norge nå. Den var utrolig
flott. Jeg solgte unna sju av prosjektbilene mine for å få råd til den. Den er
verdt hvert øre jeg betalte for den,
sier Ole Bjørn.

Rallybil
En annen bil han er den stolte eier av
er en Opel Kadett B 1900 Rallye fra
1968.
– Det er en slik bil Martin Schanche
kjørte tidlig i sin karriere. Jeg dro på
besøk til Martin Schanche i Drøbak.
Jeg fikk signaturen hans på hanskeromspanelet. Martin var en hyggelig
mann, og vi hadde en lang prat. Jeg er
den tredje eieren av min bil. Den er
utstyrt slik rallybilene var. Den er aldri løpskjørt, så den er i skikkelig god
stand. Jeg var i kontakt med enka til
den første eieren. Hun var veldig glad
for at jeg hadde tatt vare på den bilen.
Det var en bil de hadde hatt mye glede av. Også den bilen har to doble forgassere nå, slik de var de som ble
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kjørt i rally. Det er ikke sa mange hester i den, men den er trimmet på
gamlemåten, sier Ole Bjørn.
Den tredje bilen han framhever i
samlinga si er en blå Commodore B
2,5 S fra 1978.
– Det er en bil som det er en drøm å
kjøre. Når jeg drar på ferietur bruker
jeg den. Da hekter jeg på en combicamp fra 1977. Når jeg kommer fram
til en campingplass tar det bare to
minutter etter at jeg har stoppet, før
jeg har en fin vogn å slappe av i, sier
opelkjøreren.

Opelhistorie
Ole Bjørn har satt seg godt inn i historien til Opel og kan fortelle at Adam
Opel først laget symaskiner. Det var
da sønnene kom inn i firmaet at de
satset på bil, og den første bilen så
dagens lys i 1899. Selv har Ole Bjørn
tre Kadett B, to Manta A, en Ascona
A, tre Kadett C, en Commodore B, en
Rekord C, to Astra F, en Kadett E, en
Omega A, en Combo B, en Kadett D
og en Ascona B. Alle bilene er forsikret som samlegjenstander, for den

AUTOGRAF: Ole Bjørn har fått Martin Schanche til å signere
på hans Opel Kadett B 1900 Rallye.

reelle prisen på en restaurert bil er
mye høyere enn markedsprisen for
en urestaurert bil.

Treff
Ole Bjørn liker å treffe likesinnede og
bruker mye tid på treff. Om sommeren drar han annenhver uke ned til
Reinsvoll for å treffe andre.
– Jeg jobber A/S Valdresbygg som
tømrer og verneombud. Jeg har vært
ansatt der i 20 år og trives veldig
godt. Akkurat nå er arbeidsplassen
min på Heggenes. Når jeg er ferdig på
jobben rekker jeg bare hjem for en
dusj før jeg setter meg inn i en av bilene mine. Jeg har en liten stopp på
Dokka og fyller opp bilen med drivstoff, for de går på 98 oktan. Vi har
ikke det i Etnedal. Så kjører jeg til
Reinsvoll og kjøper meg en kopp kaffe og en softice. Så sitter vi og prater
og juger litt før jeg drar hjem igjen.
Det er et utrolig flott miljø blant oss
som samler på biler, uansett hvilket
merke vi kjører, sier Ole Bjørn som
også er tilknyttet bilmiljøet i Valdres.
– Valdres har et utrolig flott bilmil-

jø. Jeg vil berømme Valdres gatebil.
De er flinke til å arrangere. Jeg var
med i paraden rundt Strandfjorden
30. april, sier Ole Bjørn.

Skal brukes
Ole Bjørn starter opp alle bilene sine
med jevne mellomrom. Han mener
at en bil trenger å brukes. De må ikke
stå seg i hjel. Biler er bruksgjenstander og de skal brukes mener Ole
Bjørn.
Hjemme i huset sitt har han et retromiljø. På loftet har han laget en
bar. Et rom i huset er også et eget
Opelrom der han har gjenstander
som gamle kalendere, Opelklær,
Opelglass og ellers hva en kan tenke
seg av klenodier fra tidsepoken han
er opptatt av.
– Jeg prøver så godt jeg kan og kjøper med meg tidsriktige ting dersom
jeg kommer over det. Derfor har jeg
en kjølebag fra 60 tallet i isopor når
jeg drar på tur, smiler Mr. Opel i Etnedal.
Geir Norling
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17. juni åpnet alle butikkene på
storhandelssenteret på Leira:

iRobot Roomba
980 robotstøvsuger
• iAdapt 2.0 navigering
• WiFi støtte og app
• Carpet Boost funksjon

5.683,-

Hyttebutikk

ROOMBA980

8.995,Veil. kr 9.995,-

Separasjonstoalett Urisep
30 l. 12V
Separasjonstoalett
Urisep 30 liter er et
biologisk toalett med
urinseparasjon. Toalettet
passer for hytter med 12
volt solcelleanlegg, men
uten vann og kloakk.

7.999,Veil. kr 8.999,-

Forbrenningstoalett Sunwind
El-dorado Pro
Bestselgeren Ventus 100
i hvit er et kompakt og
praktisk gasskjøleskap
egnet for hytter med litt
mindre plass. Skapet har
også 10 liters fryseboks.

710082

vi leverer & monterer!
Vi har 4 biler og 4 sjåfører/montører som utfører
oppdrag i Valdres og Søndre og Nordre Land.
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2.599,-

Veil. kr 3.199,-

Solcellepanel
Max Power
185 watt
Max Power er markedets
mest effektive 185 watts
panel for 12 volt. 30 års
effektgaranti.

541800

betal med vipps

102585

24 HURTIGLADERe FOR ELBIL
Nyhet! Døgnåpent tolett for deg som lader.
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Samsung 55”
Q77T 4K UHD
QLED Smart TV

9.990,-

• 55” QLED smart-TV, Dual LED
• Quantum 4K, 100 %
fargevolum
• Tizen, Ambient Mode+,
OneRemote

Lenovo Yoga
Slim 7 14”
bærbar PC (grå)
• AMD Ryzen™
7 4700U-prosessor
• 16 GB DDR4 RAM
• 512 GB M.2 PCIe
NVMe SSD

9.995,-

149467

5.599,-

Veil. kr 6.599,-

Batteri Sunwind
AGM 260At
Dette Sunwind AGMbatteriet på 260 At har
god lademottagelighet
og er fullstendig vedlikeholdsfritt. Bestselger!
153445

176885

30.900,Veil. kr 32.900,-

Sony Xperia 5 II
5G smarttelefon
(sort)

Diesel- og
parafinovn
Wallas 40
antrasitt m/
175 liters tank
og fjernstarter

8.990,239,-

En pålitelig varmekilde
som gjør at du kan
komme til ferdig oppvarmet hytte. Svært
godt egnet for mellomstore-store hytter.
545121

•6,1“ 120Hz 21:9
OLED touchskjerm
•12 MP trippelt kamera
fra ZEISS
•Snapdragon 865
prosessor med 5G
217748

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

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Valdres
Valdresmagasinet

Elkjøp Valdres • 2400 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • storemanager.valdres@elkjop.no
19. juni 2021
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IVRIG FISKER: Ernst Wagner er en ivrig fisker og bor bare et fluekast fra elva.

Jobber aktivt for bedre
For to år siden ble
Etna elvelag stifta.
Målet med foreningen
er å få elva tilbake til
en god ørretelv som
den var på femtitallet
før nedre del av elva
ble kanalisert.

PRØVER FISKELYKKEN: Daniel Storengen prøver å lokke fisken nedenfor Lundebrua.
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– Dessverre har bestanden blitt stadig dårligere, men nå har vi virkelig
tro på at vi skal få tilbake Etna som en
god ørretelv, sier den ivrige fluefiskeren, Kjetil Martinsen.
Elvelaget har i samarbeid med
Etna grunneierlaget laget omfattende regler for hvordan en kan fiske fra
Høljarast i sør, til Thon i nord. En har
blant annet regler for at ingen fiskekroker skal ha mothaker. Det fordi
fisk over 25 centimeter skal settes ut
igjen.
– Det er enkelt å lage lovlige fiskeredskaper. Blant annet vil vi ikke ha
tre kroker på samme spinner. Så har
du med en Leatherman, eller avbiter
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FISKEPRAT: Medlemmer av Etna elvelag diskuterer hvordan Etna skal bli en god fiskeelv igjen. Fra venstre Eskil Storengen, Jon Inge Huset, Knut Helge Ødegård, Daniel
Storengen, Kjetil Martinsen, Anne Kari Skogen og Ernst Wagner.

fiske i Etna
tar en bare og klipper av den ene kroken, og presser mothaka inn med
tanga, så har vi den kroken vi bruker
her i Etna, sier Ernst Wagner.
– Så krever vi at alle løser fiskekort.
Selv de unge som har lov til å fiske
gratis må løse kort. Det vil være like
gratis, men vi får registrert hvem som
fisker i elva vår, sier Jon Inge Huset.
– Vi ønsker også at fiskere rapporterer hvor mange fisk de får som er
under 25 cm, og hvor mange som er
over. Da får vi kunnskap om vi lykkes
med å få Etna tilbake til fordoms storhet, sier Eskil Storengen.
Det er en gjeng med entusiasme og
arbeidslyst som driver Etna elvelag.
De har satt i stand den gamle saga
ved Lunde bru. Der har de samlingsplass. Ideer blir diskutert. Et av punktene på planen deres som vil bli gjennomført er delvis å få tilbake Etna
med buktninger og svinger. Her er
det et omfattende restaureringsprosjekt som er i gang der NVE, Dokkadeltaet, kommunen og fylket alle er
involvert. Eventuelle tiltak skal ikke
gå på bekostning av landbruket, men
heller være en vinn-vinn situasjon.
– Elva ble kanalisert på 50-tallet for
å forebygge flom. Det tiltaket var ikke
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veldig vellykket, og fisken – forsvant.
Det ble også laget en fisketrapp ved
Høljarast, men den går midt i elva og
er kanskje ikke så hensiktsmessig
som en skulle ønske. Det er for få av
den store Randsfjordørreten som
kommer opp for å gyte, sier Eskil Storengen som tror at de tiltakene som
nå blir satt i gang vil bringe Etna tilbake som en god ørretelv, i hvert fall
for den stedegne stammen.
– Vi ønsker at Etna skal bli en god
ørretelv for alle. Her skal folk hygge
seg. Hele familien kan være med. Vi
har restaurert den gamle saga, så her
kan folk søke ly om det regner. Det
blir også satt opp gapahuk tre kilometer ned fra Lunde bru. Sier Anne
Kari Skogen.
– Kommunen har også satt opp en
gapahuk ved den fine badeplassen
Sandevja nær Bruflat. Etna skal bli et
fint mål for turisme. Her skal folk trives, sier Daniel Storengen.
– Vi får satt Etna og Etnedal på kartet. Folk kan følge prosjektet vårt på
www.etna-elvelag.no sier Knut Helge Ødegård.
Geir Norling

LOKAL FISKEREGEL: Det er ikke lov til å bruke krok med mothaker i Etna. De kan
klemmes sammen med en tang.
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Mange bekker små

UNIKT: Reint vann som kommer og kommer, som du kan drikke og dusje i samtidig – det er nesten enestående i Europa. Enda har vi tusenvis av små, intakte bekker, uten
rør og med lite forurensninger.

I fjellet sildrer smeltevannet. Blanke vanntråder gjennom mose og blir til hvite bånd i
bratthenga. Nede i bygda går vannet som klukkende bekker gjennom innmarka. I dalbunnen
samles bekkene til brede elver, oftest stilleflytende og rolig, men av og til i frådende stryk.

D

et begynte ute i det store Atlanterhavet. Sol og vind fikk
vanndampen til å stige opp til
de kalde, høyereliggende luftlagene.
Høyt oppe i atmosfæren kondenserte
dampen til skyer. De små vannpartiklene kolliderte med hverandre og
slo seg sammen, til dråpene ble så
store og tunge at de begynte å falle
som regn eller snø. Nedbørsvannet
fylte alle små groper og åpninger,
myrer, pytter og sjøer, til det rant
over, og dannet tusenvis av små sildrebekker nedover bakkene.
Rennende vann utgjør livsmiljøet
for svært mange arter, fra ørsmå
plankton og insekter til fisk, fugl og
pattedyr, ikke minst for menneskeslekten. Tidenes første valdriser var
styrt av tilgangen til vann. Enhver
boplass måtte ha en årviss bekk eller
en god kilde. Der folk og dyr kunne
krysse bekk og elv utviklet ferdselsårene seg via vad, klopper eller bruer.
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I dag forsyner ledningsvann fra et
vannverk de fleste bygg. Moderne
driftsformer i jordbruket setter krav
til store, sammenhengende jorder og
god drenering. Dermed har mange av
bekkene i kulturlandskapet nærmest
blitt usynlige. De er lagt i rør nede i
bakken.
Lenge før den første valdrisen
kom, utformet rennende vann landskapet. Store mengder grus og finmateriale blir transportert nedover i
vassdraga. Der terrenget flater ut, blir
vannet stilleflytende. Da avleires
stein, grus, sand og småpartikler. I
naturen vil bekken aldri følge en rett
bane. Vannstrømmen bukter seg
rundt ujevnheter i terrenget, kanskje
en kvistvase som har kilt seg fast, eller en stor stein. I yttersvingene er
strømmen sterkest. Der vil vannet
grave bort grus og jord. I innersvingene, der strømmen er svakere, avsettes løsmassene vannet har tatt med.

Mangfoldige Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger • Foto: Thor Østbye
På slette plasser vil derfor svingene
bli stadig større. Vi sier at elva meandrerer. Til slutt tar kanskje vannet
snarvegen mellom to slike svinger,
og vi får danna kroksjøer.

M

ange av vassårene som renner ned de bratte fjellsidene
er tørre i deler av året. Ved
snøsmelting eller større nedbørshendelser våkner de til liv. Sesongvariable bekkeløp kan ødelegge mye når
de flommer over og jorda blir vassmettet, noe som kan føre til skredutløsning. Det rare er at det er lettere å
få kontroll på flomvannet om bekkene er åpne. Mens glatte, rette rør får
vannet til å suse raskt av gårde, vil tusenvis av blad og strå, kvister og
skudd, steiner og ujevnt terreng
bremse vannstrømmen i en naturlig
bekk. De store vannmengdene i en
flomhendelse blir forsinket og
spredd ut, noe som kalles fordrøying
på fagspråket. Ved ekstreme nedbørshendelser kan ellers rør med begrenset kapasitet bli direkte farlige.
Åpne bekker fungerer som naturlige renseanlegg. Vegetasjonen langs
bekken tar opp gjødselstoffer og forurensninger. Friskt, bevegelig bekke-

vann inneholder mye oksygen, som
sammen med sollyset vil hemme eller skade mange av de sykdomsfremmende organismene som kan komme med kloakk og gjødselstoffer.
Kantvegetasjonen langs bekken virker som et forurensingsfilter; planterøtter og mikroorganismer tar opp
fosfor og nitrogen og hindrer på den
måten at uønska næringsstoff fra
dyrka mark eller en lekk kloakkledning fortsetter nedover i vassdraget.
Buskas og kratt langs bekken stabiliserer jordsmonnet og motvirker erosjon. I kulper og stilleflytende avsnitt
synker mineralpartikler og organisk
materiale til bunns, der de avleirer
seg, for så å bli nedbrutt av mikroorganismer og bunndyr.
Vassdragsnaturen i Norge, fra den
minste sildrebekken til rolige elver
og ville fossefall, er enestående i Europa. Vi kan takke våre dramatiske
landformer med fjell, breer og fjord,
men også nærheten til havet, som gir
oss rikelig med nedbør. Selv med
mange store inngrep har vi fortsatt et
mangfoldig og variert årenett av intakte vassdrag, som inneholder store
naturkvaliteter.
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VÅRBEKK: Når bekken går høyt etter snøsmeltinga og jorda er våt, blir det helt
gult av blomstrende bekkeblom i kanten. Den tåler og liker å stå med røttene i
vassmettet jord. Når bekken smalner ut på sommeren trekker plantene ofte tilbake
bladverket, slik at de blir usynlige.

INNSJØVANNYMFE: I vegetasjonsbeltet langs stilleflytende vann foregår
flørten mellom to blå skjønnheter. Navnet øyenstikkere, som insektgruppen
de tilhører kalles, er ufortjent, for disse er ikke interessert i øynene til folk
eller dyr, men lever av å fange mindre insekter.

ØREKYT: Den grådige lille rovfisken liker seg i bekker med stein- eller grusbunn, hvor
den forsyner seg av alt liv som er smått nok, som bekkeørretunger og rogn. Ørekyta har
kommet inn i Valdres i nyere tid, og er trolig kommet med fiskere som har tatt den med
seg som agnfisk.

VINTERERLE: Som fossekall er vintererlene direkte avhengig av større bekker
og åer med friskt og bevegelig vann. Reiret bygger de helst rett i vannkanten.
Vassende i bekken plukker de maten; fluer, små biller, øyenstikkerlarver, krepsdyr
og bløtdyr, – eller de fanger flygende insekter som tiltrekkes av vannet.
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PARADIS: Alle mennesker blir tiltrukket av åpent vann. Voksne kan nyte utsikten
og bekkesusen, mens de riktig unge enda har evnen til å legge merke til det
lekende vakre livet og underverkene.

VÅRFLUELARVE: Denne luringen er nøkkelart for livet i bekken. Larven dekker
seg med et pigget, transportabelt hus som den har spunnet sammen av små
stengler og røtter, som beskyttelse mot fisk og jaktende rovdyr. Med solide kroker
på bakkroppen kan larven holde stand mot bekkestrømmen.
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87 år gamalt klenodium

Kjøretøyet mitt
New Imperial motorsykkel 1934-mod.
350 kbm.
Anders Anmarkrud
Overhaling: Nils Anmarkrud (t.v.) får prøversitja gamlesykkelen etter at den er komen tilbake frå motorrenoveringa. Søskenbarnet Anders, som har teke over
sykkelen no, er spent på korleis det blir å starte den opp.

Det er spesiell stemning på tunet på Sørre
Anmarkrud i Aurdal
denne ettermiddagen.
Ein 1934-modell New
Imperial motorsykkel
skal startast opp etter
motoroverhaling.

V

eteranen og Vemi-mannen
Nils Anmarkrud er komen
eins ærend frå Slidre. Det er
nevøen Anders som har teke over på
Sørre Anmarkrud no etter at onkelen
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Gulbrand døydde få år attende. Kjøreskulelæraren og togføraren Anders
er også motorinteressert som få, med
særleg smak for tohjulingar. Han
overtok for eit par år sidan eit klenodium av ein motorsykkel frå onkelen
Nils. Nils overtok den av onkelen Sigurd tidleg på 1960-talet. Det er tale
om ein «engelskmann» med merke
New Imperial, Unit Plus, 350-kubikkar, 1934-modell. Sjeldan vare, kan dei
fleste kjennarar stadfeste. Ettertrakta
i desse tider, spesielt når den er tilnærma original og med sin opphavlege patina frå den kom til Aurdal fyrste gongen på 1950-talet.

87 år gamal sykkel
Denne ettermiddagen skal det skje

noko heilt spesielt, veteranmotorsykkelen skal startast og prøvekøyrast etter at den sist vinter har vore
totalt motoroverhala av Ernst Wagner. Denne motorkapasiteten har
som kjent busett seg i Etnedal. Han er
forresten omtala i Valdresmagasinet i
september i 2020.
Nils Anmarkrud har vore busett i
Slidre sidan i 1974 på den tida Vemi i
Røn vart starta opp. Motorsykkelen
vart med på flyttelasset dit og etter
kvart vart den parkert i Vemi-bygget
og hadde trygt og godt tilvære der i
mange tiår. For 10 15 år sidan sette
Nils fart i arbeidet med å få den i gang
att. Sykkelen var faktisk i god stand
og vart registrert.
– Sidan brukte eg å starte den opp

iblant og ta meg ein køyretur i nærområdet. Men eigentleg har den stått
i nærare 55 år etter at eg byrja på ingeniørskulen på Gjøvik i 1966, fortel
han.

Historikken er sikra
Historikken til det gamle klenodiet er
godt sikra.
– Det var onkelen min Olav, som då
held til i Oslo, som kjøpte den på bestilling frå broren Sigurd som budde
på garden Røyse nedanfor Anmarkrudgardane, fortel Nils Anmarkrud.
Han blar opp kjøpekontrakten og eit
tettskrive brev på fire sider som Olav
har skrive til broren i samband med
kjøpet. Eigentleg er det ei forklaring
på korleis sykkelen er bygd opp og
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m er kome heim

Kuriositet: Anders Anmarkrud viser fram treklossen som
dei fann i motoren. Den var nok sett inn for å halde veiva på
plass. No blir treklossen teke vare på som ein kuriositet.

Gjensyn: Nils Anmarkrud storkosa seg over å ta ein testtur
med gamlesykkelen. Har har sikra mykje utstyr som var
vanleg når ein køyrde motorsykkel før i tida, til dømes tut for
å unngå blåst i andletet.

skal nyttast, ikkje minst kjem han
med mange formaningar om bruken
av køyretøyet. – Eg var vel ni år då
den kom hit og vi ungane brukte den
til å leike med, men vi tok godt vare
på den, understrekar Nils. Då han var
i 13 – 14-årsalderen fekk han overta
sykkelen av onkel Sigurd. Nils køyrde etter kvart ein del med den i nærområdet, men den vart parkert då karen drog ut på skule.

Anders fekk overta den
– Eg er fødd i huset på Midtre Anmarkrud og oppvaksen der, så dette er
heime for meg, seier Nils som trippar
rundt i spaning då han får gjensynet
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Fekk rettliing: Olav Anmarkrud som kjøpte sykkelen for broren Sigurd, budde i Oslo. Han sende sykkelen med
Valdresbanen og dei henta den på Aurdal stasjon. Dei fekk samstundes eit brev i posten frå Olav med ei detaljert framstilling
på fire tettskrivne sider for korleis handelen hadde gått føre seg, og korleis dei skulle nytte sykkelen. Ingen tingen var overlate
til tilfeldigheitene.
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Historia er sikra: Nils har mellom anna teke vare på kjøpekontrakta som vart
inngått mellom onkelen Olav og salsfirmaet i Oslo i 1956.

Geniale løysingar: Den gamle motorsykkelen er på 350 kubikk og firetakt.
Nokså spesielt på denne New Imperialen er nok «inspeksjonsglaset» for olja der du
kan fylgje med på om den får tilgang på nok olje.
med klenodiet. Sidan sist har som
sagt Anders fått den overhala. Det
skulle vise seg å vera eit heldig samantreff då han gjennom kjenningar
vart tipsa om Ernst Wagner. Fyrst undervegs i prosessen er han vorten
klar over kor stor kapasitet Wagner
eigentleg er på området.
– Eg var heldig som fekk han til å ta
inn sykkelen, erkjenner Anders. Anders er son av Arne ein av dei fem Anmarkrud-brørne. Anders er motorinteressert som berre få er. Det er nok
ein av grunnane til at Nils fyrst tenkte på han då han ville sikre at sykkelen vart teken vare på i slekta. – Anders er grepa teknisk interessert og
eg var viss om at han ville taka vare
på den. Og så er det artig at sykkelen
på eit vis kom heim att då etter 55 år,
seier Nils.

trekloss som heldt på plass den utgåande akslinga på veivet slik at denne
ikkje skulle skli ut. Gjengane var utslitne og veivakselen var i stor ubalanse, men treklossen heldt den på
plass. – Den tida var gode råd dyre,
seier Anders, som har teke vare på
treklossen som ein del av historikken. No er klossen overflødig, naturlegvis. Anders stadfestar at Ernst
Wagner har gjort ein solid jobb som
få kunne gjort.
– Det neste blir nok å leggje opp alt
det elektriske på nytt, elles er eg oppteken av å taka vare på den slik den
er. Einaste eg har gjort er å skrue av
baksetet, eg synest den er finast utan
det høge baksetet. – Ja, her brukte
tante Kikki (Kristine) å sita på, repliserer Nils. Ho fekk ofte skyss opp dei
bratte bakkane frå garden.

Historisk augeblikk
Så til det store augeblikket, no skulle
sykkelen startast med Nils på setet og
foten på kicken. Etter at den har stått
litt, kan det gjerne gå ei stund før
bensinen når igjennom, dessutan
glapp kicken nokre gonger. Det er
også eit ekstra knep med å styre tenninga. – Eg brukar å ta den på bakkestart, seier Anders, men Nils gir seg
ikkje. Han kjenner sykkelen som sin
eigen bil, og etter femte fråspark
kjem det eit røykgufs ut av potta og
sykkelen klukkar i gang slik ein
gamal sykkel skal gjera. Og Nils tek
dei fyrste metrane med den på gardsplassen. Eit historisk augeblikk på
ein historisk stad med eit historisk
køyretøy.

Wagner overhala den
Stor spaning: Nils kjenner sykkelen
godt heilt tilbake til barndomen då
den kom til Anmarkrud. No gjeld
det å få start på den etter at den er
henta heim etter overhalinga. Fyrste
er å vri om tenningsnøkkelen, så
sjekke om bensinen kjem fram. Men
gamlesykkelen var neimen ikkje
vanskeleg å be denne gongen heller.

50

19. juni 2021

– Eg hadde nok eit snev av intensjon
om å overhale den på eiga hand, men
hadde lite kunnskap om noko så
gamalt, og det skorta også på tida.
Det var då eg vart tipsa om Ernst
Wagner. Han har stått for motoroverhalinga, og så har vi bygd opp att hjula på den, fortel Anders, som også
kan berette om ei artig oppdaging i
samband med overhalingsjobben. Då
dei opna motoren, fann dei ein hard

– Eg er ikkje minst takksam
for at eg fekk overta den, og
har stor respekt for kva den
representerer av historie i
slekta vår.

Anders er etter dette ikkje sein å be
og tek på seg halvhjelmen og dreg
nedover gardsvegen, som er bratt
som få. Og etter litt bensin- og tenningsjustering finn gamlesykkelen
frå Anmarkrud att godlyden, slik Nils
så vel hugsar den frå barndomen.
– Ja, dette var artig, seier Nils og
dreg fram kassa med alskens motorsykkelutstyr han har sikra, to Tommyhjelmar, skinnluver, hanskar, instruksjonsbøker, nyrebelte og tut eller lu som var vanleg å bruke for å
unngå blåst i ansiktet.

Original tvers igjennom
– Det einaste uoriginale her er vel
spegelen som eg måtte setja på for å
få den registrert, elles framstår den
rustfri og original så langt det let seg
gjera. No er den liv laga hjå neste generasjon Anmarkrud.
– Eg er ikkje minst takksam for at
eg fekk overta den, og har stor respekt for kva den representerer av
historie i slekta vår. Eg ser også at eg
har vore heldig som fekk Wagner til å
ta jobben med å overhale motoren,
seier Anders. Til vanleg køyrer han
andre motoriserte doningar som lokførar i ei årrekkje på Gjøvikbanen,
også mange år som kjøreskulelærar i
Oslo. No har han roa litt ned for ein
periode og er kjøreskulelærar hjå BE
trafikkskule på Fagernes. No køyrer
han toget på Gjøvikbanen kvar sjette
helg. Anders er i tillegg til lidenskapleg motorsykkelinteressert også
kjent for mange som skiinstruktør.
Ein energibunt som alltid har mange
jern i elden. No er det ikkje minst å
taka vare på husmassen på Sørre Anmarkrud attåt jobb eller jobbane og
dyrke hobbyane etter beste evne,
som gjeld.
Onkelen Nils Anmarkrud er endeleg pensjonist, men trør framleis til
for folk som treng hans kunnskap og
skaparkraft. – Fyrste oppdraget var
eigentleg å teikne Ylja-anlegget som
tilsett hjå Asea, fortel Nils, som likevel har via storparten av sitt yrkesmessige liv til Vemi i Røn.
Torbjørn Moen

Anders Anmarkrud
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Vertskap i tre generasjoner: Inger Fossen driver koselige Fossen camping i Holdalsfoss sammen med datteren Kari og datterdatteren Guro.

Fossen camping drives av damer i
På veldrevne Fossen
camping er det damene som har styringa.
Det er mor, datter og
datterdatter som er
vertskap.

M

or Inger Fossen begynte som
campingvert ved fossen i
Holdalsfoss sammen med
mannen Georg i 1962. Den spreke
dama godt oppe i 80-åra er fremdeles
aktivt med i den daglige drifta. Datteren Kari Fossen har vært med på å
drive campingplassen i alle år. Nå er
det Karis datter Guro Fossen Schlytter som står som ansvarlig for drifta
av Fossen camping. Hun får god hjelp
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til de daglige gjøremåla av den koselige, gammeldagse campingplassen
av mor og bestemor. Guros mann
Bård Thon tar sin tørn med bygging
og vedlikehold.

Ei perle av en campingplass
På den 15 mål store plassen er det satt
opp 15 små campinghytter, og det
står mange campingvogner med spikertelt der. Det er god plass til telt,
vogner og bobiler i tillegg.
Mange av gjestene har vært der
fast i flere tiår, og de skryter av plassen.
– Det er ei perle av en liten campingplass med et fantastisk vertskap,
sier totningen Lage Ødemark som koser seg ved campingvogna like ved
fossen.
– Vi kommer tett på gjestene våre,
og føler at vi er som er storfamilie

her. Siden mange av gjestene har
vært her i årevis er vi blitt godt kjent
med mange av dem, sier Kari.
Blant de faste i campingvognene er
det mange totninger som liker å fiske.
Mange utlendinger kommer år etter
år. Særlig tyskere og nederlendere.
De sier de liker seg på en slik liten,
koselig plass. Fordi Guro er ivrig i Valdres hundeklubb, og da klubben har
et fint hundeanlegg like ved campingplassen, kommer også mye hundefolk til Fossen camping.

Camping fra 1962
Inger forteller at det var et småbruk
der campingplassen ligger. Ideen om
å starte campingplass på jordet ned
mot fossen og Sebufjorden fikk hun
og Georg etter at noen nederlendere
hadde spurt om å få ligge mellom
noen hesjer på jordet. De pakka seg

inn i hesjene da de skulle sove.
– Da vi bestemte oss for å prøve oss
som campingplassdrivere satte vi
opp en utedo med fire rom, hang ei
vasskran på et gjerde og satte ut tønner til søppel. Så bygde vi to små hytter med to sengeplasser i hver, og var
i gang. Det var populært å reise på
campingtur på -60 og -70 tallet, så
trafikken var god. Jeg husker jeg satte
opp et skilt med pil til campingplassen ved mjølkerampa oppe i vegen
her. Det var en gang mannen min var
på fisketur sammen med en svoger.
Da de kom tilbake ble de veldig overraska over hvor mye folk det var på
campingplassen. Skiltet gjorde underverker.

Jevn trafikk i alle år
Fossen camping, som neste år kan
feire 60-årsjubileum, har hatt jevn
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Unik beliggenhet: Fossen campings beliggenhet ved fossen og Sebufjorden gjør den til ei
perle. Som campinggjestene koser Kari, Guro og fuglehunden Keegan seg ved fossen.

Enkelt og koselig: Kari, Inger og Guro byr ikke på luksus og flislagte bad på campingplassen
sin, men det er trivelig, reint og ordentlig der.

tre generasjoner
trafikk i alle år. Det gjør seg ikke sjøl.
For de tre damene i tre generasjoner
er livet som campingvert en livsstil.
For alle tre har det vært annen jobb
ved sia av campingdrifta. Inger var 30
år i forsikring, Kari er fysioterapeut.
Guro har jobba med økonomi i ti år,
men er nå lærer på Valdres Montessoriskole i Ulnes. Det passer fint siden
de tre barna hennes går der.
– I sommersesongen går det i arbeid døgnet rundt. Vi prøver å holde
alt i god stand og være til stede for
gjestene våre hele tida, sier Guro.
-Gjestene setter pris på personlig
kontakt, og mange sier at det er noe
av grunnen til at de kommer igjen og
igjen.
– Finværsdager når gjestene ligger
rett ut i sola er det mindre å gjøre enn i
regn og vind. Da kan det være at noen
kjører seg fast, vi må redde soveposer
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fra å bli klissvåte, eller svare på masse
spørsmål fordi de må finne på ting,
sier Kari.- Jeg glemmer ikke kjæresteparet på første telttur sammen som
hadde glemt teltplugger.

Passe langt ut i villmarka
– Det er ikke sjelden vi får besøk av
folk med bobiler som kommer ned
fra litt rufsete vær på Valdresflya der
de hadde tenkt å sove. De sier de ble
blåst ned til oss, og setter pris på å
være mer i ly og nærmere sivilisasjonen, sier Guro.
Campingplassen har fin beliggenhet, bare noen kilometer fra Fagernes
og en snau halvtimes biltur fra Beitostølen. Turmulighetene rundt plassen er gode, med fine stier mot Hovsfjorden og Skrautvål. Det er en fin ba-

Bor på campingplassen: Linda, Kristian og Anette synes det er litt langt til
leikekamerater, men koser seg med å bo på en campingplass med bading, padling,
leikeapparater og barn på ferie sommerstid.

19. september 2021

53

deplass ved elveosen. Der er det et
yrende liv på varme sommerdager.
Det er også fine fiskeplasser der, og
noen har valgt å være på Fossen camping nettopp på grunn av det.
På Fossen camping trenger ikke
gjestene forlate campingområdet for
å få en spennende villmarksopplevelse. Det hender det kommer både
elg og rev helt inn på campingplassen.
– Vi hadde noen her som skulle på
elgsafari, men samme morgen fikk de
se elg her hos oss, forteller Inger.

Stor aktivitet ved fossen
Det var liv og røre ved Holdalsfossen
også før det ble campingplass der.
Det har vært produsert elektrisitet,
det har vært sag og høvleri, korntørke, mølle, smie og fargeri og stampe
hvor de bearbeida tøy og skinn. Rester av dette står der den dag i dag.
Det kan være mye spennende historie å titte på og høre om for en historieinteressert campingturist.
Mange som overnatter på Fossen
camping synes de sover så godt der –
i duren fra fossen.
– Det hender de sover for godt. Flere ganger har vi måttet vekke folk
som skulle av gårde tidlig for å rekke
ei ferje eller noe anna, sier Kari.

Enkelt og koselig
På Fossen camping får du alt du trenger som campingturist. Det er to fine
sanitæranlegg,
handicaptoalett,
kjøkken, TV-rom og en resepsjon der
du får kjøpt litt matvarer.
– Vi har to av landets flotteste campingplasser i nærheten, og det er ikke
så fint hos oss som på campingplassene på Fagernes og i Aurdal. Jeg tror
vi utfyller hverandre. Vi sender gjerne gjester til dem, og de sender folk

til oss. Det er ikke noe formalisert
samarbeid mellom campingplassene
i Valdres, men vi prater godt sammen
og har glede av hverandre, sier Guro.
– Vi kan ikke by på fliser på doene,
hos oss får du kanskje mer følelsen av
å komme på en koselig utedo med
vannklosett. Mange vil heller ha det i
stedet for at alt skal være helt strøkent og moderne.

Spente på sommeren
Vanligvis er det mange utlendinger
på Fossen camping. De kommer igjen
sommer etter sommer. Inger, Kari og
Guro er spente på hvordan det blir
denne sommeren. De lurer på om det
blir letta på koronatiltakene slik at utlendingene kan komme nå.
– Det gikk bra i fjor, sjøl om det bare
var norske gjester her. Omsetningen
ble omtrent som et vanlig år. Vi sprita
og vaska og dreiv på, så det ble en del
ekstra arbeid for å unngå smitte, sier
Guro.

Travel tid
– Nå veit vi at vi går ei travel tid i
møte. Vi går inn ei slags boble og driver på døgnet rundt. Det er morsomt
og utfordrende. Ungene gleder seg til
det blir mer liv og røre. Kanskje får de
nye venner blant barna på campingplassen, sier Kari. -En del av jobben
min er veldig fin. Jeg er ofte barnevakt og tar med ungene bort på badeplassen på fine sommerdager.
Damene på Fossen camping drar
ikke på campingferie sjøl. De har nok
med å passe på at andre campingturister har det bra. Guro kjøpte campingvogn for tre åre sia. Den er brukt
på hundetreff ei helg. Etter det har
den stått i ro på campingplassen.
Ola Onstad

Klare til innsats: Mor og datter Guro og Anette ser fram til at Fossen
camping fylles med sommergjester.

Fant sommerparadiset på Fossen camping

Fast gjest: Lage Ødemarks familie har feriert på Fossen camping i over 50 år. Sjøl har han vært der sia han var smågutt.
Retrieveren Konrad koser seg med matfar.
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– Jeg har starta dagen med en kaffekopp foran campingvogna med tærne nesten ute i elva. Bedre kan det
ikke bli. Det sier Lage Ødemark fra
Raufoss som har vært på Fossen camping hver sommer helt fra han var
smågutt.
– Foreldrene mine var blant de første som begynte å campe her. Mor
har kjent Inger Fossen i over 50 år. Vi
har hatt vogna på samme plass i alle
år, og synes dette er det fineste stedet
vi kan tenke oss å feriere. Jeg har en
bror og en onkelunge med campingvogner litt lenger borte på plassen
her.
– Vi er her mye. Mest om sommeren, men også på våren og høsten, Til
og med i desember, i vinterferien og
påska tar vi turer hit. Det går i kos og
avslapping, fisking og turer.
– Det er veldig trivelig å være her.
Vi er som en stor familie der alle kjenner alle. Det er stille og rolig. Vertskapet er fantastisk. De veit ikke det beste de skal gjøre for oss. Det er ingen
luksus her, men det er reint og ordentlig og ikke noe tull.
Ola Onstad
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Kjærleiksreiser på Den bergenske kongeveg
Kongevegen er i vinden
meir enn nokon gong og
er sikra som historisk
ferdselsveg på lange
strekningar. Morfaren til
Sara Vatne frå Fagernes
hadde mange reiser langs
Den Bergenske kongeveg
i 1905–1910. Det kan du
lesa om i ein dokumentarroman ho har skrive.
«Sinnsinntrykket er sterkt for han som
sit der med fjella midt i mot som speglar seg i den blenkande og breilemma
Vangs-Mjøsa. Det er eit mektig syn for
Vestlendingen, og han blir reint høgtidsam der han sit.»
Slik skildrar Sara Vatne morfaren
Knut Jansson Rydland frå ei av fleire
reiser han hadde gjennom dalføret,
som oftast på veg til Stord. Vatne gav
sist haust ut ein dokumentarroman
som er basert på brev mellom morfaren og hans komande hustru. Breva
er skrive i tidsepoken mellom 1905 og
1910. Tittelen på boka er Morgonrauden – størst av alt er kjærleiken.

80 brev er teke vare på
Sara Vatne er kjent blant mange i Valdres, og ho og mannen Eyvind flytte
hit i 1973. Sara var fram til ho vart
pensjonist i 2012, lærar og rådgjevar
på Nord-Aurdal ungdomsskule. Mannen Eyvind var i tilsvarande jobb på
Valdres vidaregåande skule/Valdres
Gymnas. Sara fortel til Valdresmagasinet at mor hennar hadde teke hand
om 80 brev som morfaren, Knut
Jensson Rydland, hadde skrive til
kona Sara Haugland før dei gifta seg i
1910. Det var faktisk mora som oppmoda Sara til å bruke breva til bokstoff. Derimot har det ikkje late seg
gjera å finne breva hennar til han.

Sterk kjærleik
Sara Vatne fortel at ho har laga ein
dokumentarroman der kjærleiken
mellom morfaren og mormora er

skildra gjennom breva til bestefaren.
Det som gjer boka ekstra interessant,
er at boka samstundes skildrar dei sju
togreisene Knut Rydland tok mellom
aust og vest for å besøke si utkåra
kvinne. Reiseskildringane gir oss interessante tidsbilete, samstundes
som forfattaren set det heile inn i ei
historisk ramme.

Gjorde mange reiser
– Morfaren Knut Rydland var utdanna offiser i militæret. Dette gjorde at
han kunne gjennomføre lærarutdanninga si i Kristiansand på to år i staden for tre, fortel Sara Vatne. Og det
var i tida på lærarskulen han starta
brevskrivinga til kjærasten heime på
Fitjar. Etter lærarutdanninga var han
i eit par år lærar i Ruste i Nord-Fron.
Og frå denne tida får vi høyre om lange reiser som måtte til for å vitja mormora Sara heime på Fitjar, og som
denne tida gjekk på hushaldsskule i
hovudstaden.

Store klasseskilje
– Knut Rydland var bondegut og nynorskforkjempar. Han ivra for målsak
og ungdomslagsarbeid, medan ho
høyrde til dei kondisjonerte og syntest lite om nynorsken. Ho ville ha
Knut til å snakke bokmål, men han
svara at han ikkje ville vera nokon
Daniel Braut, fortel Sara Vatne. Daniel Braut var romanpersonen som i
Bondestudentar av Garborg, svikta
opphavet sitt.
– Morgonrauden er også ei bok som
fortel om klasseforskjellane i samfunnet på den tida. Det gjekk så vidt
at det nær ved vart brot mellom dei
på grunn av språk og klasse, fortel
Sara Vatne.

Tog, hest eller bil
Men begge to var oppvaksne på Fitjar
på Stord og hadde det til felles. Og
endeleg i romjula 1909 – etter at Knut
to dagar etter Bergensbanens opning
hadde kome seg frå Kristiania til Bergen – kunne dei to feire bryllaup.
Sara Vatne har delt romanen inn i
sju kapittel, i sju reiser, dei fleste i
form av togreiser mellom aust og
vest. Det som gjer boka spesielt interessant for folk i Valdres, er at brev-

Turar på kongevegen: Sara Vatne har skrive ein dokumentarroman basert
på 80 kjærleiksbrev som morfaren Knut Rydland skreiv til si komande kone i
tidsepoken 1905 til 1910. Han gjorde også mange reiser langs Den bergenske
kongeveg gjennom Valdres som er skildra i boka.
skrivaren i det eine kapittelet skildrar
ei reise gjennom Valdres våren 1908.
Ferda går med tog frå Vinstra til Lillehammer. Derifrå med Skibladner
over Mjøsa til Gjøvik, så med tog til
Eina. Der er det togbytte til Valdresbanen for ny togtur til Fagernes.

Imponert over skysstasjonane
På perrongen på Fagernes stasjon leitar han opp hesteskyss mot Vestlandet. Skysskaren er ein ivrig forteljar
og han gir han ei skildring av dei
mange skysstasjonane han må innom på veg oppover Den Bergenske
Kongevegen over til Lærdalsøyri,
som blant anna Fossheim, Grindaheim, Øylo, Skogstad, Nystøga, Maristova og Husum. Siste strekninga til
Husum går på den særeigne Vindhellavegen. Frå Lærdalsøyri var det
båt og hesteskyss til Voss, der han
kunne reise på den gamle Vossebanen
til Bergen. Fyrste turen skulle han
faktisk til Tvildemoen på Voss der han

skulle stille til militærteneste.
– Ei reise mellom Vinstra og Bergen
tok den gongen inntil fem dagar, fortel Sara Vatne, som har gått grundig
inn i dei historiske kjeldene, noko
som gir dei lesande historisk og kulturell meirverdi.
Knut Jensson Rydland vart seinare
styrar på Amtskulen på Fitjar.
– Deg skal eg tenkja paa
– og deg skal eg elska
– deg aaleine
– so lenge eg er liva laga! –
Dette er skildringar henta frå eit av
dei sterke kjærleiksbreva Knut Rydland skreiv på det tidspunktet han la
ut på si femte reise vestover, det var i
desember 1908. Også den gongen
gjennom Valdres., og denne reisa
gjekk med automobil.
Torbjørn Moen

BRAPLATE
William Alexander Dalen
(22) sitt nokså nyoppdaga
musikalske forbilde, har
vært død i nesten tjue år.
– Jeg lytter til mye forskjellig og er åpen
for det meste. Hva jeg hører på, kommer
egentlig litt an på humøret der og da. I
det siste har jeg hørt en del på George
Harrison og Cezinando – du har jo to ytterpunkter bare der.
– Jeg har vært The Beatles-fan lenge,
men det var nok først for et par år siden at
jeg virkelig fikk øynene opp for George
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Harrison som soloartist. Jeg liker stemmen, akkordprogresjonen og de spennende taktskiftene.
Trippelalbumet «All Things Must Pass»
av sologitaristen i den legendariske, britiske kvartetten, må derfor også bli hans
albumfavoritt og anbefaling til andre.
22-åringen, oppvokst på Ryfoss og i Heggenes, platedebuterte sjøl i høst med The
Rebels' «1,000 Roses». I det daglige studerer han populærmusikk ved Westerdahls sammen med en annen valdris,
bandkollega Espen Austdal. Nylig holdt
de også sin første livekonsert på halvannet år på Beitostølen.

– Det føltes nesten litt uvirkelig endelig å kunne stå på scenen igjen, sier den
scenevante, unge musikeren. Skal han
trekke fram en konsertopplevelse der
han sjøl befant seg i publikum, faller valget på Bon Iver i Oslo Spektrum for snart
tre år siden.
– Jeg hadde hørt mye på musikken,
men hadde aldri sett dem live. Vanligvis
får jeg litt lyst til å sette meg ned etter ei
stund om jeg har ståplass på konsert,
men jeg sto bare og gapte under hele
konserten – det var så bra, at jeg ikke
tenkte på det engang.
Ingri Valen Egeland
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11.–18. JULI 2021

RESJ EMHEIA
LAURDAG 17. JULI KL. 22.00
AMFIET, VALDRES FOLKEMUSEUM

G ÅT E

FREDAG 16. JULI KL. 21.30
AMFIET, VALDRES FOLKEMUSEUM

Jørn Hilme-stemnet fylgjer
dei retningslinene for
smittevern som gjeld i juli.
For meir informasjon:

W W W.H I L M E . N O
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Slidre
mune

nedal
mmune

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

Vang

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

Stolpejakten til Vang

Vang

kommune
No
i juni er det klart for stolpejakt
også i Vang.

– Stolpejakten er et gratis lavterskeltilbod som kan aktivisere unge og
gamle, samt at mykje er tilgjengelig
for rullestolbrukarar, fortel Mona Wiik
Jonassen, frisklivsrettleiar i Vang.
Ho har koordinert opplegget der Tyin
IL sett ut 30 stolpar på Tyin–Filefjell og
Fjellblom IL 20 stolpar kring Åsvang.
– Me kan love fleire overraskingar og
premiar. Ta med venner, hyttenaboer
og bli kjent med kvarandre og dette
unike området, oppmodar Odd Tore
Moen i Tyin IL.

Andre sommaropppdateringar
Det ligg elles an til ein rimelig framifrå
sommar i Vang med fleire nyhende
for fastubande og feriegjestar. I desse
dagar er bygginga av ny Slettefjellkiosk på gang og med det får landets
flottaste fjellovergang ein triveleg og
oppdatert start frå Vang-sida.
Elles opnar Eidsbugarden hotell att
denne sommaren og Arctic Dome

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
Vestre Slidre
kommune
kommune
Nord-Aurdal
kommune

Øystre Slidre

kommune
vil rehabilitere Fagernesparken til høsten. Med
en idyllisk plassering mellom Strandefjorden og Fagernes sentrum, er
dette en vordende diamant i Fagernes sentrum og en viktig møteplass
for beboere og deltidsinnbyggere i
Valdres.

Valdres i Øye har utvida med ei dome/
telt til etter ein framifrå fyrste sesong i
fjor og mykje tingingar til denne sommaren.
Det er god framdrift i Kvamskleivtunnellen der sprengingsarbeidet er klart
til fellesferien, noko som også betyr at
strekket langs Kongevegen over Filefjell gjennom Kvamskleiva vert mogleg
å gå i sommar.
Fiskesesongen har starta med eit brak
denne våren med mykje og stor fisk
i Begna, og bettet flyttar seg stadig
høgare til fjells utover no. Stavkyrkjene
er opne i sommar, det same gjeld alle
mat- og serveringsstader.
Eit oppdatert inspirasjonskart over
bygda er produsert opp av Vang utvikling og vert å finne over heile kommunen denne sommaren.
Litt på sida nemnar vi at heile seks
familiar er på veg til å etablere seg i
Vang denne sommaren, så mange skule- og barnehageungar kan glede seg
til nye venner frå august av. Velkomne
skal de vera!

Mona Wiik Jonassen er frisklivsrettleiar i Vang og har dratt med Tyin IL og Fjellblom IL på
å arrangere Stolpejakten no i sommar.

Fagernesparken – utviklingen fortsetter
Vang
kommune

Vestre del av parken fremstår som
en tom og åpen flate, bestående av
områder med grus og gress. Dette er
trolig Fagernes’ mest attraktive tomt,
men brukes til daglig kun som parkeringsplass. Det har i mange år vært et
ønske om å gjøre noe mer ut av parkområdet, samtidig som man legger
til rette for å øke arealets attraktivitet
som festivalområde.
Vi håper og tror dette prosjektet kan
øke attraktiviteten til Fagernes sentrum, og skape en innbydende møteplass for alle innbyggere i Valdres. Vi
gleder oss til å sette i gang.
For å dra i land et slikt prosjekt har
kommunen mottatt midler fra SATSordningen, spillemidler, ATP-midle og
Sparebankstiftelsen DNB.

Valdresmagasinet

Vi vil også takke innbyggere for
mange fine innspill i planprosessen,
og en spesiell takk til ungdomsrådet
for gode ideer og konstruktive tilbakemeldinger.

Planlagte tiltak er blant annet:
• Paddletennisbane, pump-trackbane, løpebane og multisportbane.
• Badestranda skal rustes opp, og det planlegges sittetrapp fra gangvegen og
ned i vannet.
• Videre skal gangvegen gjennom parken forbedres, inklusiv mer belysning.
• Det vil også komme på plass ny korttidsparkering og opprustning av langtidsparkeringen.
• I tillegg kommer benker og beplantning.
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Øystre Slidre

Nyt sumardagane på Furustrand

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Om du skulle ha behov for å kjøle
deg i sumar, eller kanskje kjenne eit
snev av Valdres sin eigen sydenstemning, bør du legge turen innom
Furustrand friluftsområde denne
sumaren.
Furustrand ligg rett sør for Heggenes
sentrum, nede ved Heggefjorden, og
er ein idyllisk og familievenleg plass
for bading og andre uteaktivitetar.
Furustrand er ei perle for både små
og store, fint tilrettelagt sandstrand,
ny rehabilitert sandvolleyballbane,
aktivitetar som frisbee, fotball og
badminton på plena. Mykje utstyr til
vannaktivitet til gratis utlån: kanoar,
kajakkar (enkel og dobbel), pedalbåt, SUP brett, vannkikkert, årer og
flytevestar.

Vestre Slidre

King size vanntrampoline er nettopp
bestilt og er på plass til St.Hans. Berre
å glede seg!!
Området har bemanna kiosk med
kjølande is og brus frå kl.12-17 i perioden 19.juli-15.august.
Området elles er fint opparbeid med
sandstrand, flytebrygge med stupetårn, sandvolleyballbane og eit større
grøntområde. Grillane er til fri bruk for
alle, og toalettet er ope heile døgnet.
Det er ikkje lov å campe på området.
Badesesongen har starta for lenge sidan for enkelte. Morgonbad i fjorden
er ein frisk start på dagen – kom og
prøv! Området blir utvikla gradvis år
for år, og det er meir godt i vente.

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

10 år med Valdresmeieriet

Nord-Aurdal
kommune

heilmjølka – sidan dei ikkje hadde
tid til å separere mjølka den dagen
– og denne osten kalla dei bufarost.
Denne vart modna i kjeldaren heime
og tatt frem til jul som den gjevaste
osten. Fosheim er laga på same måte
som Bufar, men av vanleg gardsmjølk
heile året.
Hjå oss er varesortimentet stadig i
utvikling, og vi jobber målretta for
fleire gode og anvendelige produkt.
Salatosten Valdresbeta, ein fetaosttype av kyrmjølk, er siste tilskudd på
stammen, og rakfiskmoussen vert
stadig meir populær.

Kvalitetsost med rik og ekte smak
Historia:

Det har i lang tid vore tradisjon for
osteproduksjon i Valdres. Kunnskapen gjekk i arv, og det var vanleg
å yste på stølane om somrane. På
garden vår Færden i Valdres har
familien vår foredla råvarer frå naturen i generasjonar, og i 2011 valde
vi å føre nokre av desse tradisjonane
vidare og etablerte Valdresmeieriet.
Dette fortel familien Wangensten.
Det tok ikkje lang tid før vi vaks oss så
store at vi måtte flytte til større og betre lokaler. I dag held vi til i moderne
meierilokaler på Fosheim i Røn, og
då vi flytta inn var det nøyaktig 100
år sidan det vart starta ysteri i same
hus for fyrste gong. Det er difor ekstra
moro at satsninga har betalt seg med
tittelen "Årets ost" for osten Fosheim og tittelen ”Årets matspire” i
den prestisjetunge matkonkurransa
Det norske måltid, samt gull- og bronsemedaljer i World Cheese Award
2018.
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Håndlaga ost av heilmjølk
Valdresmeieriet produserer Valdres
Ost, som er faste gulostar med og
utan krydder. Osten vert ysta for
hand av heilmjølk som vert levert frå
utvalde gardar i Valdres heile året. Det
fins tre variantar med krydder; Bukono med bukkehornkløver, Helin med
spisskarve (nøkkelost) og Syndin med
brennesle. Ostane har fått navn
frå stølsområdene i området rundt
meieriet som ligg i Vestre Slidre i
Valdres. Vi lagar óg to naturelle ostar
som heiter Fosheim og Bufar.
Om sommaren er kyrne på stølen og
beiter i fjellområda der. Bufarosten
er av den grunn den mest spesielle
osten, sidan han berre kan lagas i
sumarhalvåret når det er tilgang på
stølsmjølk.
Navnet Bufar kjem av at dei før i tida,
på bufardagen, flytta kyrne heim frå
stølen. Før dei fór ysta dei ost av

Kjærleiken til Valdres pregar fullt ut alt
bedrifta gjer. Vi er opptekne av kvalitet i alle ledd, frå råvare til produksjon og leveranse. Og vi er stolte av
å levere kvalitetsost av lokale råvarer,
med ein rik og ekte smak.

Prøv lokal tapas i sumar!
Peter på Syndinstøga serverer nydeleg tapas basert på lokale råvarer,
inkludert ost frå Valdresmeieret. Ta
turen innom, eller bestill mat til sumarfesten! Email: post@syndinstøga.no
Telefon:404 12 843/906 80 040

Ny kommunedirektør
Rolf Stalenget er tilsett som ny kommunedirektør i Vestre Slidre kommune.
Rolf er 54 år og bur på Beitostølen. Han har solid og relevant utdanning,
saman med lang erfaring som toppleiar frå både privat og offentleg sektor.
Etter endt utdanning har han hatt leiarstillingar ved Norges Idrettshøgskule, etterfølgt av ei lengre periode som direktør ved Beitostølen Helsesportsenter. Sidan 2017 har Rolf Stalenget vore kommunalsjef innan opplæring
og kultur i Øystre Slidre kommune.

Valdresmagasinet

Etnedal

Hege er ny leiar i Etnedal kulturråd

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

-Kulturrådet skal vera romsleg og
ope for alle innspel, seier nyvalt
leiar i Etnedal kulturråd, Hege Bergmann Rotnes. Ho tar stafettfinnen
vidare etter at Ingun Kompen har
hatt leiarvervet i ti år.
– Vi skal jobbe for at frivillige lag og
foreiningar, musikk- og kulturinteresserte i kommunen skal ha gode
forhold. Vi skal vera eit bindeledd
mellom dei frivillige, kommunen og
politikarane, seier den nye leiaren.

Alle lag og organisasjonar i Etnedal
som arbeider med kultur i vid forstand
kan ha ein representant i kulturrådet –
for tida er det 21 medlemmer. Rådet
skal bidra til å gje innbyggjarane kulturopplevingar og skapa møteplassar,
men også vera rådgjevar for kommunen i kulturpolitiske spørsmål.

Menneskeleg aktivitet
- Kultur er rett og slett menneskeleg
aktivitet i samfunnet vårt, seier Hege
Bergmann Rotnes.
- Her i Etnedal er vi ofte medlem av
både eitt, to og tre lag. Det er mange
flinke innbyggjarar som saman kan
dra i land både store og små arrangement. Vi tenkjer kanskje ikkje så mykje
over det, men det er slik deltaking
som er med på å forme oss. Det
blir vidareformidla til dei yngre, gir
lærdom og bidrar til samhald i kommunen vår.
Kulturrådet er ein viktig arena for samarbeid mellom ulike lag og foreinin-

Sør-Aurdal

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

Vestre Slidre
kommune

Hege Bergmann Rotnes deltok på haustmarknaden på Blåflat hausten 2020, med sal av skinnvarer. No er ho valt til leiar i
Etnedal kulturråd.
gar, der deltakarane saman kan koma
fram til gode idear og nye kulturtiltak
som dei ynskjer å jobbe med. Kulturkonsulenten i kommunen er sekretær
for rådet, og på den måten eit bindeledd mellom det frivillige kulturlivet
og kommunen.

Brenn for mykje
Hege sjølv er medlem av fleire av laga
som sit i kulturrådet, men representerer Bruflat sangkor.

Pris: kr 100 (kontant eller med VIPPS
til Bagn Bygdesamling 610203).
Oppmøte kl. 11.00 begge dagar ved
Solbakken cirka 400 m nord for Fossen kro langs E-16 i Bagn. Vandringa
tek to-tre timar.

Hege ynskjer både å ta vare på og å
utvikle kulturen i Etnedal: - Eg ynskjer
å jobbe for at Etnedal skal få ein felles
møtestad. Eit tun der ny teknologi kan
møte det tradisjonelle og kulturarven
i historiske omgjevnader. Og håpet er
at vi kan sjå verdien av eit slikt samlingspunkt og dra lasset saman.
-Ta gjerne kontakt med meg med
både stort og smått, er oppfordringa.

Krigshistorisk omvising opp
Gråbeinhølet til Bagnsbergatn

Øystre Slidre
kommune

Sommaren 2021 inviterer Valdresmusea til to krigshistoriske vandringar til Gråbeinhølet og Bangsbergatn, der drmatiske hendingar
utspann seg i april 1940.

- Som leiar i Bruflat Sangkor er eg
levande opptatt av song og musikk,
noko som har vore med meg heile
livet. Tonar og ord som vidareførar
gamle stev og lokale tonar, musikk til
glede og i sorg, som rører ved noko
i oss alle. Og ikkje minst «musikk til
arbe». Eg er eit aktivt medlem av
Etnedal Husflidslag, og ein trall ved
rokken eller skinnfellen høyrer med.
For den som vil syngje finn alltid ein
song!

Nord-Aurdal
kommune

dei største tapa Tyskland hadde på
norsk jord under krigen. Totalt mista
over tretti tyske soldatar livet.
På Bagnsbergatn er det fem hus, med
kulehol og krigsminneutstilling; dels

ute, dels inne. Anlegget vart innvia
som nasjonalt krigsminne av kong
Olav i 1986.

Tømmepunkt for bobiler i Bagn
21. mai ble det satt i drift nytt tømmepunkt for bobiler i Bagn. Det ligger på Circle K og er gratis å bruke.
Tømmepunktet er tilgjengelig hele
døgnet, fra midten av mai og til etter
høstferien.

A: Laurdag 10. juli kl. 11.00.
B: Laurdag 7. august kl. 11.00.
I april 1940 marsjerte tyske soldatar
inn i Valdres. I Bagn vart dei slått
tilbake fleire gonger. På og rundt
garden Bagnsbergatn vart det særleg
stor dramatikk. Tyske styrker storma
garden og tok 25 sivile til fange. Ikkje
lenge etter vart dei nedkjempa av
norske soldatar medan dei sivile var
sperra inne.
Bare ein av dei sivile vart drepen. Seinare fortsette kampane i nærområda
i fleire dagar. Kampane på og rundt
garden Bagnsbergatn førde til eit av

Valdresmagasinet
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Allsidig: Webjørg Steinset med favnen full av bilder hun har laga. Naturbildet på veggen til venstre har hun også malt.

Kreativ kunstner klar for
Hun er en allsidig
kunstner som behersker en rekke stilarter
og malerteknikker. I
Valdres har Webjørg
Steinset funnet sin
nye base.

I

2015 kom Webjørg Steinset og
mannen Bjørn Egil med flyttelasset fra Brønnøysund til Fagernes
for å komme nærmere familien. De
kjøpte seg leilighet i Garlibo med flott
utsikt over Strandefjorden.
– Vi kan ikke ha det bedre enn her.
Alt er på ei flate, vi har heis, brede dører og stor veranda. Det er ei leilighet
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vi kan bli gamle i. Vi flytta til Valdres
for å bli, og stortrives med leilighetens beliggenhet opp mot Garlikrysset, med folka og naturen her, sier
den blide 70-åringen Webjørg Steinset. -Naturen gir meg inspirasjon i arbeidet mitt. Til høsten planlegger jeg
ei egen utstilling under rakfiskfestivalen så fastboende og hyttefolk får
se hva jeg lager.

Maler på hytter
Har du vært på ei hytte der det er
malt fine landskap, morsomme troll
eller scener fra norske eventyr på
vegger, skap, dører eller senger, kan
det være Webjørg som har svinga
penselen der. Hun har malt på hytter
mange steder i landet.
– Hvis noen spør tar jeg sjølsagt
gjerne på meg oppdrag i Valdres også.

Da kan jeg male de motivene kunden
ønsker. Det jeg kan love er at de får
noe som ingen andre har. Bare fantasien setter grenser. Jeg har hatt mange morsomme oppdrag på hytter
med for eksempel maling av himmelsenger inni og utenpå. Jeg har malt
alt fra dolokk til landskap på flere
meter lange vegger.

Allsidig
Webjørg begynte med rosemaling allerede som 13-åring. Hun har talent
også for annen maling, og maler
landskap, portretter av mennesker
og dyr, troll, eventyrfigurer – ja, hva
som helst. Flere steder i landet har
hun hatt separatutstillinger, blant
annet i mange år på «De nordiske
jakt- og fiskedagene» på Norsk Skogmuseum på Elverum. Hun har hatt

malerkurs både i nord og sør, har utsmykka hytter og undervist på en folkehøgskole i Nordland. Dessuten har
hun jobba med kunstvurdering på
Nasjonalgalleriet. Hun behersker
gamle maleteknikker som patinering
og krakelering. Hun har både vært
elev og lærer i rosemaling på Raulandsakademiet.
– Portretter jeg har laga av prinsesse Ingrid Alexandra og Marius Borg
Høiby henger på Skaugum. Jeg er
sjølsagt stolt av takkebrevet jeg fikk
fra Slottet for disse maleriene.

Inspirasjon
Webjørg Steinset finner inspirasjon
til mange av maleriene sine i naturen. Det kan være på en fjelltur i Valdres, en tur langs kysten av Helgeland eller i flate, breie østlandsbyg-
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Spesiell ramme: Webjørg Steinset maler inne i kåter, altså treknuter. Det gir
naturbildene en helt spesiell effekt.

Portrett av ektemannen: Webjørg og Bjørn Egil Steinset med et portrett
hun malt av han for noen år sia.

Strektegning: Webjørg Steinset er god til å få fram karakteristiske trekk i folks
ansikter. Denne karen fra Enebakk ble kalt Sverre smed.

Valdres
der ved Enebakk der hun vokste opp
og har bodd mesteparten av livet.
– Jeg har stått mye på Nasjonalgalleriet og sett på bildene til de store
norske mesterne i naturalistisk maling og henta inspirasjon. Jeg har tegna og malt med flere kjente kunstnere. Vebjørn Sand har jeg stor sans for,
og har vært så heldig å få være
sammen med han for å lære.

Opptatt av lyset
En legger merke til det fine lyset og
stemningene i Webjørg Steinsets bilder. Hun er flink til å male himler og
god til å få fram alt livet vann kan gi i
et bilde. Det er fine skyggevirkninger
og dybde i bildene.
– Jeg synes det er spennende med
himler og alt livet i naturen. Det er aldri helt likt. Vann og fosser er vanske-
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Maler på hytter: Webjørg Steinset har malt på hytter mange steder i landet.
Her viser hun fram et eksempel der hun har malt på trapp og dører.

lig, men artig å få til. Jeg har laga
mange portretter, og da er det også
viktig å finne det riktige lyset i ansiktet og bakgrunnen. Jeg prøver å få
fram personligheten til den jeg maler. Portrettmaling er også vanskelig,
men utrolig morsomt. Noe anna som
er artig er å male inne i kåter, altså
trerøtter. Bildene får da helt spesielle
naturrammer. Jeg tror ikke det er
mange som lager slike ting.

og gjenstander eller et portrett av et
menneske eller kjæledyr. Jeg maler
mye fra fotografier, og legger ofte inn
min personlige stil i det.
Webjørg har maleverksted i Aurdal, og når hun er der er hun på jobb.
– Dagene er sjølsagt forskjellige, og
jeg maler best når jeg er inspirert. Sjøl
om det er hardt arbeid, koser jeg meg
med malinga og bruker ofte lang tid
på bildene.

Ydmyk og glad

Blir i Valdres

– Det er så mange som gir meg sterke
og gode tilbakemeldinger på det jeg
gjør. Jeg kjenner jeg blir glad sjøl når
jeg kan glede andre. Jeg føler en respekt og ydmykhet for menneskene
som gir meg oppdrag. De kan ha ønska et maleri av noe som betyr mye
for dem. Det kan være landskap, hus

– Vi har hatt det fint både i Enebakk
og Brønnøysund, men det er i Valdres vi skal bli i resten av våre liv. Her
er det godt å være.
På Helgelandskysten, hvor de bodde i 13 år, kjøpte Webjørg og Bjørn
Egil et sted like ved en hovedveg hvor
de hadde verksted og utsalg. Det var

et kjent sted med mange besøkende.
Som 59-åring utdanna Webjørg seg til
helsefagarbeider. Da brukte hun racersykkelen ei mil hver veg til Brønnøysund til utdanning og jobb. I Valdres farter hun rundt på en knall
oransje elsykkel fra Skør’n. Ektemann og tidligere gravferdskonsulent Bjørn Egil er også opptatt av å
holde seg i form, og går flere kilometer daglig.
17. september skal Webjørg Steinset ha separatutstilling i Enebakk, og
fra 3. november kan valdriser og hyttefolk se noen av arbeidene hennes
utstilt på Fagernes.
Ola Onstad
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SOLIDE UTEMØBLER
BILVERKSTAD
Solide
utemøbler
Produsert i trykkimpregnerte
materialer.
· Service
· EU kontroll
· Reperasjoner

Godt Ferdigproduserte
utvalg på lager. Kom gjerne
innom
for en titt!
møbler
på lager.

Velkommen
uansett
Kanbilmerke!
Dekk-

YX
Heggenes

MECA
verksted

Tlf. 61 34 29 25
Man–fre kl 07–22
Lør–Søn kl 09–22

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

avdeling

lagres ute
Syver
Kvaal
– Telefon:
934 39
Syver
Kvaal
– Telefon:
934811
39
vinterstid.

KLEPP AUTO
▪ Bensin, Diesel,
Kjøpsmannsbrotet
9, 4352 Kleppe
Trucstop, Adblue
▪
Salg
av
alle
Etablert
MECA Verksted
YX Beitostølen
YX Heggenes
▪ Kiosk, is, brus, pølser, ▪ Service/reparasjon
typer dekk
2009
Tlf.:
51
78
60
60
hamburger, vafler
av alle biler
▪ Dekkreparasjon
▪ Propan
▪ Frontruteskift/reparasjon
og skift
▪ Hengerutleie/-salg
▪ Service/klimaanlegg
AC
▪ Vulking
av dekk
Man-fre
07:00-16:30
▪ Vask/polering bil
▪ EU-kontroll
▪ Dekkhotell
Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–21
Lør–Søn kl 09–21
dekk@sebu.as

Åpent man–fre 07–21
lør–søn 09–21

Heggenes
Åpent man–fre 08–16

Tlf. 61 34 29 25

Tlf. 61 34 29 20

• Hamburger, pølser, vafler
Bilberging
• Kiosk,▪ is,
brus
• Dekk reparasjon og skift
• Dekkhotell
• Propan
• Bilberging
• Henger utleie/salg
• Vask og polering av bil

• Service/reparasjon alle biler
• Diesel / Farga Diesel
(perodisk kjøretøykontroll)• Bensin
▪ Kjetting
typer
• Frontruteskift/reparasjon
95 og 98alle
oktan
• Parafin
• Service
klimaanlegg
▪ Bilutleie
• EU-kontroll
▪ Flushing(Periodisk
gearkasse
Kjøretøy Kontroll)
• Bilutleie

Reinlivegen
465 – 465
2933– Reinli
Reinlivegen
2933 Reinli

811

Selvbetjent stasjon

seurran
Konk priser!
e
g
dykti

Sebu Bil & Bensin AS

Når fagkunnskap og kvalitet teller

BETAL NÅR DET PASSER !
Benytt MECA kortet

www.mecacarservice.no

Tlf. 61 34 29 20 • vakt: 97 51 48 50

ttt

www.mecacarservice.noTakplater

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

Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

God
sommer!

Vindevegen 1, 2940 Heggenes

Besøk vår hjemmeside www.sebu.as

tt

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850

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

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas ohlson
Coop extra
europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
Lekesenteret
VALdres

ÅPnInGsTId: 07-23
søndagsåpent uke 25-31: 09-21

nyt lunsjen
eller kaffen ute
på solterassen

Lindex
narvesen
nille
oK Hagen

GULL-Ur-oPTIK

sport 1
Zavanna
Posten

300 gratis parkeringsplasser
LeIrA I VALdres Åpent 10-20 (18) extrA/posten 07-23
bilteMA 08-20 (9-18) Apotek 1 10-18 AMFI.no/AMFI-VALdres

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
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Vertskapet på kirketrappa
Hver sommer møter du ekte
ildsjeler i kirkebyggene som
holder åpent i Valdres.

K

irkeguidene ivrer etter å gi deg en god opplevelse og å formidle en av Valdres og Norges største kulturarv. Bevarte stavkirker,
steinkirker og kirkeruiner er denne dalen beriket
med, men 800–1000 år gammel religion- og arkitekturhistorie gjør seg best via levende stemmer
og gode historier. Ola Kristian Hegge er en mange
kirkeguider som møter deg denne sommeren.

Varme møter
I åtte sommersesonger har Ola Kristian Hegge stått
i porten og tatt imot besøkende til hjemkommunens stolthet, Hegge stavkirke. Innsatsen er frivillig, men for en som brenner for historie, stavkirker
og Valdres generelt er fortjenesten likevel stor.
– Praten på kirketrappa etter en omvisning, går i
alle mulige retninger. Noen har fått mye å tenke på
og vil dypere inn i materien. Andre vil vite hvor
man bør spise og overnatte på sin videre ferd gjennom Valdres. Jeg blir en vert for både personlige og
mer praktiske reiser, og dette gir meg uendelig
mye tilbake, forteller Hegge.

Trivelig pensjonistjobb
Vertskapsrollen sitter i ryggmargen etter åtte år
som turistsjef i nabodalen og lang fartstid som
bussjåfør. Han har også jobbet som nødhjelpskoordinator og fredsmekler i flere verdensdeler. Som
pensjonist bruker han gladelig sommeren til å fortelle om stavkirkens historier og hemmeligheter.
– Det er en fordel å kunne lese mennesker. Et kirkerom har en egen kraft og høytidelighet som går
utover historien som sitter i veggene. Noen setter
seg ned på kirkebenkene og blir grepet. Da hender
det jeg spør om de vil ta en prat eller om jeg skal
spille en salme på kirkeorgelet, sier Hegge.

Dramatiske historier og sagn
I Valdres finner du seks av landets 28 bevarte stav-

Kirkeomviser: Ole Kristian Hegge utenfor porten til ærverdige Hegge stavkyrkje.
kirker. I tillegg har vi Slidredomen i stein og kirkeruiner i dalen. Alle har de sine egne, dramatiske
historier og sagn knyttet til seg.
– Stavkirkene ble bygget i en tid da norrøn mytologi og overtro fortsatt kan ha preget folks hverdag. Noe ornamentikk og utsmykking i kirkebyggene kan tolkes som en helgardering, men her strides de lærde. I Hegge har vi en maske av en enøyd
mann, ofte omtalt som Odin, men folk skal få gjøre
opp sin egen mening, sier Hegge.

Myter og sagn
Myter og sagn om stavkirkene våre fester seg lett
gjør besøket i en stavkirke ekstra minneverdig.
Guidene har historiearsenalet under huden.

FOTO: Lene Hovi

– Jeg pleier å fortelle sagnet om kirkeklokkene
som ble fraktet fra kirken her og opp til Olestølen.
Der slo de på klokkene i et forsøk på å befri en gutt
som bygda trodde var bergtatt av de underjordiske. Gutten kom dessverre ikke tilbake, men historien sier noe om hvor tett religion og overtro var
koblet sammen.

Men er den sann?
– Det er slike sagn som har overlevd generasjoner,
men om den er sann? Jeg vet ikke, men er det «ikkje
sant, så er det jammen gøtt løge», smiler Ola Kristian Hegge som gleder seg til en ny sesong i Hegge
stavkirke.
Lene Hovi

Åpne kirker i sommer
Lomen: (20. juni – 15. august)
Torsdag – søndag: kl. 11.00-17.00
Mandag-onsdag: stengt
Høre: (20. juni – 15. august)
Mandag - onsdag + lørdag: kl. 11.00-17.00
Torsdag og søndag: stengt
Reinli: (20. juni – 15 august)
Mandag - tirsdag: kl. 11.00-17.00
Torsdag – søndag: kl. 11.00-17.00
Onsdag: stengt
Hedalen: (20. juni – 15. august)
Mandag + onsdag – søndag: kl. 11.00-17.00
Tirsdag: stengt
Hegge: (3. juli – 14. august)
Lørdager kl. 12.00-17.00
Øye: Åpningstider ikke bekreftet
Sjekk www.valdres.no for tidspunkt
Slidredomen: (1. juli – 8.august)
Onsdager: kl. 11.00-17.00
Lørdager: kl. 11.00-17.00
Mandag – tirsdag, fredag og søndag: stengt
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Slidredomen:
I Slidredomen har
en gruppe innenfor
pensjonistforeninga tatt
ansvar for vakthold og
omvisninger i flere år.
Vi har samlet gruppa
som utgjør bak f.v. Britt
Wikerholmen, Bjørg
Hamre, Nils Dokken,
Finn Helge Lyster,
Ingebjørg Moe og Per
Odd Moe. Foran f.v. Kari
Johme, Magnhild Skjel,
Kari U. Røn, Vibeke
Funder og Leiv Hamre.
Ikke tilstede: Elisabeth R.
Dahl. 
Foto: Torbjørn Moen

19. juni 2021

63

Store vennlige
kjemper
«Slektstreff»: Filip Tufte Johansen (t.v.) med Gregers, Eivind Øverli Holm med Breeze og Gullik, Knut Olav Wille med Inverness og Debra, Siri Marianne Skaug Nordby
med Lizzy, Eva Matre med Wendy, Ingun Hinna med Sinead, Janicke Merethe Fyllingsnes med Aislinn, Pablo, Netta og Thorfinn Hånsnar med Loba, Anne Birgitte Larsen
med Lyder og Øivind Berg Larsen med Wicca samla på Beitostølen Hytter & Camping i forbindelse med «slektstreffet» for irske ulvehunder fra O’Marksbay-kennelen.

Siv-Janka Fjeldstad
(47) og Are Solhaug
(41) har to hester i
stallen og to «vennlige
kjemper» i stua på
Dale. Midt under koronatida samla de til
sammen 1,1 tonn irsk
ulvehund på stølen.

D

et er en grå overskya sommerdag på Beitostølen. Et grått
bustete hode stikker opp over
verandakanten på ei campinghytte
på Beitostølen Hytter & Camping.
Snart titter flere artsfrender fram fra
hyttene omkring.
Øivind Berg Larsen (60) og Knut
Olav Wille (58) sitter inneklemt på en
hytteveranda sammen med Øivinds
søster, Bjørg Syversen (71), og spiser
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frokost mens to snuter trykker utålmodig mot gittergjerdet som er satt
opp i hjørnet.

Store «småtasser»
De to firbeinte ser kanskje fullvoksne
ut for et utrent øye, men «småtassene» har ennå ikke rukket å runde
halvåret.
– I den verste vekstperioden, kan
de på bare ei uke gå opp to til tre kilo
og vokse med to til tre centimeter.
Faktisk er disse valpene nokså skjøre
– sjøl om de er store. Det er viktig
med god lydhetstrening helt fra starten av – dette er ikke akkurat hunder
du får løfta opp og tatt med deg under armen, konstaterer oppdretterparet.
– En voksen irsk ulvehundtispe
veier kanskje pluss/minus 60 kilo og
strekker seg opp mot 80 centimeter i
skulderhøyde, mens en hannhund
gjerne veier rundt 75 kilo og har skulderhøyde over 85 centimeter.

Bremser bilen for å glane
Idet de to voksne firbeinte som er
med i følget, kommer stigende ut
døra med majestetiske skritt og lunker forbi undertegnede i livhøyde,
blir det raskt tydelig at valpene ennå
har et stykke igjen før de er fullt utvokste.
Med åtte irske ulvehunder i hus, er
det ikke bare på hyttetur det er trangt
om plassen for paret, som bor på Ask.
– På det meste har vi hatt ti hunder,
men vi har egentlig satt kvoten til
åtte. Det er ikke så lett å få med seg
flere enn seks stykker i Opel Movanovarebilen vår. Skal vi reise bort, må vi
ha noen til å komme hjem til oss for å
passe hundene. Fôrbudsjettet har vi
slutta å regne på for lengst, men vi
går nok i minus som oppdrettere,
matinntaket tatt i betraktning. Vi kjøper tre paller i slengen på til sammen
1200 kilo. Det holder i omtrent et
halvår, forteller Øivind og Knut Olav.
Sistnevnte fikk sin første irske ulvehund allerede i 1979 og er for øvrig

den første godkjente, norske spesialdommeren for rasen.
De to opplever stadig å få oppmerksomhet for hundeholdet sitt.
– Folk bremser bilen når de ser oss
gå tur med alle åtte langs riksveien
hjemme ved Hønefoss – det var en
trailersjåfør som filma mens han
kjørte en gang,

Stort «slektstreff»
Riktignok har paret «bare» med seg
halve flokken til Beitostølen.
17 ulvehundsnuter er likevel å telle
i området under Valdres-visitten, ettersom det er innbudt til «slektstreff», der brorparten av de firebeinte
deltakerne har sitt opphav fra kennelen de to står bak, O’Marksbay, som
er en av få aktive oppdrettere for irsk
ulvehund her til lands.
– Da vi begynte å snakke om å få til
denne samlinga, som Anne Birgitte
Larsen og Per Arne Flatberg hadde
ideen til, var det ikke helt enkelt å
planlegge i utgangspunktet på grunn
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Store og stillferdige: Irsk ulvehund omtales gjerne
som «den vennlige kjempen».

Vertskap og valpekjøpere: Siv-Janka Fjeldstad (t.v.) og Are Solhaug med
Foto: Privat
de irske ulvehundene Yentl og Whistler på stølen Li.

Stallhjelpere: De to irske ulvehundene på Dale i stallen
Foto: Privat
ved en av dølahestene. 

Oppdrettere med åtte egne: Knut Olav Wille (t.v.) med Debra og
Inverness, som er et halvt år på bildet, og Øivind Berg Larsen med Fargo og Wicca,
som her er fire og to år. Oppdretterparet har til sammen åtte irske ulvehunder.

I klynge: Yentl har søkt inntil storebror Whistler. Irske
ulvehunder legger seg gjerne sammen i klynge, forteller
Foto: Privat
matmor Siv-Janka Fjeldstad. 

Har bytta bil

grunn, vært veldig fascinert av irske
ulvehunder. Jeg vokste opp med
sanktbernhardshunder, som vi var
en del på hundeutstillinger med. Da
så vi en del irske ulvehunder, og jeg
syntes de var fantastisk vakre. Are,
som vokste opp med newfoundlandshund, hadde hatt irsk ulvehund
før og var veldig betatt av rasen etter
det, sier Siv-Janka, som ikke kjenner
til andre som har irsk ulvehund i Valdres for tida.
– Vi møter mange måpende munner når vi er ute blant folk med hundene – en del blir nok veldig satt ut av
størrelsen. Det er litt moro, for det
blir en påminnelse om hvordan jeg
reagerte før jeg fikk irsk ulvehund
sjøl – nå tenker jeg jo ikke over at de
er store i det hele tatt lengre.

– Folk bremser bilen når de
ser oss gå tur med alle åtte
langs riksveien hjemme ved
Hønefoss.

av koronasituasjonen. Det var også
ganske vanskelig å finne et overnattingssted som godtok å ta imot så
mange store hunder, men Are ringte
til campingen på Beitostølen, og de
var heldigvis positive med en gang,
forteller vertskap og valpekjøper SivJanka Fjeldstad (47), som sammen
med samboer Are Solhaug (41) har

Valdresmagasinet

gjort
øystreslidringer
av
to
O’Marksbay-hunder, halvbrødrene
Whistler (snart 3) og Yentl (15 mnd.).
Slik lå det med ett også til rette for
stølsbesøk av hele «slekta» – til
sammen 1,1 tonn irsk ulvehund – på
Li, med blant annet blodsporsøk på
programmet.
– Det er spesielt å kunne samle så
mange irske ulvehunder på samme
sted. Hundene lekte, herja og hadde
det moro, så det ut til. Om de ser at
det er noen av samme rase de treffer,
vet jeg ikke, men for en del av dem,
er det nok uvant å møte andre hunder på samme størrelse som dem sjøl,
siden de fleste andre hunder er mindre enn dem. De er generelt vennlige
mot både folk og dyr – skikkelige kosehunder, som er glade i flokken sin
og lojale mot alle som bor på tunet.
At irsk ulvehund kalles «the gentle
giant», eller «den vennlige kjempen»,
beskriver rasen godt, mener vertinna
på Li.

Om irske ulvehunder er omfangsrike
reint fysisk, er de stillferdige vesener
som ellers gjør lite av seg, ifølge SivJanka, som i det daglige jobber i stallen ved Beitostølen Helsesportsenter.
Da hun og samboeren, som bor
med hunder, hester og sauer på Dale,
i fjor bestemte seg for å gå til anskaffelse av nok en irsk ulvehund, ble
SUV-en bytta ut med varebil.
– Det var ikke så veldig lenge etter
at vi hadde skaffa oss nummer to, at
Are så på stuegolvet og sa: «Vi har jo
plass til en til!». Vi har riktignok ikke
skaffa oss en tredje hund foreløpig
altså, men det er ikke utelukka – man
blir fort litt hekta, humrer 47-åringen.
– Vi lagde en avtale da vi ble
sammen, om at hvis vi fremdeles var
et par om tre år, så skulle vi kjøpe oss
irsk ulvehund. Det gikk bare to år før
vi kjøpte den første, forteller hun lattermildt videre.
– Jeg har alltid, av en eller annen

Ingri Valen Egeland
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Partner/Eiendomsmegler
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81

Visning etter avtale med
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81

Beitostølen sentrum
Riddertunet
3.300.000,-*
*Omk. kr 98.169,50
Eierseksjon Fritidseiendom
Bra/p-rom/tomt 53/53/3982 m2 Byggeår 2020
1 bad, 2 soverom Inkl. oppvarming
Fellesutgifter pr. mnd 2.658,- Totalpris 3.398.169,50
privatmegleren.no/159210315
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Partner Eiendomsmegler
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81

Visning etter avtale med
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81

Beitostølen sentrum
Riddertunet
4.700.000,-*
*Omk. kr 133.169,50
Eierseksjon Leilighet Bra/p-rom/tomt 90/90/3982 m2
Byggeår 2020 2 bad, 3 soverom Inkl. oppvarming
Fellesutgifter pr. mnd 4.514,- Totalpris 4.833.169,50
privatmegleren.no/159210314

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Partner Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm
tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

Visning etter avtale med Partner/
Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm tlf. 900 17 481

Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
Fra kr 2 300 000,- til kr 2 600 000,Visning etter avtale med Partner/Eiendomsmegler MNEF Anders Lysholm tlf. 900 17 481 eller Jan Erik Hansen tlf. 909 26 891
Selveier 8 hyttetomter ledig Eiet tomt fra 1088 m2 - 1329 m2
Tomtene ligger sydvestvendt i lett skrånede terreng Omk. 2,6 %
Eksempel totalpris ved kjøpesum kr 2 300 000,- + omk = 2 358 870,privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Då Leppa var ein
travel møtestad

Leppa bru: Sett nedanfrå – eit praktfullt kulturminne!

All biltrafikken frå Valdres til Gjøvik, Lillehammer og Dokka gjekk her – gjennom bygdesenteret Leppa på Nordsinni. Mykje av trafikken mellom Oslo og Valdres òg. Knapt ein
rutebil køyrde forbi her utan å stanse.

F

olk skulle av eller på, medisin
og anna smågods skulle sendast
eller hentast. Lasterutene frå
Etnedal Bilruter tok seg av det tyngste godset, som mjølkespann, mjølsekker og varer til butikkane.
Dei fyrste minna eg har om Leppa
går tilbake til rundt 1961. Då var eg ni
år og far hadde kjøpt seg bil. Ein gong
stoppa vi på Leppa og gjekk inn i
krambua hass «Bennhard fabro»,
som eigentleg heitte Bernhard Lybæk
og var onkelen hans far. Den vesle
krambua vart nedlagt ikkje så lenge
etterpå. Bernhard døydde i 1965, 78
år gammal. Han heldt til på nedsida
av vegen, medan det «store» Samvirkelaget låg på oversida.

Fleire tusen turar
Frå 1966 til 1972 fór eg dagleg fram og
tilbake til Dokka, som passasjer i skulebussen til realskule og gymnas – seks
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dagar i veka. Det vart minst 2500 gonger over Leppebrua, berre det! Då har
eg trekt frå ein del fråværsdagar til krilla, kusma og anna som råka oss i tenåra
– pluss ein frilaurdag i månaden!
Eg vaks opp i Sør-Etnedal. Dokka
låg mykje nærmare enn Fagernes,
enten ein skulle til butikk eller skule,
og slik er det enno. Butikk hadde vi i
Sør-Etnedal òg, men trengde vi
sportsutstyr, klede eller hadde ærend
på meieriet, hjå frisør eller skomakar,
drog vi til Dokka. Far hadde jobben
sin på Dokka òg, iallfall mykje av tida
eg gjekk på skulen der.
Leppa ligg omtrent midt mellom
Dokka og der eg vaks opp. Staden har
namn etter elva Leppa, som renn forbi der. Elva kjem frå Leppdalen, der
øvste delen høyrer Etnedal til. Elva
går gjennom fleire dramatiske juv på
den bratte ferda si, og eit slags juv er
det òg ved det som var bygdesenteret

Leppa. Difor laut det skikkeleg bru
til. Steinbrua dei bygde på 1800-talet
har stått der i minst 150 år, kanskje
meir, og bør takast vare på som det
smykket av eit kulturminne det er.
Nordsinni samvirkelag låg tett innåt elva og hadde festlokale i andre
etasjen. Ein av dei fyrste bygdefestane eg var på, var nettopp der. Festlokalet hadde skytebane for luftgevær,
noko mange festlokale hadde den
gongen. Den som trengte drosjebil
heim etter festen, kunne kontakte
Kleven eller Fredlund. Dei budde båe
her ved brua – Kleven på oversida av
vegen, Fredlund på nedsida.

Smal og kronglin veg
Vegen frå Høljerasta til Dokka gjekk
fyrst gjennom dei tre skarpe Mosvingane, der bilane nesten må ned i sykkelfart for å koma trygt igjennom. Etter siste svingen, like før brua, tek
gamlevegen av mot Nordgarda og
Leppdalen – skarpt til venstre, og
bratt. Vegen til Dokka går nesten like
skarpt til høgre, over den smale Leppabrua. Etter brua og det som var
Samvirkelaget går vegen opp til Tomlebygda og Dælibygda. Vegane går
som før, men Samvirkelaget er forlengst gjort om til bustad. Trafikken

Leppa bru er eit kunstverk av
eit handbygt veganlegg som
sikra at vegfarande kom seg
trygt over elva.
her vart drastisk redusert etter at fylkesvegen vart lagt lenger ned og mykje beinare for snart 40 år sidan.
Etnedal Bilruter køyrer Dokkabussen forbi Leppa framleis. Det bur mykje folk her enno, så nokon vil alltid
trenge skyss til eller heim frå Dokka.
Somme av busspassasjerane frå Etnedal kallar vegen gjennom Mosvinga’ for «Strafferunden». Gamlevegen
kjennest nok skummel samanlikna
med den rette og raske nyvegen, men
lokalbussen skal jo helst gå der det
bur folk.
Leppa bru er eit kunstverk av eit
handbygt veganlegg som sikra at vegfarande kom seg trygt over elva. Leppa er ikkje å spøke med i flaumtider.
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Kor gammal er
Leppa bru?

frå vegen mot Leppdalen: Bak brua er det som var Nordsinni Samvirkelag. Bilde frå 2018.

Restar: Frå
det gamle
Leppa Sag &
Møllebrug inne i
krattet ovanfor
brua.

Brua i seg sjølv er eit studium verd,
med sin romerske boge på undersida og rekkverk av stabbesteinar på
sidene. Rekkverket går vidare eit
stykke vestover for å skilje veg frå
elv. Vegen til Nordgarda og Leppdalen er også sikra noko ved hjelp av
ein mur av handstabla stein, pluss
stabbesteinar på vegskuldra. Utan
den høge støttemuren her ville
Leppdalsvegen vore sårbar for å skli
ut. Brua skal vera bygt ein gong mellom 1829 og 1860-åra. Meir presist
veit ein ikkje.
Eit påfallande trekk, nokre vil seia
skavank, med Leppebrua er at den
er kalkaktig kvit på undersida og
delvis på sideflankane. Under heng
det kvite kalkstavar som liknar istappar. Desse kom etter at nokon
begynte å frykte for kva brua kunne
tole etter kvart som tømmer og grus
vart frakta på stadig større bilar. Sist
i 1950-åra fekk Vegvesenet sprøytt
inn ei slags kalksementblanding frå
oversida på brua før den fekk fast
dekke. Dette fylte nok fugene i
byggverket, men danna altså dei
kvite tappane og felta på undersida.
Mange vil nok meine at dette er
skjemmande. Kanskje hadde det ingen hensikt heller. Lundebrua over
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Etna har iallfall greidd seg bra utan.
Leppa bru vart forsøkt sprengt i
april 1940, utan at det ga skader som
er synlege i dag. Det var likevel nok
til å sinke framrykkinga for det tyske artilleriet – men berre litt. Knapt
fem timar etterpå gjekk Høljerastbrua i lufta med eit brak, men det er
ei anna historie.

«Industristad»
Som andre tettbygde strøk måtte
folk ved Leppa tenkje på brannfaren. Difor hadde dei eit brannhus
som stod mellom gamlevegen og
elva, ikkje langt nedafor brua. Det
fungerte som ein minibrannstasjon
med ei handpumpe, brannslangar
og ein stor vasstank. Tanken fylte
dei med bøtter. I dag er brannhuset
borte.
Om vi går endå lenger tilbake i tid,
ser vi at vatnet i Leppa har spelt ei
viktig rolle for arbeid og busetjing
på Nordsinni. Det var her den industrielle utviklinga i Nordre Land starta, ved det som heitte Tomlevoll
sag- og møllebruk. Dette bruket
hadde røter tilbake til andre halvdel
av 1500-talet, då det skal ha vore ei
oppgangssag her. Faktisk er vi då
heilt tilbake til oppgangssagas barn-

dom – ikkje berre i Land, men i heile
landet.
Det var storgardane Tomle og Esbjug som åtte saga. Tomle fekk i tillegg etablert eit kvernbruk her midt
på 1600-tallet. Dette låg i Leppa. Det
står meir om dette i bygdeboka for
Land, bandet om Nordsinni, som
Svein-Erik Ødegård har skrive.
Under katastrofeflaumen i 1789,
«Storofsen», vart heile sag- og møllebruket øydelagt. Men nye anlegg
kom til, det siste var «Leppa Sag &
Møllebrug» for ikring 150 år sidan.
Tydelege spor etter det synest enno,
60-70 m oppi elva ovafor Leppebrua: Ein svær mur som fortel om
fortidas industrisoge akkurat her,
men det er vanskeleg å oppdage i
krattskogen som veks der.
Samvirkelaget på Leppa ga opp i
1979. Dermed er det dryge 40 år sidan statusen som bygdesentrum
tok slutt. Biltrafikken på vegen til
Gjøvik, Lillehammer og Oslo heldt
fram gjennom Mosvingane og over
Leppa bru eit par år til. Då kom det
ny veg heilt utanom Leppa og dei
utskjelte Mosvingane. Etter det vart
det veldig stille kring Leppa bru.

Er det ikkje på tide å finne rett byggeår
for Leppa bru? Ein som er vant til å
finne fram i gamle dokument bør
utfordrast eller engasjerast til å finne ut
dette i god tid før 2029. Då er det
nemleg 200-årsjubileum for Lundebrua og steinbrua over Blåflatelva i
Etnedal. Viss Leppebrua er bygt same
år, burde det ligge an til dobbeltfeiring i
Nordre Land og Etnedal.
Ein kan lesa litt om brua i fleire
utgåver av Landingen, årboka for Land.
Gunnar Skrutvold skreiv om ho i
Tidsskrift for Valdres historielag i 1961.
Mest alle meiner at det var Knut Tollef
Murer som bygde den, eller «Murar’n
frå Land», som Tollef vart kalla etter at
han flytte til Valdres. Han var født i
1814, og dei lokale kjeldene meiner at
han bygde brua i 1850- eller 60-åra.
Rundt 1870 flytte Murar’n frå Land til
Skrautvål i Valdres.
Sivilingeniør Per Tambs-Lyche har
skrive at Leppa bru er frå 1829. På
Nasjonalbibliotekets nettside ligg ei
bok frå 1972 som heiter «Bruer,
ferjeleier, tunneler», skrive av TambsLyche, Hollum og Fossheim. Denne kan
ein bla i på internett, og på side 15 er
det bilde av Leppa bru med årstalet
1829 bak. I teksten under står det at
bildet av Leppa bru syner eit steinkvelv
frå 1829 med 14 meters spennvidde.
Tambs-Lyche var Brodirektør i Noreg
frå 1973 til 1987 og burde vera ein
påliteleg kar.
Det står ikkje meir om Leppa bru i
boka. Den fortel berre om ulike type
bruer opp gjennom tidene. At dei to
steinbruene i Etnedal stod ferdige i
1829, har vore kjent lenge. Viss brua
over Leppa vart bygd same år, ville det
nesten vore ein sensasjon. Kan vi vera
trygge på at Tambs-Lyche hadde gått
til grunnkjeldene for å finne bruas
byggeår? Kan han ha forveksla
byggeåret med Lundebruas, som var
godt kjent i hans levetid? Svaret er
truleg å finne hjå Statsarkivet på
Hamar eller Vegmuseet ved Hunderfossen. Der kan ein nok også finne ut
kven som var ansvarleg byggherre for
Leppabrua. Det seier seg nesten sjølv
at det ikkje kunne vore Tollef Murar
viss ho er sett opp i 1829. Då var han
berre 15 år gammal.
Leppa bru er 21 m lang med eit
spenn på 14 m, og er dermed mykje
mindre enn Lundebrua, som ligg 12-13
km lengre nord-vest. Den er likevel eit
imponerande byggverk, og det er lett å
tenkje seg at Lundebrua kan ha stått
modell for den, kanskje to-tre tiår
etterpå. Alle desse, både Leppebrua,
Høljerastbrua, Lundebrua og brua på
Bruflat, var i si tid livsviktige berebjelkar på den gamle hovudvegen frå
Christiania til Bergen etter kvart som
trafikken vart større utover på
1800-talet. Det hadde alt lenge vore
eit krav å bygge bruene på kongevegen
av stein. Stadig meir av trafikken vart
hjulgåande den tid, men framleis berre
med hesten som trekkraft. Den fyrste
bilen kom ikkje her før nokre år utpå
1900-tallet. Men dei gamle steinbruene tolte også den overgangen!

Torodd Lybeck
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering

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

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

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

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

www.sebu.as

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

Valdres Auto

Elektroservise Valdres

Volkswagen

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

Valdres Bil

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

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

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

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

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

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no
post@el-servicevaldres.no

FG Bygg AS

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

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

Fjell-Bygg as

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

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

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

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

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S
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Alt i byggevarer og arbeid.

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Valdres Brønnboring AS

www.gaus.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Valdres Hytter as

Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke

v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS

Oppføring og restaurering
av bygg, samt alt som har
tilknytning til dette.
Ingen reklame er bedre enn
fornøyde kunder.

2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS

Nybygg, tilbygg, restaurering

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

Hovrud Maskin

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000

valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

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

Solheim Trevare AS

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

Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Storefoss Sag DA

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

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

Vassfarbygg as

post@storefoss.no
www.storefoss.no

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

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

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

Spesialist på trelast

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid

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

EIENDOM
Aktiv
Valdres Eiendomskontor

Maxbo Etnedal

Jernbanevegen 14,
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 66 33

Bygg-jernvaretrelast-maling

valdres@aktiv.no
www. aktiv.no

Tlf. 61 12 01 25

DNB Eiendom Valdres

BYGGEVARER

oeh@live.no

www.maxbo.no

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

Byggmakker Leira

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

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

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

Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn
Tingnesøddin 1, 2900
Fagernes

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

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Gausdal Landhandleri

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

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

Jernbanevegen 5
2900 Fagernes
Tlf. 47 48 29 60 00

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

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres

leiebo@online.no

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

Maskinentreprenør
Knut Amundsen

Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

Byggtorget Fosheim Sag

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

2937 Begna. Tlf. 911 92 480

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

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

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

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

Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

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

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

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

Valdresmagasinet

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

Hvitevarer/Mobil/Lyd &
Bilde/Data/pc verksted –
når kompetanse og
fagkunnskap betyr noe.
Samme pris i butikk som på nett.
www.power.no

Fagernes kjøpesenter
Valdresvegen 28, 2900
Fagernes. Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS

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

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

GALLERI
Galleri Hilsen

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

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

www.elkjop.no

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

Vaset
Utbyggingsselskap as

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

Ølnesseter Hyttegrend

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

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

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

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
Vi tar vare på DINE verdier!

Tlf. 913 00 961
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

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

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. 924 59 626

Vang Energi KF

Grønvold Snekkerverksted AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

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

Valdres Varme og
Sanitær AS

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

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

http://www.amfi.no/valdres

Syver Kvaal
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

Tlf. 907 94 433

post@brusveensnekkerverksted.no

epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

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

2940 Heggenes

www.elkjop.no

2975 Vang – Tlf. 61 36 75 50

Amfi Valdres

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen

www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING

KJøPESENTER

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

SOlIde UTeMØBler,
produsert i trykkimpregnerte materialer. Ferdigproduserte møbler på lager.
Kan lagres ute vinterstid.
Syver Kvaal – Tlf. 934 39 811
Reinlivegen 465, 2933 Reinli

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

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
Takstkontoret Valdres AS

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

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

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

Power Valdres

ValdresEnergi

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

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

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

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

Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011
post@ronvvs.no
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annonsere her? Kontakt annonseavdelingen i

ELEKTRISKE
ARTIKLER

KRYSSOrd 3

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. august 2021
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Du kan også sende løsningsordene på e-post til valdresmagasinet@avisa-valdres.no
Navn:
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Kryssord 1
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Ove Trandokken, Rogne
Inger-Grete R. Akervold, Flå
Karin Lindhovd, Porsgrunn
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.

Valdresmagasinet

1. Kvar går E16, og kor lang
er vegen?
2. Kva heiter leiringen som
sidan 1975 har vore
skriftstyrar i Årbok for
Valdres?
3. Kva er tittelen på den
nye CD-en til Ragnhild
Hemsing?
4. Kva var merkenamnet
på iskremen som fram til
1982 vart produsert på
Leira?
5. Kjellbjørn Karsrud kom i
vinter ut med ei bok om
ein kjend hardingfelespelar frå Valdres. Kva
er namnet på spelemannen?
6. Kva er namnet på

VALDRESSPØRSMÅL

11

selskapet som er
totalleverandør på
hytter og hus i Vang?
7. Kva heiter ordføraren i
Nord-Aurdal?
8. Kvar går fylkesveg 51?
9. Kva heitte valdrisen som
i 1906 tok olympisk gull
på rifleskyting under dei
olympiske leikane i
Athen?
10. Når fekk Fagernes bystatus?
11. Ho har før spelt fotball
for Fagernes og Valdres
FK. No speler ho på
Vålerenga og er nyleg
utteken på juniorlandslaget (J19). Kva er
namnet?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Frå Londonderry i Nord-Irland og vidare til Storbritannia, Bergen, Fagernes og Hønefoss,
med arm frå Hønefoss til Sandvika og arm frå Hønefoss til Gävle i Sverige. Lengda er 1180 km, inkludert 190 km i
Storbritannia, 630 km i Norge og 360 km i Sverige, 2) Ivar Aars, 3) Røta, 4) Jotun-Is, 5) Ola G. Okshovd, 6) Tveitabru
Bygg AS i Ryfoss, 7) Knut Arne Fjelltun, 8) Frå Randen i Vågå via Fagernes og Leira til Gol, 9) Gudbrand Skatteboe
(1875–1965). Skatteboe deltok også på det norske laget som tok gull i frigevær lag i London to år seinare, 10) I 2007, 150
år etter at Otto Stuve etablerte den fyrste butikken på Fagernes, 11) Mari Rosendahl Nyhagen.

helgenstreken
eir helgen

VINN

FINN BILDET
C

75 år

D

E

NO TIL DAGS

Randi Winnem Tvedt
Alder: 14
Bosted: Fagernes
Skole: 	8. klasse ved Nord-Aurdal
ungdomsskole
Å vokse opp i Valdres, hva har det betydd for
deg på godt og vondt?
Det er et fint miljø her, som er såpass lite at alle
kjenner alle. Du har alltid noen du kan gå til, og
det er fint. Samtidig kan være litt trått at
reisevegen ofte er lang.

Sommeren står
for døren!
På grunn av global
oppvarming, må en
forberede seg på
ekstremvær –
(se herren t.v.)

БРŖ̄ЀŧР
A
B
БРŖ̄ЀŧР
˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗœŗ̄ŒŒŒŎŏŌ
˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗœŗ̄ŒŒŒŎŏŌ
БРŖ̄ЀŧР
˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛țŕ̄řœŗŎŏőЙŦŌŌ
˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛țŕ̄řœŗŎŏőЙŦŌŌ
˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗœŗ̄ŒŒŒŎŏŌ
ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ
ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ
˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛țŕ̄řœŗŎŏőЙŦŌŌ
ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

Ungdom !

F

EN MÅNEDS
ABONNEMENT
PÅ «VALDRES»

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

Б̄ГŏЀ̄Е̄̄
Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Ragnhild Gilen, Fagernes5
Б̄ГŏЀ̄Е̄̄
Њ˛ț̄ŖŔŘ̄ŕŒŒŎŏŌ
Њ˛ț̄ŖŔŘ̄ŕŒŒŎŏŌ
Б̄ГŏЀ̄Е̄̄
ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛ț̄Ŕ̄œřŗŎŏőЙŦŌŌ
ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛ț̄Ŕ̄œřŗŎŏőЙŦŌŌ
Њ˛ț̄ŖŔŘ̄ŕŒŒŎŏŌ
ŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ
Sav på FINN BILDET:
A side:
B side:
C side:
D side:
E side:
ŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ
ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛ț̄Ŕ̄œřŗŎŏőЙŦŌŌ
ŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ
ầẸẺẲẫắẫіẫẺầẨẲѕậẫẨếẸчџќчћҐїѓєѕччњчλẸẹчẨắẴẪắẴậẹẺắẪѓч

✂
F side:

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

ầẸẺẲẫắẫіẫẺầẨẲѕậẫẨếẸчџќчћҐїѓєѕччњчλẸẹчẨắẴẪắẴậẹẺắẪѓч

ầẸẺẲẫắẫіẫẺầẨẲѕậẫẨếẸчџќчћҐїѓєѕччњчλẸẹчẨắẴẪắẴậẹẺắẪѓч

Adresse: .................................................................................................................................................................................................................................................

E-post/Tlf.: ..........................................................................................................................................................................................................................................
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Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Jeg spiller cello og øver en del hver dag, forteller
14-åringen som sammen med tre andre, unge
talentfulle valdriser, cellistene Frida Rogn og
Marit Garvik samt trommeslager Aleksander
Rogne, nylig hadde det ærefulle oppdraget med
å spille under utdelinga av ungdommens kåring
av årets beste norske ungdomsbok, Uprisen,
under Norsk Litteraturfestival i Maihaugsalen på
Lillehammer. Dette ble et plaster på såret for
gruppa, som kaller seg for 3 cellos, ettersom
fylkesfinalen i UKM som de egentlig hadde gått
videre til i fjor, ble avlyst som følge av koronasituasjonen.
– Det var veldig morsomt å få muligheten.
Dessuten var det utrolig gøy å spille for et
publikum igjen og få applaus.
Hva er dine drømmer for framtida?
Jeg har lyst til å søke meg til musikklinja ved
Edvard Munch videregående skole i Oslo når jeg
er ferdig med ungdomsskolen, forteller Randi.
Skolen tilbyr et fordypningsprogram innen
klassisk musikk i samarbeid med Barratt Due.
Selv har den lovende cellisten fra Fagernes fått
plass i Juniorensemblet Barratt Due ved det
ærverdige musikkinstituttet i hovedstaden fra
høsten av.
– Det hadde vært veldig gøy om jeg klarte å
leve av musikken. Jeg vil i alle fall se hvor langt
det er mulig å komme.
Ser du for deg ei framtid I Valdres?
Jeg vil nok ikke flytte tilbake med en gang etter
at jeg har studert, men bo litt andre steder først.
Hva vil du trekke fram som positive og
negative sider ved Valdres?
Det er et veldig bra klassisk miljø her. Mulighetene det gir å kunne få spille i et orkester, vokse
og lære av dem som er eldre, er spesielt verdifull.
Har du noen forbilder?
Nei, jeg har egentlig ikke noen spesielle forbilder,
men jeg henter inspirasjon fra andre musikere
hele tida.

Ingri Valen Egeland
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TENKEBOKSEN

TOBIAS WETLESEN

Alle verdens ord og setninger
I begynnelsen av juni 2021 var det i
overkant av 345 millioner brukere av
den populære musikk-applikasjonen
«Spotify». Det er, riktignok med litt
takhøyde, det samme antall mennesker som levde på jorda i det herrens år
1400. Dette svimlende interessante
faktumet må jo bare by på enda mer
interessante problemstillinger og
spørsmål, tenker jeg. Likevel kan kanskje 1400-tallet virke så historisk distansert fra vår egen samtid at et tankeeksperiment blir forgjeves. Jeg vil
derimot argumentere for at mange i
dag plasserer historie som er oss relativt nær i en ufortjent fjern boks, og
heller holder fast ved verdenskriger
som kan sees, nå i farger, på Netflix og

Illustrasjon: Magne Olaf Ruud

lineær-tv ellers. Det kan være flere interessante årsaker til dette – nær familie med førstehåndserfaring, eller rett
og slett det faktum at hendelsene
foregikk i en ikke altfor fjern verden
enn den vi nå lever i. Et viktig faktum
er imidlertid at selve mennesket, eller
kanskje viktigere at menneskehjernen, ikke har endret seg stort siden
1400-tallet. Hva får vi dermed ut av
slik fascinerende statistikk som kombinerer nåtid og nær fortid?
Historiske fun-facts som dette
er, håper jeg og tror er av interesse for
de fleste. Uansett tilbyr det spennende perspektiv. Hva sier, for eksempel,
slike tall om 1400-tallets verdenssamfunn? Hva sier det om verden i dag?
Kanskje først og fremst så sier det noe
om den eksploderende befolkningsveksten som verden har gjennomgått
de siste hundre årene, men den sier
kanskje også noe om et intersubjektivt fellesskap som aldri før har eksistert i menneskets historie. En felles
forståelseshorisont som er på størrelse med 1400-tallets verden! Det slutter nok ikke med Spotify heller – hvor
mange kan det ikke sies at deler de
samme hverdagslige erfaringene i da-

gens verdenssamfunn? Slike ideer er
verdt litt oppmerksomhet, synes jeg.
Samtidig sier tallene og det fellesskapet de belyser, noe om dagens tilgang på kunnskap og informasjon – et
tema som ikke akkurat tas opp for første gang i en sommerutgave av Valdresmagasinet, for å si det sånn. Uansett så er det interessant å merke seg
at det er på nettopp 1400-tallet at
boktrykkerkunsten ble oppfunnet,
noe som kanskje er historiens viktigste forutsetning for informasjonsutvikling og kunnskapsproduksjon.
Dette betyr at det i år 1400, da verdens
befolkning var like stor som de av oss
med Spotify på talatuten i dag, satt
utelukkende på originalverker og deres håndskrevne kopier som kunnskapsportal. Hva sier dette om kunnskapen det er mulig å oppnå – både før
og nå? I teorien var det på et tidspunkt
i historien mulig å kunne «lese alt som
leses kan», og dermed besitte all
kunnskap det var mulig å oppnå. Dette er nok et absurd ideal i vår tid – bokproduksjonen er i dag ubønnhørlig,
og ikke minst er internettets enorme
informasjonslager alltid tilgjengelig
for oss. Selv om muligheten kanskje er

større enn noensinne, så er samtidig
horisonten større enn noensinne. Et
irriterende, men interessant paradoks, er det ikke?
Det er ikke lett å si hva dette kommer til å gjøre med kunnskapstradisjonen – som for øvrig er et grensesprengende spørsmål i lys av denne
spaltens omfang. Jeg tror likevel det
gjør noe med selve lese-kulturen som
eksisterer i dag. Og hvorfor leser vi,
egentlig? For forfengelighetens skyld?
Sannelig ikke bare for å tilegne oss
kunnskap og informasjon, hvertfall.
Det er blitt noe mer! Noe nostalgisk,
noe flyktende, noe trygt. Hvor kommer sommerferiens behov for Lars
Myttings nyutgivelse fra? Hva er premissene for såkalt «sommerlektyre»?
Nå svever vi kanskje litt av gårde her –
eller kanskje det bare er meg. Det er
hvertfall slike ting jeg kan komme til å
tenke på fra tid til annen. Ingen tvil
om at det er triviell tenkning, og det er
jo ganske komfortabelt her på sommerferiens startstrek. Uansett ønsker
jeg alle en god tenkesommer, og kos
dere med både bøker og vaksiner!

Selg alt og dra til skogs
Advarsel: følgende fortelling kan
fremkalle lyst til å ta seg en øl og
tenke «glad dette ikke var meg».
Brenn alt sammen, tenkte jeg. Dynk det i bensin og
la infernoet rage til det kun er en askehaug igjen, et flyktig,
rykende monument til menneskets hubris som med et
vindkast vil bli oppløst inn i evigheten.
Beklager, jeg foregriper begivenhetens gang. La oss spole tilbake 24 timer.
Fra begynnelsen av gikk det hele på tverke. Slik åpner
Jack Londons eminente maritime thriller «Rundt Kapp
Horn». Boka ble gitt ut i 1914, over ett århundre og to verdenskriger siden, men ordene traff oss med profetisk slagkraft der vi satt på kvelden og gjøre de siste forberedelsene
før flyttingen som skulle finne sted dagen etter.
Første tegn: Plutselig fant vi ikke nøkkelen til boden,
der om lag en tredjedel av alt vi eide befant seg. (Vi hadde
båret ned store deler av inventaret for å gjøre leiligheten
ryddig og pen før visningen en måned tidligere). Etter leting og sjelesøking viste det seg at bodnøkkelen var på et
knippe i besittelse av megleren. Og en telefon avslørte at
megleren hadde rotet bort disse nøklene. «Første gang på
ti år jeg har mista nøkler,» sa’n. Nuvel. Det er låsesmeder
med døgnvakt å få tak i. Ikke noe å få magesår over.
Andre tegn: en melding fra de vi kjøpte bolig av. «Det har
dukket opp noe på jobb. Er det greit om vi tar overtagelsen
på ettermiddagen i stedet?». Nei, det er ikke greit. Vi har
begge planlagt flyttingen i to uker, og tatt oss fri fra jobb og
hanket inn gode hjelpere. Ettersom det visstnok absolutt
ikke var mulig å gjennomføre overtakelsen til avtalt tid, ble
vi enige om å møtes før jobb, klokka seks om morgenen.
«Det går vel bra,» tenkte vi. «Tidligere overtakelse betyr at
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vi får mer tid til å rydde på plass småting før flyttefolkene
kommer og tar det store lasset.» Imens samlet mørke skyer
seg på horisonten med en hurtighet og presisjon som ville
fått tyske mekaniske ingeniører til å nikke anerkjennende.
Vi var to trøtte optimister som kjørte til vår nye bolig ved
soloppgang.
De første timene var grei skuring. Formiddagen ble
brukt i bedagelig tempo til å fylle bad og kjøkkenskuffer. Vi
spiste lunsj på McDonald’s. Handlet inn øl vi kunne nyte
sammen med hjelpsomme venner utpå kvelden. Vi tok til
og med en kjapp lur for å ta inn tapt søvn.
I retrospekt skjønner jeg godt at Skjebnen ikke kunne
motstå fristelsen.
Det begynte med at flyttefolkene ikke møtte opp.
Det vil si: de møtte opp i nabolaget et sted, ringte oss én
gang, og da vi ikke tok telefonen første gangen bestemte
de seg for å dra videre på neste oppdrag. Uten å prøve å
ringe på eller gå inn i den vidåpne bakgården der vi holdt på
i skytteltrafikk med esker.
«Hell hath no fury like a woman scorned,» skrev den engelske dramatikeren William Congreve i en av sine mer berømte strofer. Hadde han hørt samboeren min på telefon
med daglig leder for flyttefirmaet hadde han nok lagt inn
en fotnote. Av hensyn til allmenn sømmelighet skal jeg ikke
gå inn på nøyaktig hva som ble sagt. Alt dere trenger å vite
er at samboeren min er lege, og at hun i denne stund fikk
brukt store deler av sin anatomiske kompetanse i beskrivelsen av hva hun aktet å gjøre med flyttebyråets ansatte
og deres familiemedlemmer. Det at hun også hadde både
drill og slagverktøy for hånden sørget for at tiraden ble beriket med detaljert, om enn noe forstyrrende, visuelt krydder.
På dette tidspunktet begynte klokka å nærme seg fem
på ettermiddagen. Leiligheten måtte være tømt til dagen

Simen Dalehavn Faaberg

etter, og vi skulle naturligvis begge på jobb til vanlig tid.
Vi hadde IKEA-seng, vaskemaskin, stoler, bord, benker,
TV, grill, katt, hund, masse pappesker og flere planter enn
du kan telle på dine gudegitte lemmer. Det vi manglet, derimot, var tid, krefter og et flyttebyrå.
Vi fikk heldigvis hjelp av barmhjertige venner. Gjennom Nabobil fikk vi kloa i de største bilene man kan kjøre
med førerkort klasse B og satte i gang. På tredje turen, etter vi hadde båret opp vaskemaskinen (80 kilo, ikke noe
godt sted å få grep), en prosess som for øvrig også krevde
at vi midlertidig avinstallerte baderomsdøren, holdt jeg på
å deise i bakken av frustrasjon og utmattelse. Da var vi halvveis. På neste tur veltet en flaske fermentert fiskeslosaus
baki flyttebilen.
Pyromaniske tanker meldte seg. Hva trenger man
egentlig ting til? Jeg var klar til å ofre mitt jordslige gods til
flammene og la meg adoptere av villmarken. Men på ett eller annet vis ble vi ferdige, svette, sure og jævlige som vi
var. Neste dag våknet vi med påbegynnende rabdomyolyse begge to.
Moralen? Ikke flytt hvis du ikke må. Bruk for guds skyld
et flyttebyrå som har råd til egen nettside. Og aldri, aldri,
våg å tenke «dette kommer til å gå helt greit».

Valdresmagasinet

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i over 40 år!

Hyttemarkedet har sjelden vært bedre!

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

Vi snakker hver dag med kunder som drømmer om klar, frisk fjelluft, opplevelsesrike dager i vakker natur og ikke minst,
stemningsfulle kvelder i egen hytte.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om du vurderer å selge. Vi har lang erfaring i markedet og gir deg gjerne gode råd om
hvordan du bør gå fram.

Fredric
Bachér

Linn
Hamre

Oddny
Fystro

Anne
Stee

Tove
Berg

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!
Valdresmagasinet
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Bestill brosjyre
med forslag til
løsninger og
priser på
hedda.no

HEDDA

Tidløs design – lokal forankring
I snart 40 år har Hedda Hytter levert skreddersydde hytter fra fabrikken i
Hedalen. Da vi utviklet HEDDA ønsket vi å skape en hytte av høy kvalitet med
fleksible løsninger, og som også føyer seg pent inn i naturlandskapet.
HEDDA har et tidløst og lavmælt arkitektonisk uttrykk. Med respekt for
naturen og riktig plassering av hyttene i omgivelsene bidrar vi til å videreføre
god norsk byggeskikk.
Vi dimensjonerer HEDDA i en størrelse som passer for deg, og sørger for at
løsningen oppfyller dine behov.

La oss sammen planlegge din HEDDA!

OSLO
T 934 64 387
BERGEN/STAVANGER
T 926 93 362
HEDALEN
T 61 34 97 80Z

