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

Marte Buene
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

61 35 20 30
marte@em1fjellmegleren.no

Martin Vedel Nielsen
Eiendomsmegler MNEF

400 46 488 
martin@em1fjellmegleren.no

Marita E. Grønbrekk
Eiendomsmegler MNEF

951 50 987
marita@em1fjellmegleren.no

Jane B. Hauglid
salgssekretær MNEF

480 13 519
jane@em1fjellmegleren.no

Linn Hamre
Eiendomsmegler MNEF

997 34 264 
linn@em1fjellmegleren.no

LOKALKUNNSKAP ER VÅR STYRKE
Hver dag står vi på for å hjelpe personer i ulike livsfaser, gjennom kjøp og salg 

av bolig, fritidseiendom, prosjekt- og næringseiendom. 

Vi har hjerte og kunnskap om Valdres, og vi vet hvem som er på utkikk etter 
akkurat din eiendom. Med vår kunnskap og engasjement kan du føle deg trygg 

på en god eiendomshandel. 
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VinnERBildE: Bildet er tatt fra Kongsliknuppen med Bygdin i bakgrunn. Begge jentene, linn-therese 
mamelund og Kristin Holte mamelund, har gitt tillatelse til at bildet kan offentliggjøres.  
 

«Valdres-sommer» var tema for innsendte foto i 
sommerutgava av Valdresmagasinet. innboksen 
inneholdt flere titalls bilder med forskjellige 
sommermotiver, og etter en samlet vurdering av 
vår interne jury, kåret vi bildet tatt av Bård 
mamelund, som kommer fra gjøvik. 
det venter som seg hør og bør en premie til den 
heldige fotografen. Bildet vil i tillegg komme opp i 
en av monterne i gullsmedvegen/Briskebyen på 
Fagernes. Vi kårer «månedens bilde» i forbindelse 
med hver utgivelse av Valdresmagasinet, følgelig 
seks ganger i året. 

Frist for innsending til neste utgave av Valdres-
magasinet er nå 10. oktober. Bildet som da blir 
kåret vil komme på trykk i magasinet som kommer 
ut 31. oktober. du kan sende ditt bidrag til valdres-
magasinet@avisa-valdres.no, merket med 
månedens bilde. Husk at vi må få bildene tilsendt i 
breddeformat, og at det er ett bilde som gjelder 
for hver innsender. skriv også gjerne med en liten 
forklaring til bildet og hvor motivet er tatt. Vi 
trenger også innsendernes adresse og kontakt-
info. tema for kommende innsending er «Høst-
stemning i Valdres». lykke til.

Månedens bilde fra Bygdin

Møint: Vanskeleg
KF, Røn

Å rulle kabbekiste:  rulle sidelengs ned 
ein bratt bakke
KF, Røn

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

RedaktøRen 
haR oRdet
Torbjørn moen
torbjorn@avisa-valdres.no

Valdresmagasinet kommer nå med sin høstutgave, og 
mye av stoffet er i kjent stil viet natur- og naturopp-
levelser, men også en blanding av mye anna som vi 

håper kan ha interesse. Mye av dette året blir ikke som fore-
speila og koronapandemien preger våre liv til hverdags. 
Pandemien legger ikke minst store begrensninger på fri-
tidsaktivitetene vi bedriver. Vi reiser ikke utenlands dette 
året, og det er uvisst når vi igjen kan gjøre det. Mange har 
derfor utvist stor kreativitet i å finne på andre forlystelser å 
bruke ferien på. 

Jeg kjenner i alle fall noen som har kjøpt seg camping-
vogn og har utforsket nye steder i landet med den. Ja, 
egentlig en nokså trygg måte å avvikle ferie på, kan man si. 
Forutsatt at man følger spillereglene, og det gjør vi jo. Jeg 
kjenner også noen som har kjøpt seg motorsykkel. Jeg vet 
også at interessen for å kjøpe seg båt og være på vatnet sjøl 
her i Valdres, har økt betraktelig denne sommeren. 

Det som gleder en fjellsjel er den store interessen for å 
bruke hyttene og ikke minst gå på tur og utforske fjellet til 
fots eller som mange gjør, med sykkel. Fjellandskapet er 
som skapt for slikt, ikke minst alle vegene og stiene som går 
på kryss og tvers og som binder områdene sammen. Fjellet 
har dessuten mange fine og gode fiskevatn som i større grad 
kan tas i bruk. Nå må vi bare håpe at interessen og verdien 
ved å ha «heimeferie» holder seg. Fjellet har rom for alle.

fRaMSida:  
idyll ved tyin. 
Bildet er tatt 
ved tyin i juli i 
år ved 7.30-tida 
på morgenen. 
i bakgrunnen 
tyinvatnet og til 
venstre i bildet 
går fylkesveg 53. 
Foto: Harald andris 
Hamre

Månedens bilde
Baard Mamelund
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Tyinkrysset Fjellstue, med nye eiere og nytt 
konsept, skulle ha åpnet til påske. Koronapan-
demien satte en stopper for det, og to nyansat-
te måtte permitteres. 20. juni var den store 
dagen likevel kommet, og daglig leder, Line 
Margrethe Svien (45), kunne ønske de første 
gjestene velkommen. 
– Nytt hus, nye maskiner, nye folk og 
ny mat, alt var nytt, og vi som skulle 
jobbe her, var også nye for hveran-
dre. Attpåtil er det fortsatt korona-
restriksjoner. Første søndagen var 
det kø ut døra, og det ble lang vente-
tid på mat. Men folket var blide og 
hensynsfulle, og bar over med at det 
ble venting. Siden har det nærmest 
tatt fyr. Vi har hatt en sommer og 
oppstart som vi vanskelig kunne 

drømme om. Fra oppstarten 20. juni 
til 15. august har vi servert flere tusen 
middager, forteller en travel og like 
blid daglig leder, Line Svien, som 
også denne dagen har tatt rollen ved 
grytene for å få turnusen til å gå opp. 
Hver gang en kunde kommer til dis-
ken og bestiller en middagsrett, får 
hun et varsel på. Da er det forståelig 
nok kunden og ikke journalisten som 
har førsteprioritet. 

Lager maten fra bunnen av og med lokale råvarer
Hektisk: line margethe svien begynte som daglig leder ved tyinkrysset Fjellstue ved årsskiftet, men på grunn av koronapandemien kunne de ta imot de første 
gjestene først 20. juni. siden har det vært hektiske dager.

modernisert: tyinkrysset Fjellstue er i ferd med å endre ham, fra rødt til mørk 
grått. Fjellstuebygget er de siste ukene pusset opp både ut- og innvendig og det er 
også skiftet tak.

Spisesteder i Valdres
tyinkrysset Fjellstue, Vang



519. september 2020Valdresmagasinet

Lager maten fra bunnen av og med lokale råvarer
mye er g jort
Fjellstuebygget har bare delvis vært i 
drift de siste årene, og i anleggsperio-
den var stedet bortleid til entrepre-
nøren som bygde den nye vegen over 
fjellet. I 2010 ble stedet også rammet 
av en begrenset brann. Det sier seg 
selv at det måtte tas et krafttak.

– Det er malt mye, pusset opp og 
komplettert, og de som besøker ste-
det nå, vil oppleve et nytt og tiltalen-
de interiør i tidsriktige farger. Også 
den tradisjonelle utvendige rødfar-
gen er i ferd med å skiftes ut til fordel 
for ny look. Nå blir fjellstua gråbeiset 
med hvite vinduer.

– Behovene og planene er mange, 
nå har vi gjort det viktigste for å få 
stedet opp å gå, så må resten komme 
etter hvert, også forhåpentligvis en 
planlagt utbygging av fjellstua og 
tomta rundt. Ønskene er store for 
hele området. 

– Det er gjort mye her og vi har lagt 
stor innsats i å pynte og gjøre det fint. 
Det har gått i ett fra morgen til kveld, 
og jeg får ikke fullrost staben, som jeg 
har hatt med siden oppstarten, nok. 
Laget har gjennom sommeren be-
stått av 14 personer. Samtlige med 
unntak av én har kommet fra Valdres. 
Det har vært en flott gjeng, blide og 
fulle av pågangsmot, sier Line. Nå 
når hverdagen er tilbake, er det deri-
mot en større utfordring med å skaffe 
folk, men vi skal også takle den opp-
gava etter hvert, sier hun med et 
smil.

mat og service
Line forteller at de har jobbet mye 
med service og riktig forståelse av 
begrepet. Det føler hun at de har fått 
bra uttelling for.

– På et slikt sted er det gjestene 
som skal komme i første rekke slik at 

alle kan føle seg heime og ivaretatt. 
Vi legger vekt på å skape en uformell 
og koselig atmosfære. Vi har brukt 
mye tid på interne små samlinger, og 
så er jeg ikke redd for å si hva jeg kre-
ver av de ansatte, sier sjefen.

Tyinkrysset fjellstue handler mye 
om mat og service, og noe av ambi-
sjonene til de nye lokale eierne er å 
bygge opp stedet til gamle høgder, 
men i ny drakt. Det er nødvendigvis 
blitt jobbet mye med menyen. Det er 
maten og servicen som skal bære et 
sted som dette. Her skal gjestene føle 
seg litt heime, men samtidig litt bor-
te. Atmosfæren er grunnleggende, 
forklarer Line. 

Får heder for maten
– Maten, råvarene og anretninga av 
den, er grunnlaget for den gode opp-
levelsen. Jeg er opptatt av å gi litt his-
torie rundt maten for å skape den rik-

tige atmosfæren. Rettene våre er der-
for gitt lokale navn, forteller Line. 
Hun sier at de i all hovedsak lager 
maten fra bunnen av, og av lokale rå-
varer.
– Hva er det som er mest etterspurt å 
spise?
– Uten tvil er det Fjellburgeren som 
har vært den suverene vinneren 
blant rettene våre. Den lages av reint 
kjøtt av reinsdyr og storfe fra områ-
dene her. Den serveres med tytte-
bærrømme, stekte sjampinjonger og 
syltet løk. 

– På en god andre plass av populæ-
re retter her er det svigermors kjøtt-
kaker som «selger» best. Ettersom 
svigermor, ifølge Line, lager verdens 
beste tradisjonsmat, noe som for 
lengst er rotfestet hos svigerdattera, 
får det utslag i menyen. I tillegg til 

stab av erFarne ansatte: inger Buajore har lang fartstid ved fjellstua, nå er hun tilbake og med på laget til de nye 
eierne, noe ikke minst line er glad for. Her er hun klar for å servere to nye gjester.

Fornyet: restauranten har også fått nytt inventar og er pusset opp og gitt en 
heimekoselig asmosfære.

bernemenyen: alle rettene er 
omtalt med egne og morsomme navn, 
her er barnemenyen.
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kjøttkakene så har de denne somme-
ren servert hundretalls av tallerkener 
med rømmegrøt. Ettersom sviger-
mor kommer fra Borgund, lages også 
rømmegrøten med hennes vri. Da 
skal den være litt rundere i smaken 
enn hva man er vant til herover. Da er 
knepet å bruke litt fløte og semule-
gryn i den. Ingen tvil, «sogne-opp-
skrifta» har slått an blant gjestene på 
Tyinkrysset.

Lokale råvarer
– Det er tidkrevende å lage egen mat, 
men det skal være verdt det. Helt 
klart blir det verdsatt av gjestene. Vi 
får mye tilbakemeldinger, som vi set-
ter veldig stor pris på. Fjellørret har 
nok hatt lange tradisjoner på menyen 
på fjellstua, og er fortsatt veldig po-
pulær. Og da snakker man om or-
dentlig vare fra området her. På me-
nyen hos oss skriver vi at det er fjel-
lørret «fra kjente og kjære farvatn». 
De er det mange av i Vang, men en rå-
vare som det er vanskelig å skaffe 

nok av ettersom det er færre som fis-
ker. Men gamleeieren Hallgeir Opdal 
hjalp oss med levering fra starten av, 
og det er vi han stor takk skyldig for, 
forteller Line. 

råvarer fra Valdres og sogn
– En innertier denne sommeren har 
også vært pølseretten vi serverer 
med pølser fra Piltingsrud Gard, Mo-
ahaugen eller av fjellgris fra Stølsvid-
da. Med heimelaget potetstappe har 
denne retten virkelig slått an.

Vår filosofi er også å bruke flest mu-
lig lokale produsenter. Jeg er også opp-
tatt av å hente råvarer fra Sogne-sida. 
Frukt og bær fra Lærdal og grønnsaker 
ellers fra Sogn er jo av det beste man 
kan oppdrive. Vi har også masse kun-
der derfra, så det er kjekt å by på det 
som de er kjent med, forteller Line.

Lokalmat foretrekkes
– Vi opplever at det er stor interesse 
for lokalprodusert mat. Så langt kun-
dene kan velge er det det lokale som 

Lages fra bunnen aV: det meste av maten lages fra bunnen av og med lokale 
råvarar. desserter og kaker likedan.   foto: priVat

mye pLass: restauranten har to avdelinger og plass nok til å bespise ca. 100 
gjester samtidig.   foto: priVat

mye turfoLk: i sommer var det mye besøk av folk som gikk tur i fjellet, da slå 
fjellsandvichen til line virkelig an.  foto: priVat

popuLære retter: line står også gjerne ved grytene når det er påkrevd, her 
gjør hun i stand en pølsemeny med lokalproduserte pølser og mye godt attåt, alt 
selvfølgelig laget fra bunnen av på kjøkkenet.
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rikholdig meny: menyen inneholder også hver dag en suppe, her gulrotsuppe 
servert med bacon og rømme.  Foto: privat

går først. Lokale råvarer er forbundet 
med kvalitet og ikke minst masse 
smak. Vi gjør egentlig det samme 
med dessertene og kakene i disken. 
De lages her på bruket av råvarer vi 
kjenner, sier hun. 

– Far hadde hytte på  
tyinkrysset
Line har selv lang fartstid fra Tyin-
krysset og på et vis er det som å kom-
me heim nå, sirkelen er sluttet. Det 
var også i dette området faren hadde 
hytte som de stadig besøkte i opp-
veksten. Etter at faren døde ble hytta 
overtatt av broren. – Far syntes det 
alltid var stas å dra innom fjellstua til 
Hallgeir. Da ble ungene dratt med. 
Det har satt uslettelige spor hos Oslo-
jenta som for 15 år siden fant sin 
make i Øye. Det var også her på fjell-
stua, han Kjell Gudmund Svien, nok 
første gangen fikk øye på den fargeri-
ke kvinna. Så ble det kjærlighet. Nå 
er Tyin VVS hvor Kjell Gudmund job-
ber og er medeier, også med på eier-
sida til fjellstua som fortsatt skal 
være fjellstue med store bokstaver.

tidenes sommer
– Vi har opplevd storarta mottakelse 
på alle tenkelige hold. Folk har kom-
met med gamle klokkestrenger og 
bøker, som vi har etterspurt til bruk i 
lokalene. Fire godt voksne damer fra 
området som i hine hårde dager har 
jobbet her, stilte opp og rundvasket 
hele bygget før åpninga. – Og de trør 
til når jeg trenger dem. – For noen da-
mer! Jeg blir rørt av slikt, sier Line. Så 

langt har hun ikke hatt følelsen av å 
være noen daglig leder. Jeg har vært 
alle steder og har måttet ta et tak der 
det trengtes. Og slik skal det være, og 
det er ikke minst viktig i oppbyg-
gingsfasen, sier hun. Det forteller 
kanskje mye om innsatsen her denne 
sommeren at de ansatte må gå mye 
på jobb. En av våre ansatte brukte 
skritteller en søndag hun var på jobb. 
Ved dagens slutt viste telleren hele 
17600 skritt.

– Dette er ikke noe hvileheim, men 
fantastisk gøy har det vært, ler hun. – 
Det er ikke fritt for at det kommer 
noen tårer når kvelden melder seg, 
ikke minst er jeg stolt over det folka 
her utretter, sier Line.

et knutepunkt
– Hva tenker dere om framtida?

– Det koster tid og strev å bygge 
opp igjen et sted som dette, men vi 
føler at vi er på sporet. Vi håper og 
tror at vi vil lykkes. Mer nybygging i 
området vil skape et enda bedre 
grunnlag for et sted som dette. Men 
vi ser allerede at både hyttefolket og 
ikke minst vangsgjeldingene er flinke 
til å bruke oss. Dette samme gjelder 
både årdøler og lærdøler. At de er 
fullbooka for konfirmasjoner de to 
kommende åra, ser hun på som en fin 
belønning for all innsatsen som er 
lagt ned. Hun er overbevist om at Ty-
inkrysset igjen skal bli et viktig knu-
te- og møtepunkt. Nå er hun klar for 
tidenes høsttrafikk.

tORBJØRN mOEN

på rundtur: Åse Øy og Jarle magne Øy kommer fra Øvre Årdal og besøkte tyinkrysset fjellstue første gang etter gjenåpninga i begynnelsen av måneden. – Vi har 
savnet dette stedet og er gledelig overrasket over  både maten og servicen, forteller de til Valdresmagasinet.
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– Nå skal vi gå langs vatnet i en time, seks  
minutter og 20 sekunder, smeller det humo-
ristisk fra vår eminente turguide for dagen. 
Vi har vært med den rutinerte fjellkaren Tor 
Erik Grønolen på en fabelaktig vandring.

Og la deg ikke skremme av den 
nokså ekstreme oppstignin-
gen. Jo-Stigen, som går fra 

Gjendesheim langs Gjendes bredd og 
ender opp på Besseggen, kan forseres 
av de fleste med normalt pågangs-
mot og kondisjon.

Dermed er gruppa i gang, 12 gjester 

på Grønolen Fjellgard, pluss Tor Erik 
og magasinets utsendte. Det går i god 
fart bortover langs Gjende. Og det 
skulle vise seg at den var såpass bra 
at vi nådde dit hvor Jo-Stigens starter 
sin skikkelige oppstigning på cirka 58 
minutter.

God stemning
– Dere er den beste gruppa noensin-
ne, forkynner Tor Erik.

Dette var et utsagn som vakte en 
viss munterhet allerede første gan-
gen han brukte det. Og det ble gjen-
tatt en rekke ganger i løpet av den 
nesten seks timer lange vandringa.

– Han sier det nok til alle, mener 
noen av folka i gruppa, og smiler.

I alle fall, gruppa var god, basta. 
Hvis tida har noe å si, snaut halvan-
nen time opp Jo-Stigen. Det er gan-
ske høyt på Tor Eriks liste. Og oppo-
ver bakkene der er det skikkelig bratt! 
Turen innebærer en god del klyving. 

Luftig er det også. Men det var svært 
god stemning i hele gruppa. 

– Livet er herlig, dere, kommer det 
fra turlederen.

For øyeblikket finnes det i luftige 
klyv oppover Jo-Stigen. Sannelig, li-
vet er herlig. Det kan nesten ikke bli 
bedre. Du kjenner på en stor mest-
ringsfølelse og tilfredsstillelse over å 
forsere dette dramatiske, vesle styk-
ket av norsk natur.

– Fantastisk, utbryter Linda Aane-
stad fra Sandnes. 

Hun er aktiv som turleder på hjem-
traktene. I gruppa vår befinner det 
seg fem-seks fra samme område. De 

500 høydemeter på en kilometer – det er Jo-Stigen det!
LUFtIG: dette bildet gir et godt inntrykk av hvor bratt Jo-stigen er. HØYt Oppe: turleder tor erik grønolen et stykke opp i Jo-stigen, med gruppa i bakkene. den første vi ser litt lenger nede er linda aanestad fra Fjells Venner og turkompani.

stArtpUNKtet: like før vi skal ta fatt på oppstigningen. 
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500 høydemeter på en kilometer – det er Jo-Stigen det!
er også fulle av lovord over Grøno-
lens opplegg - og Tor Eriks evner som 
turleder og motivator.

Anbefaler turen
De aller fleste som går over Besseg-
gen tar Gjendebåten inn til Memuru-
bu. Tor Erik har ikke noen nøyaktig 
oversikt, men det er muligens bare 
noen hundre som tar vegen om Jo-
Stigen i løpet av sesongen. Det burde 
vært mange flere. 

– Helt opplagt, en fantastisk opple-
velse, mener Linda Aanestad, som 
absolutt anbefaler turen. 

Hun er frivillig turleder i Fjells Ven-
ner og Turkompani. Det er en etter 

hvert tallrik gjeng på rundt 1000 per-
soner i Sandnes-området, som går på 
turer hver dag i sitt nærområde. Fem 
derfra var med på vandringa langs Jo-
Stigen.

– Mange er blitt svært spreke etter å 
ha vært med i Fjells Venner noen år, 
sier Linda, som har kurs gjennom 
DNT for å være turleder.

Fjells Venner er underlagt Stavan-
ger Turistforening. De mange turene 
har ulike nivåer, så det er et tilbud til 
alle. Varigheten er på cirka to timer. 
Etter hver tur legges det ut en beskri-
velse samt bilde på foreningas face-
bookside. 

Legendarisk
Den «hemmelige» Jo-Stigen har fått 
navnet sitt etter den legendariske 
fjellmannen og jegeren Jo Gjende, 
som levde store deler av livet her 
oppe i høyfjellet. Etter sigende bruk-
te han stien som en snarveg når han 
skulle opp på Besseggen for å jakte 
rein.Han ble født i Vågå i 1794. Jo 
bygde flere buer ved Gjendevatnet, 
dit han også flyttet i 1842. Han var en 
naturfilosof og fritenker, som satte 
friheten i fjellet svært høyt. 

– Flere av de engelske fjellklatrerne 

HØYt Oppe: turleder tor erik grønolen et stykke opp i Jo-stigen, med gruppa i bakkene. den første vi ser litt lenger nede er linda aanestad fra Fjells Venner og turkompani.

Den «hemmelige» Jo-Stigen 
har fått navnet sitt etter 

den legendariske fjellmannen 
og jegeren Jo Gjende, som 

levde store deler av livet her 
oppe i høyfjellet.
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som kom til Jotunheimen i andre 
halvdel av 1800-tallet bodde hos Jo 
Gjende og var sammen med ham i 
fjellet, forteller Tor Erik Grønolen, 
som sjøl har vært fjellmann siden 
guttedagene.

Han har gått Jo-Stigen i 25 år, men 
har hatt ruta på programmet til fjell-
garden siden 2007. De gjestene som 
deltok på denne gruppeturen hadde 
opplegget som del av ei pakke, også 
med andre guidete turer.

– Det er fabelaktig at Grønolen la-
ger til dette, særlig for oss som er ale-
ne, sier Gerd Langseth, som også full-
roser turistbedriften i Beito for god 
service og utmerket mat. 

Livet er herlig
Vår gode guide, Tor Erik Grønolen, 
vil for mange være kjent som eier og 
driver av fjellgarden i bygda. Den dri-
ves sammen med broren Øyvind. Nå 
er Tor Erik i ferd med å få en ny gene-
rasjon inn i bedriften. Dattera Linn 
Jenny jobber for fullt, mens sønnen 
Øystein foreløpig har annet arbeid. 
Men han har vært med og hjulpet til 
ganske mye i en hektisk sommerse-
song. Også for Grønolen Fjellgard har 
sommeren 2020 vært eventyrlig, 
høsten likeså.

– Artig å oppleve at nordmenn opp-
dager sitt eget land på denne måten, 
sier Tor Erik, som ellers er hjernen 
bak den tilrettelagte klatreruta Syns-
horn Via Ferrata. Også der har denne 
sommeren hatt en utrolig pågang, 
med rundt 170 prosent økning sam-
menlignet med i fjor.

– Utfordringen har vært å skaffe 
nok guider, sier Tor Erik, som sjøl har 
hatt svært travle dager.

Men det merket vi ikke så mye til 
på turen langs Jo-Stigen og Besseg-
gen. Han var meget avslappet og ge-
myttlig. 

– Livet er herlig, dere, lød mantra-
et. Og jammen har han helt rett.

Morten StenSby

HVIL: en velfortjent rast da vi nådde Besseggen.

VesLeFJeLLet: rutas høyeste punkt, før vi tok fatt på nedstigningen mot gjendesheim.
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Eldste deltaker i gruppa var Gerd 
Langseth fra Larvik. Hun er 75 år. 
Forrige gang hun opplevde Besseg-
gen var helt tilbake i 1963. Da deltok 
hun i Besseggen-løpet som 18-åring. 

Hun er fortsatt over gjennomsnittet 
sprek og aktiv, blant annet med ori-
entering som en kjær hobby. Men 
uansett til stor inspirasjon for poten-
sielle deltakere med Grønolen Fjell-
gards guidete tur langs denne meget 

spektakulære ruta. 
– Hvordan hadde det seg at du stil-

te i dette spesielle løpet allerede som 
18-åring?

– Jeg var allerede da aktiv med ori-
enteringsløp og Norges Orienterings-
forbund var med og arrangerte løpet. 
Ellers var vi overalt hvor det fantes 
løp og skirenn den tida, svarer den 
aktive dama med et smil.

Etter å ha gravd i gamle papirer, 
finner Gerd ut at det var 200 deltake-

re i løpet det året. Ikke ukjente Val-
borg Østberg fra Gjøvik vant dame-
klassa på den høyst respektable tida 
1.39. Til sammen var det 20 damer 
som stilte til start.

– Og jeg havnet midt på treet med 
tida 2.08. Det er jeg veldig fornøyd 
med, sier Gerd, som var den første i 
vårt turfølge som nådde ned til Gjen-
desheim igjen da vi gikk Jo-Stigen og 
Besseggen i slutten av juli. Hun små-
løp fra resten i bakkene nedover. 

Den spreke 75-åringen arbeider 
ennå, i familiefirmaet Flaggfabrikken 
AS. Og så håper hun veldig at det blir 
noe av veteran-VM i orientering nes-
te år.

– Jeg mangler Japan, sier hun, og 
forklarer at mesterskapet etter pla-
nen skal foregå samtidig med OL. 
Men det henger muligens i en noe 
tynn tråd. 

morten stensby

Sprek 75-åring tilbake etter 57 år
spreKInG: gerd langseth fra larvik var tilbake på Besseggen 57 år etter, da hun 
deltok i løpet fra memurubu til gjendesheim.

nostALGIsK: den da 18 år gamle gerd fotografert omtrent på samme sted i 
1963.  Foto: prIvAt

Det anbefales ikke å gå Jo-Stigen uten å ha kjent-
folk med, som vet hvor stien går. Særlig i enkelte 
steinete partier er det nemlig mulig å gå feil. Og da 
kan du fort havne i uønskede problemer. Da kan 
det bli vanskelig å komme verken opp eller ned. 
Og ingen vil vel bli hentet med helikopter…

For å finne stiens startpunkt går man langs Gjende i 
cirka fire kilometer. Som nevnt tok det vår gruppe 
om lag en time. Er du sprek, går det fortere. Men 
det er sjølsagt fullt mulig å gå saktere. 

På den svært bratte kilometeren opp til Besseg-
gen brukte vi omtrent halvannen time. Der oppe 
ble det ei velfortjent matpause. Så forserte vi sjølve 
eggen, i godt selskap med ganske mange andre. 
Tor Erik mente imidlertid at det var sånn middels 
mye folk denne dagen sist i juli. 

Fra Besseggen opp til Veslefjellet (1739 moh, tu-
rens høyeste punkt) er det cirka to kilometer. Der-
fra og ned igjen til Gjendesheim er det fem kilome-
ter. Hele vandringa er på rundt 12 kilometer. 

Når du vel er kommet forbi sjølve eggen, er det 
ganske kurant å gå resten av løypa. Noen punkter 
kan være litt utfordrende, men nokså greit for de 
aller fleste. Det hevdes at rundt 60.000 går fra 
Memurubu til Gjendesheim over den berømte Bes-
seggen, i løpet av en normal sesong. Dette året kan 
det bli litt færre, ettersom Gjendebåten går med 
begrenset antall passasjerer som følge av smitte-
vernreglene.

Besseggen er for øvrig skrevet inn i litteraturhis-
torien av Henrik Ibsen, som la Peer Gynts bukkeritt 
til det han kalte Gjendineggen:

«Har du sett den Gjendin-eggen noen gang? 
Den er halve milen lang.
Hvass bortetter som en ljå. 
Utenfor bræer, skred og lider,
rett nedover urder grå,
kan en se til begge sider 
lukt i vannene, som blunder
svarte, tunge, mer enn tretten hundre alen 
nedenunder.
Langsmed eggen han og jeg
skar oss gjennom vejret vej. 
Aldri red jeg slik en fole! 

Midt imod, der vi for fram, 
var det som der gnistred sole.
Brune ørnerygge svam 
i det hvite svimle sluk 
midtveis mellom oss og vandene - 
sakket akterut, som fnugg. 
Isflak brast og brøt mot strandene; 
men der var ei døn at høre;
bare hvirvlens vætter sprang,
som i dans; – de sang, de svang 
seg i ring for syn og øre!»

Bukkerittet

KLAssIsK motIv: Besseggen, med gjende til venstre og Bessvatnet til høyre. Omtrent 60.000 tar nå denne 
flotte turen hver sommer.
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Familien Hestekind i 
Etnedal har dokumentert 
sin virksomhet mellom to 
permer. Den driftige 
familien har bidratt med 
viktig lokalhistorie i 
jubileumsåret.
– Vi synes det er viktig å ta vare på 
historien vår. Den er en del av lokal-
historien i Etnedal. Under arbeidet 
med boka har vi selv fått et innblikk i 
hvor store forandringer det har vært i 
Etnedal de siste 100 årene, sier Er-
lend Nikolai og Carl Christian Berg 
som er 4.generasjons drivere. 

3. generasjonsdriver Arne Heste-
kind er også en stor bidragsyter til 
boka. Han solgte bedriften til sine ne-
vøer for 12 år siden og jobber i dag 
som ansatt med regnskap og fakture-
ring. Selve boka er ført i pennen av 
Kåre Kompelien.

– Vi ville ha med både handelshis-
torien fra Arne og Gunda overtok bu-
tikken i 1920 til i dag. Samtidig som 

det er artig å ha med morsomme his-
torier fra 100 års handelsvirksomhet, 
som for eksempel da toalettpapiret 
kom til Etnedal. Før var det vanlig at 
en brukte avispapir og lignende når 
en hadde et ærend på do, humrer 
Arne Hestekind. 

Da kom en av kundene, Anna, inn i 
butikken. Hun var kjent for å ha et 
saftig språk. Hun spurte om de nå 
hadde fått toalettpapir. Arne senior 
svarte: «Du og toalettpapir? Ko i all 
verden æ dæ du ska med dæ då 
Anna?» Anna hadde kontant svar: 
«Jau, du skjøna dæ, Arne, at e bli så 
veldig sår i føe tå å turke me mæ dæs-
sa salpetersekkat'n.»

Historie 
Alt startet da Arne og Gunda Heste-
kind overtok butikken i gamle Fager-
lund den 28. august 1920. Fagerlund-
butikken ble da et landhandleri med 
melk, brød, smør, ost og kandissuk-
ker i varespekteret. Firmanavnet var 
A. Hestekind.

Her vokste ungene Kjellaug, Niko-
lai, Knut, Sigrid og Haldis opp.

Men butikken vokste seg fort stør-

Handel gjennom 100 år
eIere I DAG: erlend nikolai (t.v.) og Carl Christian Berg.

JUbILerer: Carl Christiand Berg (t.v), erlend nikolai Berg og arne Hestekind er 4. 
og 3. generasjon som har drevet handelsvirksomhet i etnedal i sammenhengende 
100 år.

BedriftsBesøket
maxbo etnedal
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Handel gjennom 100 år
re. Allerede etter tre år ble det åpnet 
bensinstasjon med salg av drivstoff 
fra fat.

Varespekteret økte med blant an-
net fôr, kunstgjødsel og salg av huder 
og skinn.

Ved forsiktig vekst ble bedriften 
stadig sterkere.

Nikolai Hestekind tok over drifta 
fra sin far i 1950 og i 1952 giftet han 
seg med Solveig, som siden fikk en 
sentral rolle i bedriften. I 1955 flyttet 
de inn i nye lokaler på Fagerlund og 
på 70-tallet ble det gamle samvirke-
laget på Strand kjøpt, 400 meter nord 
for Fagerlund. Her ble det solgt 
sportsartikler, jernvarer, byggevarer 
og andre varer. Nikolai drev denne 
butikken mens kona Solveig hadde 
ansvaret for butikken med matvarer 
på Fagerlund. 

I 1988 tok sønnen Arne over drifta 
av sport og byggevarebutikken. Han 
fant snart ut at han ville satse mer på 
byggevarer enn på sport, som da ble 
faset ut. Nicolai gikk tilbake til Fager-
lund og hjalp kona Solveig med drifta 
til de solgte denne butikken i 1997.

Arne gikk etter hvert inn i et samar-

beid med Maxbokjeden. Han kjøpte 
også aksjemajoriteten til Maxbo Dok-
ka. 

I 2008 kom fjerde generasjon inn i 
drifta. Da kjøpte brødrene Erlend Ni-
kolai og Carl Christian Berg butikke-
ne av onkelen sin. Det er de som drif-
ter i dag, mens Arne har sine arbeids-
oppgaver med fakturering og regn-
skap. Også de nye eierne er framsyn-
te og ser mulighetene i et økt hytte-
marked. De etablerte i 2013 BHF eien-
dom A/S, i samarbeid med flere andre 
lokale aktører. I 2017 etablerte de Val-
dres boligbygg A/S. Begge disse fir-
maene satser på bygging av hytter og 
boliger med lokale entreprenører og 
snekkere.

Hyttemarkedet
– Hyttemarkedet betyr veldig mye for 
oss. Det er ikke nødvendigvis de nye 
hyttene vi tjener på. Vel så viktig er 
vedlikehold av eldre hytter. De firma-
ene som har bygget nye hytter de sis-
te årene, har ofte tatt med seg alt 
utenfra. Men vi leverer selvsagt ma-
terialer til lokale snekkere som setter 
opp hytter selv, men som sagt er det 

de som skal vedlikeholde hyttene 
sine, som kommer til oss. Vi har vel-
dig lojale hytteeiere her i Etnedal, 
sier Arne Hestekind, som mener at 
servicen de kan gi, betyr mye for hyt-
teeieren.

– Det er ikke alltid at de får den ser-
vicen i byene. Hos oss møter de an-
satte som har vært her en årrekke. De 
skjønner at de rådene vi gir er gull 
verdt, og de kommer igjen neste gang 
de skal handle. Jeg har en morsom 
historie fra det, smiler Arne.

– En gang var det en minister i en 
av regjeringene våre som hadde kjøpt 
seg hytte på Lenningen. Han ringte 
og lurte på om vi kunne skaffe han 
noe han trengte til hytta. Han spurte 
samtidig om når butikken stengte. Da 
jeg svarte på det, trakk han litt på det 
og sa at han da kom for seint, så han 
visste ikke hva han skulle gjøre. – 
Ikke noe problem svarte jeg. – Vi kan 
bare legge det ut, så tar du det med 
når du kjører forbi. – Legge det ut ... 
Hvordan fungerer det ... Går det an? – 
Her i Etnedal er folk ærlige så det går 
an, og blir varen borte, så tar vi an-
svar, svarte jeg. Ministeren fikk det 

han skulle ha, og han ble en av våre 
lojale kunder. Vi har forresten mange 
kjendiser blant kundene våre, og de 
opplever at vi behandler alle likt. Hos 
oss er alle like mye verdt, og det vet 
jeg både kjendiser og alle de andre 
setter pris på, sier Arne Hestekind.

Lokale, lojale snekkere
Maxbo Etnedal knyttet tidlig bånd til 
lokale snekkere. Åge Kleven er en re-
presentant for disse. Han har vært en 
etterspurt snekker i en årrekke. Han 
fikk tidlig egne nøkler til lageret slik 
at han kunne hente det han trengte 
selv om butikken var stengt.

– Vi har et tillitssystem her på Max-
bo. Vi har aldri sett at noe har blitt 
borte på grunn av det. Det blir en 
vinn vinn situasjon, sier Erlend Niko-
lai Berg.

Den lokale hjørnesteinsbedriften 
har i dag 6,5 årsverk. – Vi ser lyst på 
framtida. Vi vet at det er behov for de 
tjenester de tilbyr i lokalmarkedet, 
sier Carl Christian Berg.

Geir NorliNG

brØDre bAK DIsKeN: erlend nikolai (t.v) og Carl Christian Berg.sLIK så bUtIKKeN på FAGerLUND Ut I 1957: i bakgrunnen den aller første 
butikken. Foto: prIvAt

Det sKULLe LUKte reNt: solveig Hestekind var alltid 
nøye med renholdet i butikken.

LoKAL HANDeLsHIstorIe: arne Hestekind (t.v.), og Carl Christian og erlend nikolai Berg har gitt ut 
boka om drifta i 100 år.
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AVFALLSPYRAMIDEN
Avfallspyramiden illustrerer priorite- 
ringene i norsk avfallspolitikk.

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

Kaste mindre

Bruke ting om igjen

Lage nytt av brukt

Brenne for å lage
strøm og varme

Legge på
avfalls-
deponi

Avfall er

RÅVARE
Sortering lønner seg!

Se våre sorteringsguider på
www.vkr.no
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Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

www.vkr.no

Tenk med hjertet 

–tenk miljø
Sporløs ferdsel i naturen 

handler om hva vi tar med oss inn 
og hva vi tar med oss ut igjen.

Hjelp oss å holde 
Valdres rent!

Se www.vkr.no 

for kart over 

hvor du kan levere 

avfallet ditt. FØ
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INFO FRA VKR

Unngå å sette avfall utenfor 
containere.

Som hytteeier kan du 
levere sortert avfall gratis 

på våre miljøstasjoner.

Dette er betalt gjennom 
din renovasjonsavgift.

Takk for at DU bidrar!

Våre blide og hyggelige operatører 
hjelper deg med sorteringen.
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Bur du i Valdres 
eller er hyttevaldris 
– og har hund, er du 
alltid velkomen 
som medlem i Val-
dres Hundeklubb.
– Anten du vil delta på kurs, trene 
på ulike disiplinar, kanskje har 
lyst til å konkurrere eller berre 
ønskjer å treffe andre med hund 
og trene til «husbruk». Da vil vi 
gjerne ha deg med, inviterer Jorid 
Bøe Bergsbakken.

spenner vidt
Jorid er klubbleiar på andre året 
og kan vise til både med-
lemsvekst og auka aktivitet med 
faste treningskveldar, ulike kurs 
og mykje trivsel. 

– Miljøtreninga er populær og 
alternerer mellom byvandring på 
Leira og Fagernes og samling på 
Granatplassen i Holdalsfoss, der 
vi har vi basen vår, fortel ho. 

Nina Ottersen hadde ideen om 
byvandringane og har ansvaret 
for desse. 

– Dette er særleg bra for den 
som har utfordringar med hun-
den sin – ikkje minst i møte med 
andre hundar, meiner Nina. – 
Dessutan har vi det hyggeleg når 
vi ruslar gatelangs, legg ho til

– Start gjerne med ein kikk på 
Facebook-sida vår, fortset Jorid.  
– Der får du eit bra innblikk i akti-
viteten. Miljøtrening og sosialise-
ring, kvelpekurs, blodsporkurs, 
rallylydigheit, konkurranselydig-
heit, kvardagslydigheit, agility, 
smeller (nasearbeid). Barn og 
hund er under planlegging. Og vi 
vurderer nå å bruke nokre sønda-
gar i året til blant anna bruks-
hundkurs og påfølgjande trening. 
Vinterstid får vi også leie ridehal-
len hos Myhre Gård i Øystre Sli-
dre.

Granatplassen
Valdres Hundeklubb er drive på 
dugnadsbasis av frivillige eldsje-
ler, så også då dei opparbeidde 
Granatplassen vis-a-vis Fossen 
camping i Holdalsfoss. Eigarane 
av campingplassen har stilt om-
rådet til gratis disposisjon, og her 
er treningsbane, parkering, plast-
hall og møtebrakke. Jorid fortel:

– I ei matpause under gravinga 
såg eg plutseleg at eg nesten had-
de sett meg på ein handgranat; 
han stakk så vidt opp av bakken. 
Politiet og Forsvaret vart varsla 
og tok seg av granaten som hadde 
ligge udetonert sidan krigen. 
Namnet på plassen sa seg sjølv.

Knut EriK JEtlund

– Kom og bli kjent med oss!

rallylydiGheit: Jeanett grøvslien og teddy i perfekt gange mellom kjeglene.
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– Kom og bli kjent med oss!

Agility: Jeanette skrindsrud og Krutt øver på «slalåmen», den største utfordringa i denne disiplinen.

instruksjon: Første dag på kurs i rallylydigheit. aasne Olsen (t.h) instruerer om løypeskilta, og Jorid Bøe Bergsbakken 
assisterer. Og Zirius gjer akkurat det han får beskjed om. aasne er utdanna hundetrenar og kom til klubben som eit friskt pust. 
«rallyen», som handlar meir om ferdighet enn fart, er blant dei mest populære disiplinane. 

klubbleiAren: Jorid Bøe 
Bergsbakken har hund som sin store 
hobby. Ho er utdanna hundeførar 
frå Forsvaret og har treårig 
bachelorutdanning i dyrepleie. Ho er 
altså godt skolert for jobben sin hos  
Veterinærkontoret på Fagernes og 
for leiarvervet i klubben, der ho også 
er instruktør. På småbruket i etnedal 
har ho og sambuaren Joachim sveen 
fire geiter, to hundar – border collie og 
australsk shepherd – og ein katt.

kvelpekurs: guro Fossen schlytter er instruktør og her 
viser ho fram kloklipping. Jan sune adolfsson følgjer med. 
Haldenstøveren luna er nok ikkje like interessert.

miljøtrening: nina Ottersen hadde 
ideen til byvandringane som er ein del 
av miljøtreninga i klubben og alternerer 
med samling på granatplassen 
annankvar måndag. – det er bra å vandre 
der andre folk er. Både hund og førar har 
godt av det. Og så får vi jo vist oss fram 
og kan inspirere andre til å slå følgje. slik 
kan vi bidra til at det opplevest enklare 
og meir morosamt å ha hund. derfor 
stiller vi ingen krav. dette er ikkje noko å 
grue seg for; hunden må ikkje vera flink, 
forsikrar nina.

blodspor: Fredrik indresand og hans eittårige 
staffordshire bull terrier har kome på sporet av blod. lea 
taklar oppgåva sjølv om ho blir nesten borte i lyngen.

Valdres Hundeklubb
 ■  stifta i 1997.
 ■  Held til på granatplassen i Holdalsfoss.
 ■  133 medlemmar (per 03.09.20). 
 ■   8 medlemmar med postnummer 

utanfor Valdres.
 ■   alle medlemmar kan delta gratis på 

alle treningar. 
 ■   Faste treningar i vekedagane. 
 ■   Fleire ulike kurs arrangerast i løpet av 

året.
 ■   all info blir lagt ut på Facebook-sida 

«Valdres Hundeklubb».
 ■  Økonomien er relativt god. 
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  Gatebutikkene

Takk for at
du handler lokalt!

1946 – 2020

74 år

HYTTEGARDINER
Høstnyhetene
har ankommet 
butikken. Godt utvalg,
kom å se!

BUNADSPOSE

Valdresvegen 11
Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

God parkeringsmulighet utenfor butikken

Vi er behjelpelige
med å sy!

TA VARE PÅ 
BUNADEN

www.meinteriorogstyling.no Tlf. 95 81 17 88
marteevensen@hotmail.com Lik oss på Facebook!

Velkommen til vår butikk i Fagernes sentrum!

ME Interiør & Styling
•  Vi hjelper deg med 

styling av hus og hytte
•  Interiørveiledning
•  Bredt utvalg av interiør 

og møbler
•  Kvalitet og god service

Noen av
våre merker:

Jernbanevegen 4, Fagernes – Tlf. 61 36 00 51
Åpent man.-fre. 10.00-17.00, lør. 10.00-15.00
Lik oss på Facebook og Instagram!

Besøk 
oss, og se 
høstens
nyheter!

1000
kr i rabatt

på våre beste progressive
brilleglass

Fagernes Optiske AS
61 36 02 86 • fagernes.optiske@allianceoptikk.no

Gjelder Pure Optical Lenses Vario iD4 og ved kjøp av komplett brille 
frem til 11. oktober 2020



1919. september 2020Valdresmagasinet

-alt innen håndarbeid

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

– tid for innekos 
og et strikketøy

Høsten
Vi har godt utvalg 

i garn, mønster 
og tilbehør til strikking, 
hekling og brodering.

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

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

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

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

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

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

Anita’s Drøm
Rammeverksted  

& Handleri
FRANITA-HUSET 

i underetg.
Tlf. 908 71 116

Ramme inn  
bilde eller maleri?

Skrautvålsvn. 11 
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

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

Høstens
nyheter

Kvalitetsjakker fra Aleksander
Norsk design. Vann- og vindtett. 

Pustende, god og varm. Fås i flere farger.

Ved handel utenom åpningstid,
tlf. 997 02 753. Vi sender varer.

skaper trivsel SKRAUTVÅLSVEGEN 33, 2900 FAGERNES
BAKKEN & BAKKEN A.S

TLF. 61 35 77 00 • Åpent mandag–torsdag 10–18, fredag 10–19, lørdag 10–16

2. VELG BORDPLATE

3. VELG BORDBEN 4. VELG FARGE

eik/ask

stålben

treben

1. VELG MÅL

b
re

d
d

e

lengde ileggsplate

—
WOODSTORY er den 

kompromissløse serien hvor du kan 
skreddersy det perfekte møbel! 

 
Serien består av et bredt utvalg 

av møbler, som alle rommer 
muligheten for å sette ditt eget, 

personlige preg. 

—

KUN HOS MØBELRINGEN!

DESIGN DITT EGET SPISEBORD

LAG DITT PERFEKTE…
• Spisebord 
• Oppbevarings møbel 
• Sofabord 
• Konsoll, skrivebord 
Hifi og stoler etter ønske  
og behov. Vi hjelper deg  
med farge og finish.

- mulighetens møbelserie hvor du kan skape  
det  perfekte møbel til ditt hjem eller hytte

HOS OSS FÅR DU: 
• Stort utvalg 
• Faglig god hjelp 
• Gode priser  
• Gratis utlån av henger 
• Levering og montering, 
   også på lørdager



20 19. september 2020 Valdresmagasinet

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

FAGERNES tlf. 61 41 11 11 

ÅPNINGSTIDER: 

Mandag – torsdag: 11–23
Fredag – lørdag: 11–02
Søndag: 12–22

VI SERVERER:  
• fajitas  
• salater  
• barneretter  
• desserter       

... og mye  
     annet godt 

Velkommen!

Kom innom og prøv vår nye og større meny!
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Kvalitetssykler fra Valdres siden 2010

Signature Collection

 Vi kjører 20% på alle 2020 sykler og har noen El-sykler igjen!
Kom innom for å få et godt tilbud på sykler og utstyr

Bestill din 2021 drømmesykkel 
før 31. oktober, og få10% 
rabatt. Vi kan også bygge din 
sykkel etter dine ønsker.

Du får en proffbikefitting med i prisen*
*Kr.1550,-

skorn.no 

KvitvellÆ
«Viidiii iii iiii ii iiiiiiiiii

Lorem Ipsum
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19 BUTIKKER

KLÆR, SKO & TILBEHØR
B-jeans ......................... 40 44 10 84
Brustad ........................ 91 19 04 50
Cubus ........................... 22 31 82 65 
Dressmann ................... 23 21 85 28
Eurosko ........................ 99 48 60 80 
G-sport......................... 61 36 11 41
#Login ......................... 47 90 10 78
VIC ............................... 40 44 14 37

MAT OG DRIKKE
Eurospar ...................... 61 35 89 00

SERVERING
Lunsjbaren ................... 61 36 15 33

SPESIALBUTIKKER
Floriss .......................... 61 36 14 49
Norli ............................. 61 36 10 40

HELSE & VELVÆRE
Studio Beauty ............... 41 01 59 85
The Loox ...................... 90 13 24 12 
VitusApotek ................. 61 35 78 30

GAVE OG INTERIØR
Kitch’n .......................... 51 11 71 43
Nille .............................. 97 47 46 63 
Princess ....................... 96 09 27 21 
Skeidar ......................... 61 36 56 00

MOTTA GODE TILBUD OG 
TIPS OM AKTIVITETER 

PÅ SENTERET

Lad bilen mens du handler på en av 
våre syv ladestasjoner. 

Nå har vi også ny bobilparkering 
med direkte innkjøring fra E16.

Torsdag 1. til lørdag 3. oktober 

HØSTMARKED 
PÅ SENTERET

K U N D E K L U B B

F
A

G E R N E S  K J Ø P E S E N
T E

R

MANDAG-ONSDAG KL. 10-19
TORSDAG-FREDAG KL. 10-20

LØRDAG KL. 10-18

Ta turen innom Skeidar Outlet i 3. etg.

Velkommen til
Fagernes Kjøpesenter

Send FAGERNES til 
2242 og meld deg inn 
i vår kundeklubb

Velkommen til Høstmarked 
på Fagernes Kjøpesenter. 

Her fi nner du salgsboder, 
gode høsttilbud i butikkene, 
kunstutstilling, ridedyr for 
de minste og mye annet fi nt.
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STORT UTVALG 
& 

GODE PRISER

Vi har STORT 
utvalg av ferdig-
sydde gardiner  
og metervare i vår 
egen systue. 

Luxaflex, måltil- 
passet solskjerming! 
Vi kommer gjerne 
på besøk for veiledning 
og måltaking. 

Vi har utkjøring, 
også på lørdager. 
Montering etter avtale.

STORT UTVALG
& 

GODE PRISER 

   ZERMATT spisebord 100x240
 Davos spisesofa, Ella spisestol

  
Weston  

 WESTON hjørnesofa
 Tekstil Royal oker 

    Vi har STORT       
    utvalg av ferdig- 
    sydde gardiner og 
    metervare i vår
    egen systue.

    Luxaflex, måltil
    passet solskjer
    ming! Vi kommer  
    gjerne på besøk
    for veiledning og 
    måltaking. 

    Vi har utkjøring,
    også på lørdager.     
    Montering etter  
    avtale.  

  
 SIGNATURE COLLECTION BED 
  5050 Kontinental seng      Stoff Costa blåsvart

  
 SIGNATURE COLLECTION    5050. Stoff Costa blåsvart.  Sengegavl 102 m/knapper

SIGNATURE COLLECTION SLEEPING  
Hitra kontinentalseng i stoff Nora antrasitt  
med SCS 1 overmadrass og nordisk svarte ben

VINCENT  
oppsett 3 i tekstil Alis antracit

RAFFELS  skap 
CALGARY spisebord og spisebenk 
MICHELL spisestol
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– Jeg har overhalt 
veldig mye rart gjen-
nom åra, alt fra en 
stridsvognmotor på 
1000 kilo til Norges 
kanskje minste mot-
orsykkelmotor, en 
Progress fra 1905. Og 
stort sett fått det til å 
virke, konstaterer 
Ernst Wagner (65).

motortrollmannen, muligens 
det nærmeste man kommer 
en legende i dette miljøet, 

bedyrer at akkurat det er like tilfreds-
stillende for ham som for 50 år siden.

– Når du kan trille en gammal Tri-
umph ut i det fri og den starter på før-
ste forsøk. Det er like artig og fantas-
tisk som det bestandig har vært, fort-
setter han og smiler lurt.

Drømmestedet
Plassen er «Old Bikers Farm» like ved 
den også legendariske Lundebrua i 
Etnedal. Hit kom han og kona Anne 
Kari Skogen for snart 20 år siden. Det 
var den felles pasjonen for fluefiske 
som dro dem til distriktet.

– Vi hadde lett etter et slikt sted. 
Plutselig fant vi en plass nøyaktig 
sånn vi hadde drømt om. Og vi har 
ikke angret ett eneste sekund. Vi er 
blitt veldig glade i Etnedal, etnedøle-
ne og Valdres, sier Ernst.

Kona Anne Kari har drevet dyrebu-
tikk på Dokka i mange år. Nå skal den 
selges, siden paret vil trappe noe ned 
på arbeidsaktiviteten.

– Hun er like nerdete når det gjel-
der hunder og hundetrening som jeg 
er på motorer, forresten, forkynner 
Ernst og gliser igjen.

Ligger i blodet
For han nøler ikke med å betegne seg 
sjøl som motornerd. 

– Jeg har jobba med motorer hele 
livet og vært i biker-miljøet nesten 
like lenge. Så dette ligger så dypt i 
blodet som det er mulig å komme.

Å stige inn i den 2,5 år gamle verk-
stedbygningen på bruket avslører 
også en systematiker med verktøyet. 
Sirlig organisert langs veggene finner 
du alt tenkelig og utenkelig verktøy, 
både innkjøpt og sjøllaget. I tillegg til 
masse småverktøy finnes for eksem-
pel sveiseutstyr og metalldreiebenk. 
Ernst lager en del spesialverktøy sjøl. 
Han viser ivrig fram en topplokk-
sjigg. 

– Her kan du feste forskjellige topp-
lokk mens du jobber med dem, de-
monstrerer han.

En magiker med motorer
mOtOrNerDeN: Her jobber ernst med en 350 norton international. – denne er veldig spesiell. det er ikke mange av disse i norge. dette er nok en motor fra 1946-1947, som jeg overhaler for en kar fra Kristiansand, forteller han.

Har etablert
seg i etnedal
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En magiker med motorer
Og ikke minst finnes det både mot-

orsykler og andre kjøretøy i lokalet. 
Men han advarer eventuelle inntren-
gere.

– Verkstedet er svært godt sikra, 
også med alarm. Dessuten har vi to 
vaktbikkjer, sier han.

samarbeider med sønnen
Ernst Wagners forhistorie handler 
mest om motorer. For dem som lurer 
på det noe særegne etternavnet, så 
var oldefaren fra Tyskland. Men 
65-åringen ble født i Oslo og flyttet til 
Fetsund som femåring. Han har fag-
brev både som bilmekaniker og mot-
ormekaniker. Yrkeslivet startet for 
rundt 50 år siden. Og for 35 år siden 

stiftet han selskapet Wagners Uni-
mek. Det har vært levebrødet hele 
tida.

– Før vi kom til Etnedal drev jeg til-
svarende virksomhet på Fetsund. 
Den har min sønn Ronny overtatt. Så 
vi samarbeider tett. Jeg kan hente 
jobber hit etter behov, sier Ernst. 

Wagners Unimek er et kapittel for 
seg, som sannsynligvis kunne fylt at-
skillig mer enn en skarve magasinar-
tikkel. I alle fall har Ernst gjennom 
sin unike motorkunnskap opparbei-
det seg et rykte som motorekspert så 
vel i Norge som utenfor landets gren-
ser.

– Hit kan folk komme med prosjek-
ter som synes håpløse og nesten er 

CrUIsesYKKeLeN: til eget bruk har ernst blant annet denne 1998-modellen av det velkjente merket 
Harley davidson, en 1340-kubikker. – Utrolig behagelig å kjøre rundt med, fastslår han.

mOtOrNerDeN: Her jobber ernst med en 350 norton international. – denne er veldig spesiell. det er ikke mange av disse i norge. dette er nok en motor fra 1946-1947, som jeg overhaler for en kar fra Kristiansand, forteller han.

– Jeg har jobba med motorer 
hele livet og vært i biker-

miljøet nesten like lenge. Så 
dette ligger så dypt i blodet 
som det er mulig å komme.

ERnst WagnER

OrDeN OG sYstem: i det nokså nye verkstedet er det reint og ordentlig, og alt utstyret er behørig 
plassert og organisert. – i den seinere tida har jeg forresten også fått inn en del oppdrag fra hytteeiere. det 
kan være snøfresere, aggregater eller grasklippere. Og jeg har hjulpet enkelte bønder med nødvendige 
reparasjoner. Hyggelig å kunne hjelpe også disse kundegruppene litt, sier ernst.                  

gitt opp. Jeg klarer å fikse det meste. 
Det umulige tar bare litt lengre tid, 
fastslår 65-åringen, igjen med sitt 
lure smil. 

Unngår stress
Han er likevel rask med å legge til at 
behovet for å ta det litt roligere enn 
før er til stede. 

– Sjøl om jeg kan få mer enn nok 
oppdrag vil jeg jobbe i mitt eget tem-
po. Jeg vil unngå alt som ligner 
stress, forklarer Ernst. 

Bare innenfor hans helt spesielle 
spesialitet, nemlig eldre motorsykler 
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av engelsk fabrikat – som BSA, Nor-
ton og Triumph – er markedet mer 
enn stort nok bare her i landet. 

– Vi er størst i Norge på dette, og de 
eneste som har perfeksjonert arbei-
det med disse motorene i en slik 
grad. Så folk plukker med seg sine 
motorer og kommer til oss.

Ernst driver overhodet ikke med 

moderne, japansk, som han kaller 
det. Grunnen er ikke bare at det er 
engelsk håndverk som er lidenska-
pen. Like viktig er det å begrense på-
gangen.

– Jeg har nok i perioder arbeidet 
150 prosent. Så du kan i praksis jobbe 
deg i hjel med dette.

Håndverksfag
Wagners Unimek har likevel aldri 
brukt ei eneste krone på markedsfø-

ring. Tilfredse kunder sørger for mer 
enn nok oppdrag. 

– Jeg har nok overhalt og bygd opp 
igjen mange hundre motorer fra BSA, 
Triumph og Norton motorsykler, 
hvor mange har jeg ikke nøyaktig tall 
på. Så har jeg da også snart brukt et 
helt liv på dette, sier Ernst, som bren-
ner skikkelig for det virkelige hånd-
verket.

Han mener det er veldig viktig å 
øke statusen til håndverksfagene i 
samfunnet. Og noe positivt er i ferd 
med å skje. Således er 65-åringen ak-
tivt engasjert også her. I 12–13 år har 
han undervist elever ved Sør-Aurdal 
ungdomsskole i motorens vidunder-
lige verden.

– Kanskje et litt uvanlig tiltak, men 
det fungerer kjempebra. Det er jo så 
mye flott ungdom. Jeg håper vi kan få 
til noe lignende her i Etnedal.

Dragracing
Til slutt må vi rett og slett fortelle om 
Ernst sin karriere innenfor dragraci-
ng. I verkstedet står en sjølbygd mot-
orsykkel, som han fortsatt bruker på 
løp. Og i stua er det parkert en enda 
mer strømlinjeformet sykkel. Den 
satte han uoffisiell norgesrekord med 
for 40 år siden.

– Det ble 10,5 sekunder på distan-
sen 402,33 meter, som er lengden på 
den rette strekningen i dragracing. 
Da gikk jeg over mål i 225 kilometer i 
timen, meddeler han nøkternt.

Og det høres kanskje ikke så fort 

ut, når biler i den samme sporten kjø-
rer samme strekning på fire sek-
under, med 500 kilometer i toppfart. 
Men Ernst forbløffer til og med ung-
dommen, med sin raske reaksjons-
tid.

– Der er jeg fortsatt ganske god. 
Rein refleks, vet du, smiler han lurt. 

bare motorsykkel
Så bra er han at han seinest i 2015 og 
2016 ble skandinavisk mester, men 
også her handler det bare om motor-
sykkel. Bilene får andre ta seg av. Ty-
pisk for Ernst er det at han for eksem-
pel er medlem av Triumph Owners 
Norway. Han er også med i Classic 
Drag Bikes Scandinavia. Og han var 
stifter av Romerike Drag Race Klubb. 
Den har nå rundt 200 medlemmer. 
Dragracing kan sikker høres ut som 
en sær sport, men det er utrolig man-
ge som driver med dette i Norge, pri-
mært på den profesjonelle banen ved 
Gardermoen. Men også på ei stripe i 
Fyresdal er det stor aktivitet. Ernst er 
stadig ivrig med, tross sine 65 år. Han 
slår fast at det er mekanikeren i ham 
som er drivkraften. 

– Motorsykler holder dessuten folk 
unge og i aktivitet. Du omgås men-
nesker i alle aldre. Nå har det blitt en 
trend med stadig flere yngre inn i 
miljøet. Så her blir jeg resten av livet, 
avslutter Ernst Wagner. 

Morten StenSby

rÅtAsser: Her ser vi den sjølbygde motorsykkelen som ernst fortsatt bruker 
på dragracing. Bak står en såkalt Hot rod, også restaurert og bygd opp av 
motoreksperten personlig. Karosseriet er en Chevrolet 1936-modell, motoren er 
en V8 med 300 hestekrefter. – den bruker jeg til butikken på Bruflat, smiler han.            

spesIALIteteN: dette er en 1953-modell Bsa, altså en gammel engelsk motorsykkel, fra et av de merkene ernst er ekspert på. denne sykkelen er under restaurering 
og skal selges seinere. 
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Velkommen!

– 6 år med håndtverksbakst –

Tlf. 911 03 631

Vi har utsalg i Bagn og Aurdal

Etter en fantastisk sommer:
Takk til kunder! Takk til ansatte! Bakeriet lever!
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

INTERIØRSENTERET
Markavegen 13, 2920 Leira

Telefon: 61 36 06 11 
www.interiørsenteret.no

ÅPNINGSTIDER   
MANDAG - FREDAG
LØRDAG

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00

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

DENNE TJENESTEN ER HELT GRATIS.

INTERIØRSENTERET I AV VALDRES

PEISINNSATS SYSTUE SOLSKJERMING
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

INTERIØRSENTERET
Markavegen 13, 2920 Leira

Telefon: 61 36 06 11 
www.interiørsenteret.no

ÅPNINGSTIDER   
MANDAG - FREDAG
LØRDAG

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00

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

DENNE TJENESTEN ER HELT GRATIS.

INTERIØRSENTERET I AV VALDRES

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

Se våre nettSider: www.hovli.no

Terje
Steinfinnsbø
 
Mobil
950 89 373

Emil
Hovrud
 
Mobil
473 72 767

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

NYHET! RAV4 
PLUG-IN HYBRID

*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. 545 620,-. **Privatleie eks. modell: RAV4 PHEV AWD LifeStartleie/etabl.gebyr 80490,-. Totalt 224 130,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring, 
utslipp CO2 og NOx: fra 0,42 l/mil, fra 98 g/km, 5,3 mg/km. . Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.  

RAV4 - NÅ SOM LADBAR HYBRID! 
 

Nå får du RAV4 Plug-in Hybrid med elektrisk rekkevidde  
på hele 75 km, og 306 hk som tar deg fra null til hundre på  
6,2 sekunder. Hvor går reisen?  

RAV4 PLUG-IN HYBRID 
 

Pris fra 510 700,-* 

Privatleie fra 3 990,-/md** 
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på hele 75 km, og 306 hk som tar deg fra null til hundre på  
6,2 sekunder. Hvor går reisen?  

RAV4 PLUG-IN HYBRID 
 

Pris fra 510 700,-* 

Privatleie fra 3 990,-/md** 
 

I BUTIKK FRA SEPTEMBER 

NYE EXPLORER L ADBAR HYBRID NYE EXPLORER L ADBAR HYBRID 

Elektrifiserte nyheter fra Ford – klar for bestilling
Nye Ford Explorer ladbar hybrid er en stor og sterk 7-seters 
SUV med 457 hk, 2500 kg tilhengervekt og firehjulstrekk. Den er 
svært romslig og har nesten alt tenkelig utstyr som standard. 
Med setene nedfelt har den hele 2 274 liter bagasjeplass!   
 
Kommer snart! 

Elektrifiserte nyheter fra Ford – klar for bestilling
Nye Ford Explorer ladbar hybrid er en stor og sterk 7-seters 
SUV med 457 hk, 2500 kg tilhengervekt og firehjulstrekk. Den er 
svært romslig og har nesten alt tenkelig utstyr som standard. 
Med setene nedfelt har den hele 2 274 liter bagasjeplass!   
 
Kommer snart! 

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

Hovrud Auto AS avd Gol
Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
tlf: 900 75 355 - post@hovrud.no
www.hovrud.no
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Vi i PrivatMegleren Valdres er her 
for deg også i ferier og fritid

Ta gjerne kontakt hvis vi kan bistå med tanker du har om fritidsbolig.

PrivatMegleren Valdres
Tlf. 61 35 97 00 • kw@privatmegleren.no 

www.privatmegleren.no/valdres
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NO TIL DAGS !Ungdom

Alder:  18
bosted:  Volbu
skole:   påbygging siste år ved Valdres vgs.

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd 
for deg på godt og vondt?
Jeg føler at oppveksten i Valdres har gjort meg 
glad i naturen og å ta vare på dem rundt meg. 
Kanskje er det også derfor jeg er så interessert 
i dyr. Pappa jobber som avløser, så jeg var ofte 
med og stelte med kyrne da jeg var liten. El-
lers har jeg drevet med hest i ti år på Myhre 
Gård i Skammestein. De siste sju åra har jeg 
også jobba der ved siden av skolen. 

Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Skole, jobb og musikk. Jeg kommer fra en 
veldig musikkinteressert familie. På et tids-
punkt spilte både mamma, pappa, de fire 
storebrødrene mine og jeg i samme korps. 
Jeg kunne nok synge nesten før jeg kunne 
snakke. I tillegg til å spille klarinett i korpset, 
har Oda Hjelle og jeg et duoprosjekt 
sammen, så det hender vi har noen spille-
oppdrag, forteller 18-åringen. Den nevnte 
duoen sang blant annet en omskrevet, lokal-
tilpassa versjon av DDEs «E6», «E16», på val-
dresdialekt under åpninga av vegstrekninga 
E16 Bagn-Bjørgo. 

Hva er dine drømmer for framtida?
Jeg har lyst til å bli boende i Valdres og fort-
sette med hester og musikk som hobby. Yr-
kesmessig er det enten fysioterapeut eller 
sykepleier jeg har tenkt til å utdanne meg til, 
men det kan jo endre seg. 

Hvorfor ser du for deg ei framtid i Valdres?
Jeg har mye familie i Valdres, så Valdres vil 
alltid være «heimatt» uansett. Hvis jeg får 
unger, har jeg lyst til at de skal vokse opp her 
fordi det er et godt oppvekstmiljø. 

Hva vil du trekke fram som gode og dårli-
ge sider ved Valdres?
Øystre Slidre kommune har satsa på ungdom 
og sørger for at vi blir lytta til. Jeg opplever at 
det er et trygt, godt og tolerant miljø her. 
Samtidig innser jeg at det kanskje føles an-
nerledes for dem som ikke er som alle andre, 
men jeg tror og håper at samfunnet utvikler 
seg til det bedre hele tida, sier Margrete, som 
for øvrig sitter i ungdomsrådet i Øystre Slidre 
og i russestyret.

Har du et forbilde?
Jeg har alltid vært ei bestefarsjente, så beste-
far, Ola Myrvold, ser jeg veldig opp til. Han er 
blid og hyggelig mot alle. Dessuten spiller han 
trekkspill og driver med musikk, som meg.

IngrI Valen egeland

Margrete Myrvold Hegge

Noen tiår etter at de gikk ut av 
Norges Handelshøyskole i Bergen 
arrangerer de to studiekompisene 
felles salgsutstilling i Paviljongen 
på Fagernes. De har kalt utstillin-
ga «Det muliges kunst». 
Det er Harald Andris Hamre (75) og Knut Nes (76) 
som står bak utstillinga, som står oppe i tidsrom-
met 1.–8. oktober. Begge utstillerne er for øvrig 
godt kjent fra Valdresmagasinets spalter. Harald 
Andris som aktiv hobbyfotograf og heimvendt 
pensjonert bankmann. Med oppvekst i Vestre Sli-
dre, men som pensjonist flyttet han  til Fagernes. 

De fleste kjenner Knut som hytteeier på Aur-
dalsåsen, og som hyttegeneralen framfor noen i 
Valdres i en årrekke. Han er fotokunstner attåt, en 
hobby som tar stadig mer av pensjonistens tid. 

Kamera og pC
De har utviklet hver sin måte å bruke kameraet 
på, og å redigere bildene på PC i etterkant. Utstil-
linga vil vise hvor forskjellige uttrykk bilder kan 
få, og hva som er mulig med moderne fototekno-
logi.

Knut sier at han ikke tar bilder, han  skaper 
dem. – Bildene er rene fotografier uten manipula-

sjon, men blir digitalt behandlet via kontrast og 
fargemetning. Resultatet blir bilder som framstår 
som abstrakte, som komposisjoner og i liten grad 
som et fotografi – men med en personlig vri som 
gjør det til hva han kaller fotografikk, sier han.

motiver fra naturen
Harald er mest kjent for sine landskapsbilder og 
bilder av dyr og fugler. Mange av motivene henter 
han fra fjelltraktene i Valdres. Bildene hans har 
ofte blitt vist på NRK TV i forbindelse med vær-
meldinga. Han forteller at han har en del pågang 
fra blant anna hytteboere som ønsker å kjøpe av 
bildene hans, blant anna for å ha på hytta. 

studiekamerater
For litt mer fakta om de to utstillerne så kan vi 
fortelle at Knut (76) har variert bakgrunn fra næ-
ringslivet som leder av reklamebyrå og som mar-
kedsdirektør i flere store, kjente bedrifter, og som 
eier av et firma innen markedsanalyse og -under-
søkelser. Han har fagbrev som bildekunstner et-
ter et 3-årig studium i voksen alder. Harald Andris 
(75) har vært i bank mesteparten av sin yrkeskar-
riere. Han reiste ut for å gå på skole da han var 15 
år, og kom heim til Valdres som pensjonist 47 år 
seinere. Han har alltid likt å være ute i naturen, og 
kameraet har som regel vært med.

Torbjørn Moen

Kompisene holder felles utstilling
AbstrAKt fotoKunst: et av bildene som er signert Knut nes.

mye dyremotiVer: Her har Harald andris Hamre fanget mikkel rev. dyr av alle slag er ynda motiver for 
ham.
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Siste nytt frå kommunane i 
Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no
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Nord-Aurdal
www.nord-aurdal.kommune.no 
Tlf: 61 35 90 00

Nord-Aurdal læringssenter:

Disse fire redder kulturarven vår

Med 28 nye vangsgjeldingar 
på Fredagskos, fleire ferske 
aktivitetstilbod, storstilte 
vegutbyggingar og både hyttefolk 
og fastbuande i byggemodus går 
det unna i Vang om dagen.

– Eg rettar ein takk til alle som har 
nytta seg av dei lokale tenestene, 
dette gjeld sjølvsagt både 
fritidsbebuarar og fastbuande. Eg 
håpar at dette kan halde fram, for 
dette er vinn-vinn for oss alle, slår 
ordførar i Vang, Vidar Eltun fast. 

Han kan sjå tilbake på ein travel 
sommar for turist- og byggjenæring i 
kommunen, ingen Covid-19-smitta og 
relativt sett gode framtidsutsikter for 
fleire næringar.

Mange har også gjort alvor av 
flytteplanar denne sommaren. 
Heimflyttarar, tilflyttarar og hyttefolk 
som har teke steget og vorte 
fulltidsinnbyggjarar, var av dei 28 nye 
vangsgjeldingane som vart presentert 
for bygda på Fredagskos fyrste helga 
i september.  
 

Tunnelstart– og opning
23. september opnar Rødølstunnelen 
og med det er fire mil med ny veg 
langs E 16 over Filefjell i mål. Seinare 
i haust startar bygging av tunnelen 
gjennom Kvamskleiva. Samstundes 
er høyringsfristane for vegtraseen frå 
Kvamskleiva ned til kommunegrensa 
ute. 
 
Yoga og kultur
Det aller meste går som før av lag- og 
foreiningsliv i Vang denne hausten. 
Det er også nye tilbod på gang med 
open lunsj på biblioteket måndagar, 
pluss afrikansk dans og yoga for 
både karer og damer på Åsvang 

Sykkel og strand
Dugnadsgjengen bak Makkenparken 
har stått på seint og tidleg i sommar 
og anlegget har vorte ei perle til 
glede for ungar, ungdom og vaksne 
på Bøaflata ved Mjøsvang kafé. 
Parken består no av ein «pumptrack» 
som er ei rundbane med doserte 
svingar og kular for sykkel. Elles 
er det to hopplinjer for syklar, ein 
asfaltert plass, ein liten grasbane og 
sittebenkar på plass. Det er faste 
sykkeltreningar på torsdagar, men det 
er høg aktivitet på ettermiddagen og 
helger. 

I Vang sentrum har Vang 
mottakssenter rydda fram ein 
strandstig frå Coop Fjellvang og 
nesten bort til Sommarhotellet. 
Mellom anna har ei heilt «ny» strand 
med sand, gras og benkar sett dagens 
lys nedanfor Valdres Sparebank 
sine lokale. Elles finn ein både 
leikepark, fleire båthus og båtplassar, 
samt ei offentlege badstove langs 
strandstigen.

torsdagar. Vang folkebibliotek og 
Vang frivilligsentral har nett slept eit 
rikhaldig haustprogram der mellom 
andre artisten Moddy kjem på besøk, 
mens frisklivsentralen i Vang har ny 
leiar og fleire gode aktivitetar denne 
hausten.

Alt som skjer av i Vang hausten 
2020 finn du i kalenderen på 
vangivaldres.no.

Mange nye og høg aktivitet

Hassan, Mahmoud, Youssuf og 
Mohammad fra Syria har i løpet av 
den siste måneden sørget for at det 
blir langt triveligere å komme inn til 
Leira sørfra. Leira Stasjon kan igjen 
skinne som det monumentet den 
fortjener å være langs Europaveg 
16.

Gamle Leira stasjon
Nærmere 700 timer har gått med. 
Skraping, vasking og maling. Ut, og 
inn igjen med alle vindu som også har 
blitt skrapet, vasket, skiftet og malt. I 
overkant av 70 liter linoljemaling har 
blitt brukt, og når de siste stillasene 
tas ned, blir Leira Stasjon som et 
smykke å se til.

Underveis i arbeidet, har de fire 
fra Syria fått kyndig veiledning fra 
malermester Knut Øystein Bakken 
og Anders Sundvold. Sistnevnte har i 
årevis kjempet for å få gjort noe med 
utseende til Leira stasjon. Takket være 
Nord-Aurdal læringssenter og Bane 
Nor Eiendom, kom arbeidet endelig 
i gang denne høsten. De fire fra Syria 

Fredagskos med nye og gamle vangsgjeldingar.

er nemlig deltakere i læringssenterets 
introduksjonsprogram, og arbeidet 
med vedlikeholdet av Leira stasjon er 
organisert som et yrkeskurs.

Åpnet av kong Haakon
Allerede i 1875 ble det diskutert 
om det burde bygges en jernbane 
i Valdres. Det sirkulerte idéer om at 
Bergensbanen skulle legges gjennom 
dalen, men endte opp med å gå 
gjennom Hallingdal. Det satte allikevel 
fart i planene om å få en jernbane til 
Valdres. Blant flere alternativer, var det 
sidebane fra Eina (på Gjøviksbanen) 
som vant frem. Strekningen gikk over 
Tonsåsen, og hadde endestasjon på 
Fagernes. 

Kristine Valdresdatter
I 1906 var sporet lagt helt frem til 
Fagernes, og kong Haakon åpnet 
banen på formelt vis 29. november. 
Banen ble umiddelbart en suksess 
og gikk med overskudd i mange år. 
I 1923 vedtok Stortinget at banen 
skulle forlenges fram til Vangsmjøsa, 

men denne forlengelsen ble 
aldri realisert. I 1935 ble det satt 
inn en bensindrevet motorvogn 
på strekningen, dette førte til at 
reisetiden Eina-Fagernes ble redusert 
til 2,5 timer. Toget het «Kristine 
Valdresdatter», og var utvilsomt 
inspirert av stumfilmen med samme 
navn. Dette var forøvrig Norges siste 
stumfilm, da filmer fra 1931 kom med 
lydspor.

I 1937 gikk konsesjonen for drift 
av banen ut, og NSB overtok. På 
80-tallet gikk imidlertid trafikken 
kraftig tilbake, en av årsakene til 
dette var en kraftig forbedring av 
busstilbudet mellom Valdres og Oslo. 
Persontrafikken på banen ble nedlagt 
1. januar 1989. 

Foto: Nord-Aurdal kommune
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I Etnedal finn vi ein av dei best 
tilrettelagde og best bevarte 
strekningane av Den bergenske 
kongevegen. 
 
Mellom Bruflat i Etnedal, over 
Tonsåsen, til Tonsbakken i Nord-
Aurdal er vegen i stor grad bevart, 
slik at vi kan oppleva det som frå 
1790-åra og fram til 1860 var litt av 
hovudvegen mellom Oslo/Christiania 
og Bergen. Strekningen vart fyrst 
rydda som turveg i 1992, og sidan har 
det jamleg vorte rydda langs traseen. 
I sommar sørgja Etnedal kommune for 
rydding av vegetasjon samt forbetring 
av merking og skilting. I tillegg er 
strekningen med turbeskriving lagt ut 
på UT.no. 

Frå Bruflat til Samuelstad
Frå Bruflat til Samuelstadtjednet, 
som ligg ved grensa til Nord-
Aurdal kommune, er det omtrent 
6 kilometer, og mange stader bratt 
stigning. Frå Bruflat sentrum følgjer 
du fyrst Fjellslinna frå Blåflat gard. 
Opphaveleg gjekk vegen over tunet 
på Blåflat, men i dag går den på 
sørsida av gardstunet, om lag 400 
meter før stigen tar av opp til venstre. 
Her går stigen bratt oppover lia mot 
Fjellsbygda. Stigen kryssar i starten 
bilvegen fleire gonger, og på korte 
strekningar følgjer ein også vegen.

Etter Breien lysverk går kongevegen 
inn i skogen. Her slaker terrenget 

Tur med kultur – på kongevegen
ut, og etter kvart passerer 
du Breie gard som er eit flott 
gardstun med fantastisk utsyn. Ved 
Samuelstadtjednet er det rasteplass. 
Går du vidare kjem du over åsen, 
og kan gå kongevegen heilt ned til 
Tonsbakken og Tonsåslinna/fylkesveg 
33. 
 
Tur med kultur
Turen på den gamle kongevegen 
byr på flotte naturopplevingar, 
men også innsikt både i lokal og 
nasjonal kulturhistorie. Dei såkalla 
kongevegane vart anlagt og planlagd 
av sentrale styresmakter, for at 
embetsfolk og kongelege skulle kunne 
ta seg mest mogeleg effektivt fram 
mellom byane. Etter «det franske 
prinsipp» var målet mest mogeleg 
rett linjeføring, utan særleg omsyn 
til terrenget. På strekningen opp frå 
Bruflat mot Fjellsbygda får ein kjenne 
på kroppen korleis dette prinsippet 
kunne føre til svært bratte stigningar. 
Med hest og lass var det nok ikkje 
alltid enkelt. 
 
I tillegg til sjølve vegen, med 
oppmuringar og stikkrenner, kan vi 
mellom anna oppleva Breie gard, eit 
kraftverk frå 1920, og Blåflat gard. På 
Blåflat ruver to våningshus frå 1700- 
og 1800-talet. Her har det vore mykje 
aktivitet opp gjennom åra, mellom 
anna skysstasjon i perioden 1800 til 
1860. 

Alle foto: Håvard Telstø/Etnedal kommune
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1. oktober 2019 starta 25 tidligare 
Schibsted-tilsette i ny jobb i Vestre 
Slidre. Med drahjelp frå kommunen 
etablerte dei eit nytt, nasjonalt 
kundesenter, Kulant AS. I dag har 
selskapet  44 tilsette og vil vekse til 
55 innan utgangen av året.

Kulant server heile Noreg, med 
hovedfokus på Sør- og Austlandet. 
Deira hovedoppdragsgjevar er 
det Schibsted-eigde transport- og 
logistikkbyrået Helthjem. Dette 
firmaet er i stor vekst og Kulant 
veks med dei. I tillegg er By Qvale, 
eit bærumsbasert familiefirma som 
sel italienske strømpebukser, ein 
av oppdragsgjevarane til det nye 
Valdres-firmaet. 
– Han som står bak selskapet har 
røter i Valdres og synast det er fint 
å kunne støtte opp om eit nasjonalt 
kundesenter her i området, fortel 
salsleiar Caroline Aaberg Løkken.

Sterk vekst
Aukt etterspurnad skapar behov for 
oppbemanning, og det er sjølvsagt 

gledeleg, seier Aaberg Løkken.
– Vi vil ikkje vekse altfor fort, men 
halde på det vi har og utføre 
oppdraget på best mogleg vis. 
Dessutan planlegg vi og å drive 
med andre ting, som eg ikkje kan sei 
noko meir om førebels, men det ligg 
i planen for vidare framdrift, seier 
Aaberg Løkken hemmelighetsfullt.

For å leggje til rette for drift og vekst 
har det skjedd mykje med dei 600 
kvadratmeter store meierilokalene i 
Røn siden Kulant flytta inn.
– Vi har sjøl investert nesten 200.000 
kroner i lokalet til nett og straum 
samt eigeninnsats for å få ting til å 
fungere optimalt. Dessutan har både 
kommune og huseigar teke veldig 
godt imot oss. 

Offensiv holdning frå kommuna
Ordførar Haldor Ødegaard er glad 
for at kommunen var offensiv og 
fekk ei rask sakshandsaming då 
grunnleggjarane av Kulant tok 
kontakt i samband med Schibsted-
nedlegginga på Fagernes. Det var 

førrige ordførar, Eivind Brenna, som 
banka igjennom at formannskapet 
skulle innvilge tilskot på 300.000 
kroner frå næringsfondet i kommunen 
til det nye nasjonale kundesenteret. 
Dette vart avgjerande for at Kulant 
etablerte seg i Vestre Slidre.

– Dette er framoverlente folk som 
viser drivkraft. Det er ingen tvil om at 
dette var riktig avgjerd. Vi er glade 
for å ha dei på plass her i kommunen. 
Vi følgjer med på utviklinga og heiar, 
seier Ødegaard.

Under eit år etter oppstart kunne 
Kulant hente 3. plass i transport og 
logistikk i kåringa av den nasjonale 
Kundesenterprisen i mai 2020.

– Med forbetringane og kvalitetsmåla 
våre framover siktar vi oss inn 
på ei Topp 10-plassering for 
alle klasser neste år, og går for 
å vinne bransjeklassa vår, seier 
administrerande direktør Sølvi 
Saglien. Både vinnaren i vår bransje, 
DHL, og vinnaren for alle klasser, Ice, 
er tittelforsvararar - og vi lover dei 
konkurranse neste år.

Kulant veks

Abdullah Al Shaban, sommarhjelp i Etnedal kommune, var med på ryddinga.

Foto: Morten Bjerke

Kongevegen mellom Bruflat og 
Samuelstad har i sommar vorte enno 
betre skilta.

På kongevegen kan du beundre 
ingeniørkunst frå 1700-talet. 

Dagleg leiar Sølvi Saglien og styreleiar Caroline Aaberg Løkken. 
Foto: Avisa Valdres, Marit Beate Kasin
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Alle innbyggere og hyttefolk er 
opptatt av veisystemet i Sør-Aurdal. 
Her er en kort statusrapport på 
kommunale og fylkeskommunale 
veier i kommunen

Vestbygdvegen
Den kommunale delen av 
Vestbygdvegen fra Island til Høgemyr 
ble i sommer rehabilitert, der et 20 
år gammelt dekke av oljegrus ble 
erstattet med topplag av fjellgrus. 
Veistrekningen på rundt 2,5 km 
ble frest opp med en dyptgående 
knusefres, som knuste og blandet 
sammen 15-20 cm av massene under 
det gamle dekket. Metoden kalles 
dypstabilisering.

Den oppfreste massen ble så 
komprimert med vals før det ble kjørt 
på rundt 1900 tonn med fjellgrus 
som topplag. Topplaget er senere 
skrapet med veihøvel for å fjerne 
ujevnheter og for å sikre avrenning av 
overflatevann. I tillegg er det påført 
bindemiddel på toppen for å øke 
bærevnen til veien og for å hindre 
støving.     
 

Stølsveko blir i år arrangert i veke 
41, og er eit aktivt ferietilbod for 
barn som går i  5.-7.klasse. 

 5-7.oktober kan du delta på fjelltur 
på Rabalsmellin, stølsbesøk hjå Anne 
Karine Milo, fisking, natursti, spikking, 
bålbrenning, padling og ulike 
aktivitetar i klatreparken i Beitocamp. 
Tilbodet desse tre dagane er frå kl.10-
14 og ingen overnatting. 

Vi fylgjer gjeldande smittevernreglar. 
Det er plass til 20 deltakarar. 

Tur med kultur – på kongevegen

Stølsveko 2020

Befaring på fylkesveinettet
I juni hadde samferdselssjefen i 
Innlandet, Aud Riseng en besøksrunde 
i Valdres. I løpet av flere dager var hun 
innom alle kommunene.
Den 30. juni var det Sør-Aurdal sin tur!

Aud ankom over Leirskogen, slik at 
for hennes del startet veibefaringen 
allerede der. Hun overnattet på 
Piltingsrud gard der hun morgenen 
etter ble møtt av ordfører og 
varaordfører. Derfra kjørte Aud 
sammen med ordfører og varaordfører 
til Begna Bruk og så på den nye 
gangveien som etter mange år 
endelig har kommet på plass. Deretter 
kjørte følget Hedalslinna over til 
Hedalen, med en innlagt stopp på 
Bautahaugen, der kommunen har et 
ønske om gang- og sykkelvei mellom 
skolen og Bautahaugen. 

Så gikk turen til Vestsidevegen i 
Hedalen, som er et dårlig stykke vei i 
kommunen, men som dessverre ikke 
er prioritert pr. nå. Deretter gikk turen 
til Bagn via Austsidevegen, og opp 
Vestbygdvegen, som nettopp har blitt 
rustet opp veldig bra. Siste turen gikk 
Liagrendvegen og inn til Stavadalen.
 

Veier i Sør-Aurdal

Øystre Slidre kommune og 
foreininga Lydkåken Rockeverkstad 
har i samarbeid finansiert og bygd 
eit nytt hus med bandrom og 
lydstudio ved Ungdomens kulturhus 
Gapahuken. 

Lydkåken har hatt øvingsrom 
på Heggenes sidan tidleg på 
2000-talet, og har vore leikegrind 
og utviklingasarena for fleir lokale 
musikarar og band opp gjennom åra. 
Med nysatsinga på Tingvang kan 
Lydkåken tilby gode øvingslokale 
med all backline, samt eit godt utstyrt 
studio til musikkinteresserte i alle 

Utvida Musikktilbod
ved Gapahuken

sjangrar og aldrar, som treng ein stad 
på drive med musikk. 

Med klubbscena i Gapahuken og 
amfiet utanfor, ligg alt til rette for å 
halde liv i det lokale musikklivet. 

Dei som har ynskje om å prøve seg 
i Lydkåken, kan ta kontakt med 
kommunens Ungdomskonsulent, 
eller Lydkåken Rockeverkstad via 
facebook. 

Stølsveko er eit samarbeid mellom 
Øystre Slidre kommune, stølseigarar, 
Øystre Slidre fjellstyre og Valdres 
Friluftsråd. 

Deltakaravgift: kr. 300 pr. deltakar 
(for tre dagar). Det kan søkjast om 
redusert deltakaravgift dersom 
økonomi er eit hinder for deltaking. 
Utstyr kan lånast på Utstyrssentralen. 

Meir info på vår heimeside 
www.oystre.slidre.kommune.no

Velkomen til ei aktiv og artig 
Stølsveko!

Følget kjørte altså på alle 
fylkesveiene i Sør-Aurdal, på alle slags 
veistandarder, både svært gode, 
gode, dårlige og veldig dårlige.
 

Rydding av løvskog
Lundebygdvegen og 
Kambabygdvegen er ryddet med 
hogstmaskin for å bedre sikt og 
hindre at løvskog velter ut i veibanen. 
Tiltaket er finansiert via statlig 
Koronatilskudd. Kambabygda har 
også fått nytt autovern. Den øvre 
delen av Spangrudfeltet i Bagn har 
fått nytt asfaltdekke.

Foto: Øystre Slidre kommune Foto: Øystre Slidre kommune

Tips oss:
Hva ønsker DU å lese om 
På kommunesidene til 
Valdresmagasinet?

Tips oss på epost: 
redaksjonen@valdres.no
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buahaugen: minnestein etter dramatiske krigshandlingar i 1944.               

IdyllIsk: Ved rabalen, mot Vangsjøen og mot skreddalsfjellet og skaget (t.h.). tindane innover i Jotunheimen er gøymt i skyer.               

Ved rennsennVatnet: mot stølane rennsenn, med skaget og langsuene bak.  utsyn mot skaget: På fine grusvegar forbi stølane Bukono.

blomsterprakt: stølsidyll på rabalen, mot Vangsjøen.

påtur
Tor Harald  SkogHeim

Øystre slIdre
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Stølsfjellet i Øystre Slidre 
har mykje å by på for den 
som er glad i aktivt fri-
luftsliv. Mellom anna 
mange mil med stølsve-
gar som tek oss fram til ei 
rekkje idylliske stølsgren-
der, vidder og toppar.

Fleire gonger før har vi hatt fine 
sykkelturar i området, nokre av 
dei omskrive i tidlegare turarti-

klar. Siste laurdagen i august vart det 
ein runde som tok oss rundt vatnet 
Vangsjøen, med ein avstikkar under-
vegs til sørenden av Rennsenn.

Inn mot Langsua
For oss som bur i Moane sør for Heg-
genes vart det ekstra «kortreist», si-
dan stølsvegen inn i dette området 
går opp akkurat gjennom bustadfel-
tet vårt. 

I starten er det seks kilometer gan-
ske så jamn stigning, i alt 400 høgde-
meter, difor tok vi denne gongen sy-
klane på bilen opp til Rolistølshøgde. 
Derifrå går hovudleia innover i 20 ki-
lometer, til Flakstadlægret nord for 
Fullsenn, heilt inne ved grensa til 
Langsua nasjonalpark. Undervegs  er 
det muleg med avstikkarar på sideve-
gar til ei lang rekkje små og store 
stølsgrender, så her ventar utforsking 
nok for fleire turar.

rennsennstølen
Men denne dagen skal vi rundt Vang-
sjøen. Alt etter ein kilometer, like ved 
eit par søppelkontainerar, tek vi av til 
høgre, ved skilt som viser mot Vang-
sjøen, Rabalen, Buahaugen og Renn-
senn. I neste kryss, der vegen til høg-
re fører opp i hytteområdet Luskerå-
sen, held vi rett fram, mot stølsgren-
da Rennsenn. Den ligg med herleg 
utsyn over Rennsennvatnet, og med 
Rennsennberget i ryggen er det godt 
ly for kald nordavind. Sjølv om stølen 
ligg på 950 meter har det gjennom 
åra grodd seg til høg og tett granskog 
her. Heldigvis vart det for nokre år si-
dan gjort omfattande felling og ryd-
ding som opna opp att landskap og 
utsyn, til glede både for støls- og hyt-
tefolk – og for syklistar som oss!

spanande avstikkar
Ein bratt unnabakke fører ned til eit 
nytt kryss der bekken frå Rennsenn-
vatnet søkjer seg ned mot vatnet 
Vangsjøen, som ligg 20 meter lågare, 
og førebels ute av syne for oss.

I staden for å fylgje hovudleia vida-
re tek vi ein avstikkar rundt sørenden 
av Rennsennvatnet. I skiftande sollys 
syklar vi forbi bugnande blåbærtuer, 
får utsyn nordover mot Skaget og 
Langsuene, og opplever idyllisk 
hauststemning ved blikkstille vatn. 
Sykkel er definitivt eit flott fram-
komstmiddel!

Her ligg hyttene spreidd, med god 
avstand. Og det er hytter i ordets ret-
te forstand, ikkje palass. Og rom og 
privatliv nok til å pisse usett utafor 

ditt eige hyttehjørne, om du skulle 
ynskje det.

Fjellstue utan drift
Vi vurderer å utforske sidevegane 
opp i Midthøgde, og mot Hestekam-
pen og Jødnmannskampen, men 
droppar dette. Kanskje seinare, og då 
med besøk opp på dei to markerte 
knattane, det må vera over 30 år si-
dan sist!

Tilbake på «hovudvegen» går det 
lett og greitt fram mot stølsgrenda 
Buahaugen, som har fint utsyn over 
Vangsjøen, og mot stølsgrenda Raba-
len med Vangsjøen Fjellstue. Trist at 
denne fjellstua som ligg så idyllisk til 
ikkje har vore i normal drift på lange 
tider. Familien Hagaseth bygde opp 
og dreiv godt her i fleire tiår. Seinare 
dreiv Wenche og Otto Kåre Skogen 
bra nokre år. No er det visst ikkje 
grunnlag for slik drift lenger, folk i 
dag vil ha eiga hytte - eller leilegheit 
på Beitostølen. 

minnestein
Før vi kjem så langt som til fjellstua 
tek vi ein liten matstopp der bekken 
frå Røyre renn ned i Vangsjøen. Over 
vegen på brua er ei av få attverande 
grinder i stølsfjellet - men ingen 
grindagut! Dette «yrket» er det knapt 
ynge folk i dag som veit kva er.

Akkurat her vart det 13. juni 2014 
halde ei markering ved ein nyoppsett 
minnestein, på dagen 70 år etter den 
tyske storaksjonen Almenrausch i 
1944. Målet for aksjonen i området 
var basen til den kommunistiske 

motstandsrørsla leia av Peder Furu-
botten. Det var høgdramatiske hen-
dingar, med skyting og flukt, og et-
terpå brende tyskarane ned stølar 
både på Buahaugen og Rabalen som 
straff.

Idylliske rabalen
Turen vår held fram, og vi kjem snart 
opp på stølsvegen som tek av frå fyl-
kesveg 51 like nord for Rogne kyrkje, 
og som passerer Øyangen på veg inn 
mot Rabalen. Like ved fjellstua står 
fleire bilar parkerte, det er truleg sti-
en mot utsiktspunktet Rabalsmellen 
som har freista i finvêret.

Utsynet her frå stølane på Rabalen, 
mot Vangsjøen, mot Skaget og mot 
Jotunheim-tindane langt bak, er ein 
av dei verkeleg flott idyllane i Øystre 
Slidre. At det framleis er dyr på beite 
gjer opplevinga endå meir fullko-
men.

bukono
Turen vidare går lett, etter kvart 
gjennom nok ei triveleg stølsgrend, 
Bukono, på nordsida av Vangsjøen. I 
det stupbratte Vangsjøberget på sør-
sida av vatnet ventar andre spanande 
opplevingar, er eg tipsa om. Kanskje 
seinare i haust?

Om litt er vi inne att på hovudleia, 
stølsvegen som går vidare innover 
forbi Skatrudstølen og ei rekkje an-
dre stølar heilt inn til Fullsenn. Kan-
skje blir det ny sykkeltur her seinare i 
haust, men i dag vender vi heimover 
mot bilen på Rolistølshøgde, etter to 
trivelege timar på sykkelen.

På sykkel rundt Vangsjøen
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VELKOMEN PÅ 
«FENGSLET»

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

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

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

 Meny: 
• Steikt aure 
• Biffsnadder 
• Steikt flesk 
• Karbonader
• Medisterkaker 
• Løvstek
• Wienersnitzel 
• Rødspette

Velkommen til ny-oppussede lokaler!
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TRENGER DU 
ELEKTRIKKER?

post@el-tjenester.as

VI ORDNER ALT 
– BE OM TIILBUD

Komplett abonnement 3 mnd.
- papiravisa og alt digitalt innhold

KR 369,-
Komplett abonnement 6 mnd.
- papiravisa og alt digitalt innhold

KR 1050,-
Komplett abonnement 12 mnd.
- papiravisa og alt digitalt innhold

KR 1860,-
Ta kontakt med vår abonnementsavdeling

Vi gir deg et godt introduksjonstilbud
IKKE ABONnENT?

Tlf. 61 36 42 00 – abo@avisa-valdres.no

- og kraftige utemøbler
 – SOM ER BEREGNET TIL Å STÅ UTE ÅR ETTER ÅR

Vi leverer ferdig skigard...

 Ødegård Sag –  sagbruk for deg som vil ta vare på  

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

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

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

Porter og portstolper

Ferdig skigard 

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

–  eller du kan bygge skigarden selv  
og vi hjelper deg i gang
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Ketil Bjørnstad (68) 
beskriver møtet med 
Guro Kleven Hagen 
(26) som en sjelden 
åpenbaring. Da styk-
kene pianisten har 
komponert til fiolinis-
ten, skulle framføres 
for publikum for før-
ste gang, måtte det bli 
i Valdres – Guros eget 
dalføre, der Ketil i 
ungdommen selv var 
nær ved å miste livet.

Dette var mens Valdresbanen 
ennå gikk. Jeg kan fortsatt 
huske den tomhetsfølelsen jeg 

kjente på da jeg forlot lensmanns-
kontoret på Fagernes, satte meg ned 
og ventet på toget. Jeg hadde jo ingen 
bil å sitte på i – den var blitt totalvrak. 
Vennen min, som var sjåfør, lå skadet 
på sykehus, forteller Ketil Bjørnstad.

Minnet fra dalføret som sitter aller 
dypest i komponisten, musikeren og 
forfatteren fra Oslo, skriver seg tilba-
ke tenårene. En eldre kamerat med 
ferskt sertifikat fikk et ublidt møte 
med en krapp sving i Slidre-traktene, 
og bilen – med Ketil som passasjer – 
tok flere rundkast nedover skrånin-
gen.

– Det var et under at vi overlevde, 
konstaterer passasjeren som priser 
seg lykkelig over at det hele ikke end-
te verre.

sterkt møte på Valdresflye
Inntil denne dramatiske dagen, had-
de bekymringsløse barndomsminner 
fra de mange utfluktene med opera-
sanger Svein Bruuns guttekor, Sanct 
Johannes-Guttene, til Haugseter og 
Vinstervann, dominert helhetsopp-
fatningen av Valdres. 

– Naturen er enorm der oppe. En 
gang vi var på Valdresflye, sa Svein 
plutselig: «Stå rolig!». Da kom det en 
reinflokk mot meg. Jeg ble stående 
helt stille mens flokken delte seg i to 
og passerte forbi meg. Det var et 
utrolig sterkt øyeblikk, sier Ketil, 
nesten salig i stemmen.

Enkelte skildringer fra Valdres er 
med i den kritikerroste lesersukses-
sen «Sekstitallet» fra 2015. Utgivelsen 
er første bind i hans omfattende, 
selvbiografiske romansyklus om tiå-
rene, «Verden som var min», der sjet-
te og siste bok, «Siste tiåret», ble 
sluppet i sommer. 

Hovedvekten av Ketils egne min-
ner fra Valdres ligger vel femti år til-
bake i tid og er satt punktum for. Det 
siste tiåret har en valdris på sin side 

fanget oppmerksomheten hans og 
bidratt til starten på et nytt kapittel i 
hans kreative univers. 

Gjennomtrengende kraft
Den 14. mai 2010 står ei ungjente fra 
Fagernes som nettopp har fylt 16 år, 
på rådhusplassen i Wien. Idet hun 
legger buen mot fiolinstrengene, tref-
fer Guro Kleven Hagen Ketil med 
gjennomtrengende kraft i TV-ruta un-
der den fjernsynsoverførte finalen i 
Eurovision Young Musicians, hvor 
hun ender på andreplass. 

Da hun debuterte som solist med 
Oslo-Filharmonien et snaut år sene-
re, fulgte han med fra salen. Framfø-
ringen av Tsjaikovskijs fiolinkonsert 
beveget ham dypt. 

– Det er sjelden i mitt liv at jeg får 
en slik åpenbaring av å lytte til en in-
strumentalist. Jeg er ofte på klassisk-

konserter og har hørt mange strykere 
oppigjennom. Det var likevel noe 
helt unikt ved fiolintonen til Guro, 
som gjorde at den nådde ekstra langt 
inn. Den var så moden, til tross for at 
hun da fortsatt bare var 16 år.

ser seg selv i Guro
Selv var Ketil like gammel da han for 
første gang satte seg bak klaveret som 
solist med Oslo-Filharmonien – 41 år 
tidligere. 

– Vi har samme bakgrunn, Guro og 
jeg. Jeg kjenner igjen meg selv fra jeg 
var på samme alder, sier Ketil. 

Da invitasjonen til Valdres som-
mersymfoni tikket inn noen år sene-
re, fra Guro, som var blitt kunstnerisk 
leder for kammermusikkfestivalen i 
eget dalføre, takket han ja og ba om å 
få komponere noe til anledningen, 
nærmest i samme åndedrag. 

Felles forkjærlighet for Schubert, i 
kombinasjon med Guros fascinasjon 
for hans Oda Krohg-inspirerte verk, 
fikk Ketil til å «skrive om» hans stør-
ste «hit» – den udødelige komposisjo-
nen, «Sommernatt ved fjorden», fra 
1978. Resultatet ble «Oda Krohg, 
1927», eksklusivt framført under 
sommersymfonien i 2017. 

– blir helt slått i bakken
Tre år senere står «Oda Krohg, 1927» 
som åpningsspor på «The Personal 
Gallery». 

– Det var Guros forslag at den skul-
le åpne albumet. Jeg mener det var et 
godt valg. Det skaper en viss gjen-
kjennelse for lytteren, sier kompo-
nisten selv om deres samarbeidspla-
te som kom i vår. Resten av sporene 
er helt nye komposisjoner – laget spe-
sielt for fiolinisten fra Fagernes. 

– Ville vært hovedkarakteren i en roman
spesielt forholD: Ketil Bjørnstad frekventerte Valdres i unge år og har delt beskrivelser fra dalføret i romanform. det siste tiåret har en valdris fanget oppmerksomheten hans musikalsk og 
menneskelig. Faktisk har komponisten og pianisten komponert en rekke stykker med fiolinist guro Kleven Hagen fra Fagernes i tankene. det resulterte i albumet «the Personal gallery» tidligere i år. 
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– Det er sjelden i mitt liv 
at jeg får en slik åpenbaring 

av å lytte til en 
instrumentalist.

Ketil Bjørnstad

– Ville vært hovedkarakteren i en roman
– Hun har en egen evne til å fram-

heve melodien. Instrumentet bruker 
hun på en slik rik og nyansert måte, 
at man blir helt slått i bakken, mener 
Ketil. 

– Jeg hev meg ut i det og begynte å 
skrive. Stykkene i seg er som minino-
veller, bygget på konkrete bilder og 
erfaringer i et liv. 

– Kunne vært bestefaren
Å sette ytterligere farge og liv til «per-
songalleriet», har han overlatt til Guro. 

– I en roman ville Guro helt klart 
vært hovedkarakteren – jeg står på si-
delinjen i dette, framholder kompo-
nisten og pianisten. Den begavede og 
produktive multikunstneren nøler 
ikke med å ta i bruk store ord som 
«ærbødighet» og «prestasjonsangst» 
om samarbeidet med den langt yngre 
fiolinisten. 

– Jeg kunne jo vært bestefaren hen-
nes, humrer han. De mange felles-
nevnerne gjør likevel at praten går 
lett på tvers av generasjoner. 

– Prosessen fram mot og under 
innspillingen av plata var veldig in-
spirerende. Vi har hatt mange fine og 
morsomme samtaler. Guro er reflek-
tert og god å snakke med. Innspillin-
gen kastet vi oss inn i uten sikkerhet-
snett. Jeg mener det skaper en nær-
het og nerve i musikken at vi spilte 
inn dette side om side, uten glass 
mellom oss. Jeg må si at jeg er veldig 
stolt over resultatet. 

sommernatt ved begna 
Selv betegner Ketil «The Personal Gal-
lery» som en av de viktigste utgivelse-
ne i egen vidtspennende, musikalske 
katalog. 

Albumet kom da koronakrisen sto 

på som verst i vår. Dobbel slippkon-
sert ble det imidlertid likevel et par 
måneder senere – i Valdres, nærmere 
bestemt på Piltingsrud Gård i Begna-
dalen, under den nedskalerte versjo-
nen av Valdres sommersymfoni. 

Tonene talte for seg, men den mar-
kante størrelsen i norsk musikkliv 
holdt seg også her tilbaketrukket bak 
tangentene – for å la sin musikalske 
muse skinne foran publikum i sol-
strålene som trengte igjennom glipe-
ne i låveveggene, idet det led mot 
sommernatt ved Begna.

IngrI Valen egeland

spesIelt forhold: Ketil Bjørnstad frekventerte Valdres i unge år og har delt beskrivelser fra dalføret i romanform. det siste tiåret har en valdris fanget oppmerksomheten hans musikalsk og 
menneskelig. Faktisk har komponisten og pianisten komponert en rekke stykker med fiolinist guro Kleven Hagen fra Fagernes i tankene. det resulterte i albumet «the Personal gallery» tidligere i år. 

I søKelyset: Ketil Bjørnstad er svært begeistret for guro Kleven Hagens spillestill. Her i aksjon 
sammen under en av to utsolgte låvekonserter på Piltingsrud gård under Valdres sommersymfonini.

sIgnerIng: Flere tilhørere på slippkonserten sørget for å 
sikre seg  plata med navnetrekket til artistene.  

ord og toner: Ketil Bjørnstad er en 
produktiv og begavet multikunstner.
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InderlIg: guro Kleven Hagen i aksjon med Ketil Bjørnstad på klaver like bak seg, på låven på Piltingsrud gård i sommer, under Valdres sommersymfonini. 

Å spille inn et helt 
album med verk kom-
ponert til henne, har 
krevd ekstra personlig 
innsats også av Guro 
Kleven Hagen selv.

den 26-årige fiolinisten fra Fa-
gernes legger ikke skjul på at 
det er en stor ære å få musikk 

skrevet til seg av komponist og pia-
nist Ketil Bjørnstad.

– Det er utrolig gøy. Jeg har sett opp 
til Ketil lenge, både musikalsk og lit-
terært. I tenårene leste jeg både «Til 
musikken» og «Oda!». «Sommernatt 
ved fjorden» er dessuten et verk jeg 
har et spesielt forhold til. Å kunne 
gjøre en forlengelse av samarbeidet 
vårt som startet med «Oda Krohg, 
1927» for noen år siden, har vært 
morsomt og lærerikt. 

på hjemmebesøk
Det å få et knippe komposisjoner la-
get spesielt til seg, krever nemlig også 
sitt av mottakeren. Med albumet 
«The Personal Gallery» blottstiller 
Guro også seg selv musikalsk. 

Komposisjonene har brakt henne 
inn i et mer samtidspreget klassisk 
landskap enn hun tidligere har ope-
rert i. Både forberedelser og innspil-
lingsprosess har i større grad en tidli-
gere vært preget av spontanitet. 

– Samtidig tok vi oss veldig god tid 
til å bli kjent både musikalsk og på  
menneskelig plan, før albumet ble 
spilt inn. Vi møttes hos Ketil på Nord-
strand flere ganger i fjor og endte ofte 
opp med å bli sittende og prate i lang 
tid. På sett og vis har vi litt like livs-
historier så langt, så det er veldig in-
teressant for meg å høre ham fortelle 
om valg og refleksjoner rundt disse.

spiller på følelser
– I møtet med ny musikk er det det fø-
lelsesmessige jeg legger vekt på. Jeg 
behøver ingen forkunnskaper, men 

melodien må vekke følelser. Musik-
ken Ketil har komponert til «The Per-
sonal Gallery» snakker på en måte di-
rekte til meg, forteller Guro.

Å legge såpass mye i musikken og 
hjertet på blokka hver gang du spil-
ler, krever sitt uansett. Når stykkene 
du skal spille, i tillegg er laget til deg, 
blir det hele enda mer personlig. 

– Det føles nakent og sårbart, spesi-
elt fordi vi nesten ikke har klippet i 
opptakene, men samtidig gjør det 
innspillingen ekstra intens og ærlig. 
Tolkningsmulighetene er jo uante. 

stort med slippkonserter
At det, om enn i nedskalert versjon, 
ble mulig å gjennomføre to fysiske 
slippkonserter med den nykompo-
nerte musikken på hjemmebane un-
der Valdres sommersymfonini – Val-
dres sommersymfonis koronavennli-
ge utgave – føltes stort både personlig 
og som kunstnerisk leder for festiva-
len.

– Koronasituasjonen har vært – og 
er fremdeles – veldig tøff for kulturli-

vet. Jeg har følt meg heldig som har 
en fast jobb i Operaen, selv om vi 
også ble permitterte i noen måneder i 
vår. Likevel ble solistoppdrag jeg 
skulle hatt i Frankrike og Sverige, og 
flere festivaler jeg skulle spilt på her i 
Norge, Sverige og Nederland, avlyst. 
Nå framover er det heller ikke så 
mange arrangører som klarer å få ting 
til å skje, så jeg har mange færre kon-
sertjobber enn normalt det neste 
halvåret, forteller hun åpenhjertig.

– Arrangører er også usikre på hvor 
lenge dette varer, så det er få som tør 
å planlegge flere år i forveien nå, slik 
kulturlivet normalt sett gjør. Jeg hå-
per likevel at vi klarer å finne tilbake 
til konsertene og arrangementene – 
både nå og etter at koronakrisen er 
over. Jeg har fått inntrykk av at både 
publikum og musikere lengter etter å 
komme seg vekk fra skjermene og ut 
for å oppleve ting sammen, avslutter 
Guro.

IngrI Valen egeland

Blottstiller seg musikalsk
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Jeg er en av de mest utålmodige 
menneskene jeg vet om. Det er en 
fryktelig lidelse, en dårlig egen-
skap, og ikke minst komisk unød-
vendig. Allikevel dukker følelsen 
stadig opp. Som en av de mange 
innbyggerne i hovedstaden benyt-
ter jeg meg daglig av de flere kollek-
tivtilbudene tigerstaden har å by 
på, som blant annet den røde by-
bussen; elsket og hatet av mange. 
Trafikken i Oslo kan nemlig være en 
stor, hårete lapskaus av eksos og 
banneord, og kan dessverre også by 
på problemer og forsinkelser. Som 
følge av dette har jeg flere ganger 
fått kjenne på utålmodighetens is-
kalde grep, som så ofte sniker seg 
inn på nettopp busstoppet. Påtale-
ne er ofte av samme sjanger: «Når 
kommer den forbanna bussen?», 
«Skulle vært her for fire minutter si-
den, jo!», «Det her er uhørt av Oslo 
kommune ...». Dette er busstoppets 
daglige klagesang. Men, bussen 
kommer når den kommer. Den vil 
aldri, ikke på tusen år, komme noe 
fortere av at irriterte og morgen-
gretne arbeidere, studenter og pen-
sjonister sjekker klokken hvert tju-
ende sekund mens de jamrer seg i 
kor. Denne anerkjennelsen er 
egentlig relativt ny for meg, og 
fremdeles blir jeg utålmodig over 
de dummeste ting. Jeg jobber med 
saken, og jeg blir utålmodig av at jeg 
fortsatt blir utålmodig. Rett og slett 
håpløst. 

Daglige irritasJoner over 
buss og køer er trivielle bagateller. 
Men, i en større sammenheng reiser 
utålmodigheten et interessant pa-
radoks, og det er nettopp dette som 
er utgangspunktet for denne utga-
vens spalte. Høsten er jo her, og 
man bør vurdere en varm genser 
rundt livet om man blir værende 
ute til skumring. «Endelig høst,» hø-
rer jeg derimot mange si. Men, det 

er jo ikke det samme som å vente på 
at det ukentlige favorittprogram-
met skal vise seg på tv-skjermen. 
Hva er det høsten har som du har 
ventet så lenge på? Fine farger? Slik 
er vi kanskje alle forskjellige. Kan-
skje er det sånn at om vi venter utål-

modig på noe så stort som «somme-
ren» eller «høsten», blir det vanske-
lig å finne seg et konkret øyeblikk 
med anerkjennelse. Kanskje er det 
best å se verdien i alle sesonger og 
alle verdens tider, og sette pris på 
det vi kan her og nå. Den tålmodige 
venter derfor kanskje ikke på noe i 
det hele tatt?

Jeg har lenge stusset over små-
barnsfamilier på syden- eller stor-
byferie. Gråtende barn, stressede 
foreldre, og kanskje en bedrøvet, 

fraværende tenåring med head-set 
og smarttelefon. Du vet, den gode, 
gamle stereotypen. Skal ikke ferier 
være et avslappende avbrekk fra 
den hverdagslige tralten? Klisjefyl-
te situasjonskomedier som TVNor-
ges Neste sommer viser oss jo at det 

ofte er det motsatte. Selv har jeg 
vært på flere slike familieferier, 
men riktignok med utelukkende 
gode minner. Klarer derimot de 
voksne selv å finne tid for avslap-
pelse og ro i alt kaoset? Opplever de 
et øyeblikk med fullstendig harmo-
ni? Tvilsomt. Deres liv er nok be-
traktelig mer kaotisk enn ni-åringen 
sitt med skrubbsår som største be-
kymring. Viktig å påpeke at jeg selv-
følgelig ikke vet hva jeg snakker 
om, her. Kanskje er slike ferier et 
perfekt avbrekk for mange. Uansett 

vil det nok gi barna en fremtidig 
nostalgisk verdi, og det er kanskje 
godt nok i seg selv. Jeg hørte en 
gang noen si at eufori er følelsen 
man hadde før man visste betyd-
ningen av ordet, og kanskje kan 
man leve lenge på å vitne barnas 
fullstendig uvitende og euforiske 
tilværelse. 

ofte blir jeg utålmodig av å være 
student også. De fleste studenter 
jobber jo for en gang å kunne eta-
blere seg og leve et stabilt, trygt liv, 
og mellomtiden kan fort gjøre en 
utålmodig. Klarer vi det til slutt? 
Hvor ender vi egentlig opp? Store 
spørsmål som dette kan skape ek-
sistensiell bekymring og angst. Den 
kan bli et hinder for å faktisk nyte 
studenttilværelsen, som jo er tåpe-
lig. Dette paradokset av bekymring 
appellerer jo også til livet i seg selv. 
Huff, et fjernt resultat av evig over-
tenking og grubling, og ikke det før-
ste heller. Den danske filosofen og 
teologen Søren Kierkegaard viet 
mye av sitt akademiske liv til begre-
pet angst. Han mente angsten var et 
resultat av menneskers radikale fri-
het, som i nyere tid er større enn no-
ensinne før. Angst-statistikken, 
spesielt blant unge, når jo i dag en 
oppsiktsvekkende bølgetopp. Kan-
skje nettopp fordi unge har «verden 
ved sine føtter» og at verden vår sta-
dig blir større. Mulighetene er visst-
nok uendelige, og valgets kval kan 
bli nedgangen for mange. For 
1800-tallets Kierkegaard var løsnin-
gen Gud og et fellesskap med det 
som er større enn oss. I dag har deri-
mot religion en stadig mindre appell 
for unge, og kanskje kan vi trekke 
noen tråder her til den slående sta-
tistikken. Hva kan erstatte den ek-
sistensielle verdien som religion så 
lenge hadde? Instagram, kanskje?

Utålmodighetens skrekkabinett
TENKEBOKSEN tobias Wetlesen

illustrasjon: 
magne Olaf ruud

Omgivelsene på hytta 
forsterker leseopplevel-
sen for Irene Aarset 
Jansson (40). 

– De få gangene jeg faktisk får priori-
tert å lese, synes jeg det er veldig 
deilig, sier den Oslo-bosatte daglig 
lederen for Valdres Sommerballett 
og Den Nasjonale Ballettskole & 
Akademi, som siden i vår har hatt lo-
kalavdeling i Valdres. 

– Slik jeg er skrudd sammen, er jeg 

over middels glad i indre utvikling. 
Skulle jeg ha lest noe nå, ville jeg ha 
plukket opp igjen Eckhart Tolles 
«The Power of Now». Skal jeg holder 
med innen den samme sjangeren, 
synes jeg også Louise L. Hays «Lev li-
vet!» er veldig fin. Særlig i disse tider, 
er det kanskje lett å la seg stresse 
opp. Da tror jeg det er ekstra viktig at 
man ikke mister seg selv og holder 
fast ved egen indre kjerne. Jeg føler 
dessuten at jeg har mer å gi til eleve-
ne når jeg jobber med meg selv. Det 
er et stort ansvar å drive med talent-
utvikling, sier ballettskolelederen, 

som ofte kopler av på hytta i Sør-Aur-
dal. 

– For meg er det å være i Valdres, 
selve eksemplifiseringa av det gode 
liv og essen av slik jeg opplever «The 
Power of Now». Derfor er det også 
særlig akkurat da, når vi har runda 
alle bordspill som er å finne på hytta, 
og barna har lagt seg, at jeg tar inn 
innholdet i boka best – foran peisen, 
uten TV og andre forstyrrelser i nær-
heten, avslutter Irene.

IngrI Valen egeland

LESESJEKKEN
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Amfi Valdres
Tlf. 61 36 03 22 /www.jernia.no

Vi tror god hjelp og nyttige tjenester er viktig for deg som
kunde. Derfor satser vi på service! Spør oss så hjelper vi deg!

JERNIA  HJELPER DEG

Knivsliping Fargerådgiver Innbytteordning

BÅLPANNE EMBLA
 ¬ Solid stativ i støpegods med gnistfanger 
 ¬ H 133 cm, Ø 55 cm 

Trekk til bålpanne 299,-

1399,-  

VAFFELJERN
BAKELS

449,-
STEKEPANNE
PANNEKAKA

249,-

KAFFEKJELE KAFFELARS
2 LITER

199,-

Last ned Jotuns digitale 
fargekart  på mobil!

Nytt fargekart fra LADY!
Nå er 2021-fargene her.

LADY WONDERWALL 3L
-  Vakker, matt og robust
-  Varig, vakkert matt utseende 
-  Ekstremt slitesterk 
-  Meget flekkavvisende 
-  Dekkgaranti

LADY Pure Color 
6378 Iconic
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Boka med de 
fi ne sykkelturene,
inkl. kart og bilder.
Se www.levgodt.net 
for salgssteder i Valdres.

God sykkeltur!

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

LeIrA I VALdres ÅPENT 10-20 (18) SPAR OG BILTEMA 08-20 (9-18)  
APOTEK 1 MAN-TORS 10-18, FRE 10-20, LØR 10-18 amfi.no/amfi-valdres

300 gratis parkeringsplasser Vi har 4 ladestasjoner for EL-biler

Apotek 1
Biltema 
Bohus 
Clas Ohlson 
europris 
Get Classic 
Grepa Gøtt Cafe 
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex 
Narvesen
Nille  
OK Hagen  
GULL-Ur-OPTIK

spar
sport 1
Zavanna
Posten

VINN VeNNesHOPPING 
VINN 2 GAVeKOrT totalverdi  
kr 2000,- til deg og din venn!

Påmelding på senteret, Facebook og vår 
webside: amfi.no/amfi-valdres

10.-23. sePTeMBer

LA deG INsPIrere  
AV HøsTeNs MOTer OG 
TreNder, FøLG Oss På  

FACeBOOK OG INsTAGrAM

Takplater Beslag
Ventilasjon Takrenner
Ektafol torvtakmembran

t
t

t

t
t

Når fagkunnskap og kvalitet teller

Tlf. 61 36 18 85 • 997 14 301
Vølbusvegen 6, 2940 HEGGENES

post@valdrestak.no • www.valdrestak.no

Etablert
2009

  VI  
BRINGER 
GRATIS

Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

Tlf. 61 36 09 44

fra 59.900,-
inkl. mva., klargjøring og registrering

Traktorregistrert ATV med godkjent fart 
40 eller 60 km/t 

Snøfreseren er 125 cm brei og har 14 hk 
Briggs&Stratton motor, kr 43.990,- inkl. mva.

Modeller på lager for prøvekjøring

Traktorregistrert ATV
 40 eller 60 km/t
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En blid solbærbonde i Vang, Eirik Erikson 
Berge (43), serverer for anledninga potetlom-
pe med seterrømme fra Rørosmeieriet. – Jeg 
anbefaler et par skiver med spekeskinke oppå 
og ikke minst det viktigste av alt, en skikkelig 
dæsj med solbærsyltetøy, forklarer han.

med en nytrukket kopp kaffe 
attåt smaker lompe med 
rømme, skinke og solbær-

syltetøy på, ja, fortreffelig. Det blir 
den reineste kosestunda i solveggen 
på Søre Bøe i Vang med panoramaut-
sikt utover solbærplantasjen, og mer 

i det fjerne, ser vi de vakre fjellene 
som Vang kan skilte med.

slektsgård siden 1660
– Jeg er glad i Vang, er det noe rart, sier 
solbærbonden, og peker omkring, og 
han legger ut om fjellene, den barske 

naturen med flotte Vangsmjøsa i bun-
nen, som har gjort uutslettelig inn-
trykk på han fra oppveksten av. Han 
har vært her mye. Eirik tok over etter 
foreldrene i 2013. De, Erik og Anna 
Ragnhild Brattebråten Berge, hadde 
bodd fast i Vang siden 2001/2002. Det 
var besteforeldrene til Eirik som var 
siste heltidsdrivende generasjon inn-
til foreldrene tok over i 1973. 

– Søre Bøe har vært i slekta siden 
1660. Klart det forplikter, sier Eirik, 
som også innrømmer at det har vært 
noe av drivkrafta for å skape noe mer 
ut av garden, et mulig levebrød på 
sikt, eller som nå, noe attåt sivil jobb. 

Eirik bor i Vang, men pendler til 
jobb i Oluf Lorentzen-gruppa på 

Vestby. Der jobber han nettopp med å 
selge matprodukter til butikkene. 

– Jeg er nok over snittet interessert 
i mat, sier han.

plantet til 70 mål
– Det var kanskje vågalt, innrømmer 
han, men hvorfor ikke, skynder han 
seg å legge til. I 2013 og 2014 plantet 
han til de omkring 70 målene med 
dyrka jord på bruket, med solbær-
stiklinger. Jorda var forberedt for 
dette over lang tid ved blant anna 
oppgjødsling og steinplukking, for-
teller han. De hadde gjort forarbeidet 
med å finne fram til riktige planter 
som man mente ville fungere på et 
sted som dette med etter forholdene 

Smaken gjør susen for solbærene fra Søre Bøe
stort areal: Jordene på søre Bøe er plantet til med solbærstiklinger som har vokst seg store, og arealet på begge sider av lokalvegen utgjør til sammen 70 mål. – 
Under gode forhold kan det høstes tonnevis med solbær herfra, forteller eirik erikson Berge. det er praktutsikt fra jordene på søre Bøe.
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Smaken gjør susen for solbærene fra Søre Bøe
kort vekstsesong og skiftende vær.

– Jeg kjøpte planter fra Saga Plant i 
Sauherad. Det skulle vise seg å være 
et heldig valg.

– En slik satsing i det omfang vi la 
opp til, er jo alltid et sjansespill, men 
vi traff over evne, sier en fornøyd Ei-
rik Erikson Berge. Raskt vokste bus-
kene seg høyreiste og de har taklet 
klima og vintrene i Vang på en særde-
les god måte. – Veldig fort ga buskene 
avkastning i form av mye bær, fortel-
ler en entusiastisk bærdyrker. 

spesiell smak
– Det beste ved det hele er jo smaken 
som gjør solbærene fra Søre Bøe nok-
så unike. Vi er avhengige av raske 

sorter for å rekke at det blir modne 
bær tidsnok. Det gjør noe med sma-
ken at det er lang blomstringstid. Da 
får man de lengste dagene til å mod-
nes på. Det skaper den helt spesielle 
smaken, sier Eirik, som forteller at 
han får mye tilbakemelding på akku-
rat det. Mange lurer på hvordan vi 
klarer det og hva jeg gjødsler med. Og 
det siste er så enkelt at det er graset 
mellom rankene som kuttes og til-
bakeføres til næring i jorda. Våre pro-
dukt er derfor 100 prosent økologisk 
framstilt, sier han.

Kilde til sunnhet
Men hva gjør man så med 70 mål med 
solbærbusker? Det er kanskje heller 

ikke lenger «in» med bærkjerr i hagen, 
men i tidligere tider var det gjerne 
solbærbusker i hver en hage sammen 
med både stikkelsbær og rips. Solbæ-
ra ble brukt til å lage saft og syltetøy 
av. Bæra har sjeldent rykte som «hel-
sedrikk» ettersom den er spekket 
med de riktige og sunne vitaminene.

– Ja, jeg tror fortsatt at det er man-
ge som ikke har oppdaget den, men 
det kommer forhåpentligvis i en tid 
med stort fokus på sunnhet og fram-
stilling av kortreist og naturlig mat, 
sier han.

Noe av det aller første Eirik måte 
løse var å finne en maskinell og rasjo-
nell løsning på innhøstinga. Han 
kjøpte derfor en egen høstemaskin 

som han kom over i Litauen. Den 
monteres bak på traktoren og pluk-
ker bæra rett i kasser. 

solbær velegna i Vang
– Hva er bakgrunnen for at dere star-
tet opp med noe så utradisjonelt i Val-
dres som solbær, spør vi?

– Solbær har som sagt lange tradi-
sjoner i Vang og i bygdene, i alle ha-
ger for den del, og vi var også ganske 
trygge på at det var solbæra som ville 
fungere best på et sted som dette. 
Her som det er så luftig, solrikt og 
ikke minst er det masse lys. Det tør-
ker dessuten veldig fort opp i buske-

70 mål med bærbusKer: solbærplantasjen dekker arealet på garden på begge sider av lokalvegen, her fra oversida av 
gardstunet.

smaKsriKe: solbærene fra søre Bøe har en søt og forfriskende smak, som gjør dem nokså unike, ifølge eirik erikson Berge.
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ne etter nedbør. Vi hoppa bokstavelig 
talt ut i det med begge beina, men vi 
ser at det fungerer. Vi angrer ikke et 
sekund, forteller Berge. 

selger til røyland
– Det meste av jordbruksproduksjo-
nen er arbeidsintensiv i perioder og 
slik også med dette, men den største 
utfordringa nå er og blir omsetnings-
leddet. Jeg har inngått avtale med 
Røyland gard, som får bær herfra. De 
lager økologisk syltetøy av den. El-
lers selger vi fryst bær i kasser som 
brukes til saft og syltetøy. Vi opplever 
også en økende trend for å bruke sol-
bær i tilknytning til frokostblandin-
ger, som er veldig populært. Det gir 
en ypperlig smak, kan jeg skrive un-
der på. Det selges også en del bær til 
privat bruk og vi har åpnet for sjøl-
plukk, forteller Eirik Erikson Berge. 
Han har også ideer om å utvikle lokal 
foredling, men det er et kvante-
sprang, ikke minst kostnadsmessig, 
innser han. 

Dyr hobby
– Foreløpig er dette den dyre hobby-
en min, og håpet er at det kan utvi-
kles til noe mer og større etter hvert. 
Vi må ta et skritt av gangen, forklarer 
han.

Han innser at risikoen ville være 
atskillig større om han hadde plantet, 
for eksempel, jordbærplanter eller 
bringebær her. Han håper på at sol-

bæra på sikt kan bli et nisjeprodukt 
fra Vang når man tar i betraktning at 
mye av solbæra som brukes i produk-
sjon i Norge i dag importeres. Eng-
land og Polen er store solbærland. 

smaken er vinnerkortet
– For meg er vinnerkortet, tør jeg 
hevde, kvaliteten og smaken på 
bæra. Det er selve grunnlaget for å få 
sving på salget. En stor del av årets 
avling er fryst ned i en egen frysekon-
teiner på tunet, men han regner også 
med at det kan gå sjølplukk fram til 
frostnettene kommer, gjerne ut sep-
tember.

Helsedråper
– Jeg er glad i norsk landbruk. Det 
gjøres en formidabel jobb for å lage 
god og sunn mat som norske bønder 
får altfor dårlig betalt for. De hadde 
kanskje fortjent bedre for jobben de 
legger ned, sier han. Han har blitt 
medlem av den lokale rekoringen og 
håper og tror at det også vil sette fart 
på salget. Han glemmer aldri beste-
mor som hentet fram flaska med hei-
melaga solbærsaft når forkjølelsesti-
da og halsondet meldte seg. Safta ble 
brukt nærmest som medisin. Slikt gir 
gode minner og har vært med på å 
bygge røtter til det vakre stedet i 
Vang med majestetisk beliggenhet i 
Klukkargardsvegen.

Torbjørn Moen

Gir mye: eirik erikson Berge har funnet fram til riktige sorter som gir store 
avlinger under gode forhold.

eksklusivt: erik har innledet samarbeid med røyland gard på sørlandet som 
produserer og selger solbærsyltetøy av solbær fra søre Bøe i Vang.

kan brukes til mye: solbær er vanlig å bruke til saft og syltetøy. Her serverer 
eirik solbærsyltetøy på rømme, som gir en sjelden smak.
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Musikk varmer ekstra i 
høstmørket, synes Caro-
line Eugenie Synvis (41). 
Nylig slapp kulturskolelæreren i 
Vestre Slidre det hun omtaler som 
en glad høstsang, «Stjernene er her 
igjen», under artistnavnet Synvis.

– Det finnes faktisk overraskende 
mange fine høstlåter. Nylig laga jeg ei 
Spotify-liste, «Hei, høst!», uteluk-
kende bestående av norske sanger 
som handler om høsten. 

Som ungjente i Asker, starta Caro-

line tidlig å skrive låter sjøl, med de-
Lillos og Ole Paus, som to store inspi-
rasjonskilder, hvilket de fortsatt er.

– I ungdomsåra hørte jeg også mye 
på 60- og 70-tallsmusikk, og de «sto-
re» alle hørte på, som The Betales, 
The Kinks, Led Zeppelin, Jimi 
Hendrix og Neil Young. Jethro Tull 
var kanskje bandet som nådde helt 
innerst til hjerterota. Jeg var super-
fan, så da jeg som 15-åring fikk dratt 
på konsert med Ian Andersen & co. 
på Sentrum Scene ved at jeg og noen 
venninner snek oss inn sammen 
med noen eldre gutter, var det utro-

lig stas. Da vi i tillegg ble tatt opp på 
scenen og fikk sitte i en sofa under 
framføringa av låten, «Songs From 
The Wood», var jeg så overlykkelig at 
jeg nesten ikke visste om jeg var død 
eller levende. Det var virkelig en 
opplevelse for livet, humrer Caroli-
ne. Nå for tiden er This It The Kit, Ma-
rika Hackman, Phoebe Bridgers og 
Norah Jones artister hun gjerne føl-
ger med på. Skal hun komme med ei 
plateanbefaling, faller valget på fær-
øyske Teiturs «Poetry & Aeroplanes».

IngrI Valen egeland

BRAPLATE

De er fargerike og gir 
full gass sjøl om samt-
lige har bikka åtti år 
med god margin. I 
sommer ble de foto-
grafert i all sin skrud 
og blir å se som  
«kalenderpiker» på 
glansa papir. 

Om det skulle være noen tvil, er 
det fire gamle «sjarmører» på 
to hjul med blank lakk det er 

snakk om. Amerikanere som sådan – 
avbilda i rotnorske omgivelser på 
Valdres Folkemuseum. 

Gjenspeiler koloritten
En rødbrun Indian Scout fra 1936, en 
militærgrønn Excelsior fra 1919, en 
mørkeblå Ace fra 1923 og en gråblå 
Harley-Davidson fra 1916 står på rek-
ke og rad like ved festplassen. 

De linoljemalte veggene på den 
gamle skysstasjonen fra Filefjell, Ny-
støga, den tidligere landhandelen i 
Vang, Søvelheim, og bensinbua fra 

Fagernes, Sørumshaugenbua, like 
bak, gjenspeiler koloritten i lakken.

– Disse gamle motorsyklene hører 
heime i kulturhistoriske omgivelser, 
mener Arne Bjørn Hoel. 

«Amerikanere» i sommersol
Med fargerike, gamle «amerikanere» 
som stikkord for tema for Norsk Vete-
ran Motorsykkel Club sin årskalender 
for 2021, som Indian-klubben har an-
svaret for denne gangen, måtte farge-
rike bygninger i naturfagre omgivel-
ser på friluftsmuseet danne baktep-
pet for et knippe kalenderbilder.
Derfor ble det også fotoseanse i for-
bindelse med Indian Summer Meet, 

som gikk av stabelen for tiende gang 
her i dalføret denne sommeren. 

Landets eldste fra 1902
– Det er jo moro da, humrer Rolf Vold 
fra Raufoss godt på spørsmål om 
hvordan det føles at et av kjøretøyene 
hans blir «kalenderpike». 

Det var en av «ungfolene» han 
sendte på modelloppdrag. Raufossin-
gen har nemlig også landets eldste, 
kjørbare motorsykkel i sitt eie, en Pro-
gress fra 1902. Ravnsvart i lakken, 
måtte den imidlertid pent bli stående 
heime.

IngrI Valen egeland

104-årig «kalenderpike»
på GLAnsA pApir: rolf Vold (t.v.) ved sin «kalenderpike», en Harley-davidson fra 1916, sammen med arne Bjørn Hoel, løpsleder i norsk indian Klubb og ildsjel, som 
blant annet har bidratt sterkt til å gjøre den hundre år gamle bensinbua rett bak dem til en tidsriktig tiger-stasjon. 
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50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

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

hyttebutikken
i valdres!

Gasskjøleskap 
Ventus 168 hvit
Et praktisk gasskjøle-
skap egnet for deg som 
har behov for stor kjøle-
plass og en liten fryser. 
129 liters kjøledel og 
25 liters fryser.

Diesel- og parafin-
ovn Wallas 40 
antrasitt m/valgfri 
tank og fjernstarter 

Diesel- og parafinovn Wallas 40 er en pålitelig 
varmekilde som gjør at du kan komme til ferdig 
oppvarmet hytte. Svært godt egnet for mellom-
store-store hytter.

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

Gassovn 
infravarmer 
Windflame
Gassovn Windflame er 
en meget effektiv opp-
varmingskilde som avgir 
strålevarme. Den er 
godt egnet til hurtig 
oppvarming. 

Solcelleanlegg 
Entry 90 watt
Vår økonomipakke. 
For deg som primært 
ønsker lys i sommer-
hytta eller jaktkoia er 
dette et utmerket valg.

Veil. kr 1.199,-
999,-999,-

Veil. kr 9.990,-
8.999,-8.999,-

671640 542168

425135

 545120

103190

iPhone SE 
smarttelefon 
64 GB (sort)

• 4,7“ Retina HD-
    touchskjerm
• 12 MP-kamera med 
    True Tone-blits
• A13 Bionic-brikke, 
    IP67-sertifisert

4.989,-4.989,-

173115

Lenovo Ideapad 
3 14” bærbar 
PC (platinagrå)

• Intel® Pentium® 
   Gold 6405U CPU
• 8 GB DDR4 RAM
• 256 GB NVMe SSD

 

Samsung vaske-
maskin WW5000 
WW80J5426FW
• 8kg: Høy fleksibilitet
• Sentrifuge: 1400 o/min
• EcoBubble

3.995,-3.995,-

WW80J5426FW

Samsung Nordic Smart 35 
varmepumpe NORDICSMART35 
• Triangulært design
• Maks. romstørrelse: 180m2, WiFi
• Ned til -30°C, fjernkontroll  

40202

Samsung 65” Q60T 4K UHD 
QLED Smart TV QE65Q60TAU
• 65” QLED smart-TV, Dual LED
• Quantum Lite, 100 % fargevolum
• Tizen, Ambient Mode 149479

15.995,-15.995,-

Veil. kr 11.9990,-
10.790,-10.790,-239,-239,- 9.990,-9.990,-

Med Canal Digital

betal med vipps

3.495,-3.495,-

Dusjkabinett 
Aurora Round - 
80 x 80 x 195 cm
Dusjkabinett Aurora Round 
80 x 80 er et stødig og solid 
dusjkabinett som egner 
seg like godt på hytta som 
hjemme. Enkel montering, 
og flott design.

Veil. kr 4.990,-
3.990,-3.990,-

Dyson V8 Animal+ 
trådløs støvsuger 
DY24836701
• 2-i-1-støvsuger
• Opptil 40 minutters brukstid
• Munnstykke med 
   motorisert børste

3.487,-3.487,-

53306

Veil. kr 32.900,-
29.900,-29.900,-

vi leverer & monterer!
Overlat bæringen og monteringen til oss!

Kontakt oss på Leira for en god pris.

HURTIGLADER FOR ELBIL
Lad elbilen mens du besøker varehuset vårt.
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sIsseLrOt: mange har som barn nytt de søte, lakrissmakende jordstenglene. 
Vintergrønne blader er en trøst for oss som savner sommerens gleder gjennom en 
lang vinter. Bladene visner ned først til våren, da det utvikles nye.

FJeLLbUrKNe: den kan dekke store lesider i fjellet, om sommeren som en 
lysegrønn matte, men om høsten lysende gul og rustbrun. andre planter blir 
hemmet av bregnestrøet som samler seg i tykkere lag år for år.

OLAVssKJeGG: mindre vanlig i Valdres, siden den foretrekker grunnfjell som 
gneis og granitt. Utover seinsommeren blir bladundersidene dekket av sporer, noe 
som kan ha ført til navnet, siden helgenkongen hadde rustrødt skjegg. sporene ble 
tidligere brukt mot sår og byller.

HeNGeVING: sammen med fugletelg blir den omtalt som småbregne. Begge 
danner enkeltblad fra en krypende jordstengel og trives i frisk gran- og bjørkeskog. 
Hengevingen kjennes på at de to nederste småbladene henger nedover som 
vinger.

Det store fargetyveriet er på 
gang i skog og hei. Men før tyven 
får helt tak, blir bregnebladene 
plutselig svært så synlige. De 
blusser opp i gult og rustbrunt 
og nesten rosa. Som trøst for oss 
som frykter fargetyven, kan 
enkelte holde seg grønne gjen-
nom hele vinteren. 

bregnene har vært lenge her på jorda. De duk-
ker opp som 360 millioner år gamle fossiler. 
Kan hende var noen av dem her før blom-

sterplantene. De vokser gjerne i skogen på skygge-
fulle og fuktige steder. Men der er også spesialister 

som liker sol og tørke, og til og med foretrekker ør-
kener. Noen arter har så vide vekstkrav at de nær-
mest kan finnes over hele kloden. 

Bregnene finnes i en rekke livsformer, fra over 10 
meter høye trebregner i Oseania til centimetersto-
re vannbregner i subtropiske og tropiske strøk. 
Hos oss er de fleste lett kjennelige som tuer av fin-
delte blad. Nesten alle folder ut vårens nye blader 
fra en spiral. Før de ruller seg ut, ligner de feleho-
der eller bispestaver. Bregner har to ulike bladty-
per; sporebærende eller ikke sporebærende. De to 
bladtypene er veldig like hos de fleste, mens de 
hos noen arter er oppsiktsvekkende forskjellige. 
På sporebærende blad utvikles i løpet av somme-
ren sporehoper, grupper av brune sporer. Ved si-
den av bladformen kan fasongen på sporehopene 
brukes for å finne ut hvilken bregne vi har med å 
gjøre. 

Den spesielle måten bregner ordner med forme-
ringen skiller dem fra de fleste andre plantene vi 

kjenner. Bregnene har nemlig hverken blomster 
eller frø. Hvordan det kan gå til er en hemmelighet 
som det tok lang tid for botanikerne å finne ut av.  
Det begynner utpå sommeren med at sporene blir 
modne. Mange bregner har en slags hinne eller 
kapsel, som ligger over og beskytter sporehopene 
mens de modner. Til slutt sprekker hinna opp, og 
de lette sporene flyr ut på vinden, noen ganger 
langt av sted. 

sporer som lander på et lagom sted, vil spire, 
og utvikle seg til en liten, blassgrønn vekst. 
Veksten kalles en forkim. Forkimen er bare 

ett cellelag tykk, hjerte- eller nyreformet, og mak-
simalt én centimeter stor. Den er festet i bakken 
med små hår-aktige strukturer, som tar opp vann 
og mineralnæring.  Forkimen er så kortlevd, liten 
og uanselig at det nesten ikke finnes fotografier av 
den fra naturlige forhold. Søker du på nett, vil du 
nesten bare finne opptak fra veksthus, hvor spore-

Bregn med meg mANGFOLdIGe VALdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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OrmeteLG: sporehopene ser i begynnelsen ut som små, tykke larver eller vossakorver. når sporene er 
modne, sprekker kapslene opp, så fnuggene kan fly av sted. Ormetelg inneholder gift som er brukt som 
ormekur. Før visste folk godt hvordan den skulle doseres. nå kan eksperimenter med dosering føre til at dyr 
dør.

FJeLLmArINØKKeL: med et årvåkent blikk kan 
du få øye på den i kortbeitet stølseng. ett blad er 
sporebærende, og ett tar seg bare av fotosyntese. 
Før de sprekker opp, er de runde sporekapslene 
grønne, og kan minne om bitte små drueklaser.

strUtseVING: Vårens nye «felehoder» ved siden av 
fjorårets sporebærende blad. mister bregnen bladene 
på dette stadiet, kan den vanskelig danne nye før neste 
år. Om ivrige sankere tar for mange av felehodene, 
kan plantene dø ut. Ved bekjempelse av einstape slås 
felehodene av på våren. 

eINstApe: store, trekantete og finflikete blad står på høye stengler og danner tette bestand. den regnes for å 
være verdens vanligste bregne, ansett både som plagsomt ugress og som nyttevekst, men ideal for barn som vil 
leke jungel.

ne er sådd ut under kontrollerte forhold. 
Hemmeligheten er at forkimen utvikler hannli-

ge og hunnlige kjønnsorganer, organer som produ-
serer sædceller og eggceller. Sædcellen kan bevege 
seg med flagell. Eggcellebeholderne gir fra seg en 
svak, svak konsentrasjon av eplesyre, som lokker 
sædcellene til seg. De kan «lukte» opp til en 26mil-
liarddel av et milligram! I en tynn vannfilm kan 
den svømme til et egg, som sitter i en liten forsenk-
ning i forkimen. Ofte befrukter bregneplanten seg 
selv, det vil si to kjønnsceller fra samme plante 
smelter sammen. Her kan man kanskje snakke om 
en «utenfor-kroppen-opplevelse»?   

Forkimen lever bare noen få uker, til den har 
dannet kjønnsorganer og befruktning har skjedd. 
Da blir den borte. Men den befruktede eggcellen 
kan utvikle seg til en ny, stor bregneplante. For ek-
sempel kan den bli en einstape, vår kanskje største 
og mest utbredde bregne. Over to meters høyde er 
målt hos oss, og i Mellom-Europa meldes om ek-

semplarer på opptil fire meter. Einstapen vokser i 
tette bestand. De kan overta helt, gjerne etter flate-
hogst eller skogbrann, eller når beitene ikke blir 
brukt lengre. Ved siden av de superlette sporene, 
brer planten seg effektivt med krypende jordsten-
gler. Finske forskere har funnet einstape-jordsten-
gler på hele 60 meter. 

skottland har i mange år hatt i gang store stat-
lige program til bekjempelse av einstapebe-
standene som tar over kystlyngheia. Utvok-

ste einstaper inneholder en hel rekke farlige for-
bindelser, og kan føre til sykdom og død hos beite-
dyr. Noen av giftstoffene kan også overføres til folk 
gjennom melka. På tross av dette har einstape vært 
brukt både som fôr og folkemat i norsk tradisjon. 
De gamle visste at bare unge einstapeblad kunne 
brukes, før de skadelige stoffene hadde dannet 
seg. Det må også sies at husdyr, om de har valget, 
bare beiter unge blad. Fullt utviklet og tørket ein-

stape var ellers før i tiden brukt som strø i fjøset. 
Strøet fanget opp urin og møkk, og ble til utmerket 
gjødsel. 

En annen bregne som er velkjent i norsk tradi-
sjon heter strutseving. Den danner kolonier av sto-
re, traktformete planter i flommark og sump, gjer-
ne ved bekkeløp eller elver. I midten av trakten 
danner den «strutsefjærene» - sporebærende blad. 
På høsten blir de harde og treaktige skulpturer, 
helt annerledes enn de andre bladene. De kan stå 
og spre sporer gjennom hele vinteren. Innrullete, 
unge blad av strutseving har vært kjent som mat, 
og har nå hatt en renessanse i nyttevekstmiljøet. 
Så populær er den blitt, at den nå regnes som truet 
i Sør- og Mellom-Europa. 
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Dette visste du kanskje  
ikke om Cinderella?

• At Cinderella forbrenningstoalett  
er et norsk produkt, og vi har  
produsert toalettene i Lyngen i  
Troms siden 1999?

• At frem til 2012 leverte vi toaletter  
hovedsakelig til det skandinaviske  
markedet. I dag har vi kontorer og  
distributører også i Sverige, Finland,  
Nederland, Canada, Australia og  
New Zealand?

• At vi i 2019 mottok den etter- 
traktede Good Design Award i to 
kategorier under prisutdelingen i 
Sydney, Australia?

• At vi også har et forbrennings- 
toalett som er tilpasset kjøretøy?  
En helt ny og innovativ måte å  
tenke avfallshåndtering på i bobil  
og caravan. 

NÅR  
NATUREN 
KALLER

 Kun aske som sluttprodukt 

Modeller for strøm eller gass

Høy kapasitet.  
10-12 personer i døgnet 

Trenger ikke vann eller 
avløpstilkoblinger

Barnesikkert

Ingen frostsikring Krever lite plass

Enkel installasjon

For hus, hytte og  
fritidsboliger 

Lær mer om Cinderella på  
www.cinderellaeco.com

MODERNE OG MILJØVENNLIGE  
TOALETTLØSNINGER TIL HYTTE OG FRITID

Norskproduserte Cinderella forbrenningstoalett er et toalett der avfalls- 
produktene forbrennes ved høy temperatur. Toalettet trenger verken 
vann-  eller avløpskoblinger. Restproduktet etter forbrenningsprosessen 
er en liten mengde ren aske. En familie på 4 vil etter en ukes bruk av  
toalettet ha produsert ca en kopp bakteriefri aske. 

Cinderella forbrenningstoalett - det naturlige førstevalget for deg 
med høye krav til kvalitet og driftssikkerhet. 
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Neste VALDRESMAGASIN
kommer 31. oktober

– Vi kan Valdres
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Bestillingsfrist tirsdag 13. oktober
Frist ferdig materiell tirsdag 20. oktober

Ta kontakt med
annonseavdelingen
på tlf. 61 36 42 00 /
annonse@avisa-valdres.no

magasinet

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

SCRAMBLER 55” 1000 S EPS
Fra kr 138.300,- eks mva.

Kjøp din nye ATV hos
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Bernt Einar Øen (66) har kondis som få, han er 
blant annet en habil swingdanser. Sannelig 
kan det komme godt med når han går løs på 
nye veteranbilprosjekter, som de færreste 
ville gi seg i kast med. 

Denne sommeren ruller nok et 
resultat av hans stayerevne og 
kreativitet rundt på fire hjul i 

bygdebyen, en Morris 8 Tourer Serie 
1. fra 1935. 

Så langt Bernt Einar vet og har sjek-
ket ut, er den en av to registrerte i 
Norge. Dette er en fireseter, mens det 
derimot er flere eksemplarer av tose-
teren. Motoren er på 918 kubikk og 
utgjør 23,5 hestekrefter. Morris 8 an-
gir at den yter åtte hestekrefter ved 
1000 omdreininger. Alle veteranbil-

objekter har gjerne en historikk, og 
Bernt Einar har lagt mye arbeid i å 
finne ut av den. Bakgrunnen for at 
han kom over akkurat denne bilen, er 
kort oppsummert slik:

engelske biler er toppen
– Ettersom jeg har stor forkjærlighet 
for engelske biler, hadde jeg en stund 
leita etter en slik bil. En Morris 8 sto 
høgt på ønskelista, for å si det slik, og 
da er det naturlig å følge med i Norsk 
Motorveteran der mange av grombi-

lene gjerne kommer ut på salg. Det 
dukket opp en slik bil i Nord-Norge, 
men den var for dyr for lommeboka. 
Kort tid seinere sto det avertert en 
annen slik bil i Oslo, haken var at den 
var plukket ned og befant seg i kasser 
og spann, forteller Bernt Einar. Men 
det stoppet ikke den ivrige møbel-
snekkeren, han dro av gårde med va-
rebil og henger og kom heim med bil 
og deler i hopetall.

– Jeg husker det veldig godt, det 
var 1. juli i 2006 og på bursdagen min. 

– Ganske fort gikk jeg i gang med 
nærmest dødsforakt og satte i stand 
motor, ramme og understell. Så ble 
prosjektet faktisk satt bort i mange år 
grunnet andre gjøremål med flytting 
og byggeprosjekter i heimen, fortel-
ler Bernt Einar. De siste årene ble re-
staureringa tatt opp igjen, særlig de 
par siste årene har jeg brukt mange 

timer på prosjektet slik at bilen fikk 
skilter 23. juni. Registreringsproses-
sen midt i koronatida gikk veldig 
greit, ikke minst takket være god 
kunnskap hos den ansatte på Vegsta-
sjonen på Gol. 

– I løpet av sommeren har vi rukket 
å kjøre minst 55 mil med den. Og at 
det har vært fryktelig moro, legger 
ikke veteranbilentusiasten skjul på. 

Hobby og lidenskap
Han og kona Anne Reidun trives vel-
dig godt med å kjøre gammelt og er 
gjerne å se i flott og tidsriktig antrekk 
når de deltar på løp og treff.

Det Bernt Einar vet om bilen, er at 
den ble importert til Norge fra Eng-
land i 1978 av en kar fra Nordstrand i 
Oslo. 

– Han fortalte meg at han kjørte 
den i land fra båten og heim til gara-

Morrisen til Bernt Einar er en av to i Norge

GoD kjørekomfort: Bilen er på tross av sine 85 år en drøm å kjøre med blant annet hydrauliske bremser, forteller Bernt einar Øen.

oversiktliG: motorrommet på en gammel og ny bil er 
dramatisk forskjellig, fordelen med gamle biler er at de er lettere å 
fikse når noe går galt.

klassisk: Bakpartiet har et nokså klassisk utseende med blant 
anna reservehjulet lett tilgjengelig. disse bilene er utstyrt med 
egen bagasjebærer som etter hvert skal på plass. 

morris: gamle biler har 
ofte kjennetegnet og merket 
i front slik som denne.

Bilen min
morris 8 tourer serie 1 – 1935 mod.
Bernt einar Øen
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Morrisen til Bernt Einar er en av to i Norge
sjen og startet umiddelbart med å 
plukke den ned. Det ble med det. Si-
den har bilen befunnet seg i kasser og 
spann før altså Bernt Einar fikk hånd 
om den. 

Karosseri i treverk
Bernt Einar forteller at grunnkarosse-
riet er bygget i treverk. Det er ask som 
er brukt ettersom dette er en «seig» 
tresort som tåler mye bevegelse. Alt 
er håndlaget og det er ingen deler 
som limes, derfor ble heller ingen av 
disse bilene helt like på millimeteren. 
Etter at bilbyggeren hadde laget fer-
dig treverket, ble det laget stålplater 
over treverket. Flere av karosseride-
lene på bilen er laget nye av møbel-
snekker Øen.

mye er laget nytt
– Det er jo ikke mulig å oppdrive nytt 

til en slik bil, derfor laget jeg de øde-
lagte delene, blant anna stigtrinnene, 
i treverk, og brukte dette som modell 
for å støpe nytt i glassfiber, forteller 
bilbygger, Bernt Einar. Men at det har 
vært en lang og krevende reise, leg-
ger han ikke skjul på. Men uhyre gi-
vende da, legger han til, og med alltid 
god støtte av kona Anne Reidun har 
det egentlig gått som en leik.

– Oppbygging av karosseriet er én 
ting, mye måtte lages nytt og utbe-
dres. Det meste av interiøret var ikke 
brukandes og det ble en stri jobb med 
å restaurere setene og dørtrekkene. 
Motoren var plukka i biter, den også. 
Da var det godt å kunne ty til et stadig 
bedre internett. Det finnes snart ikke 
grenser for hva som er mulig å finne 
fram til her, forteller Bernt Einar.    
Han fikk blant anna masse god hjelp fra 
en dokumentasjon på en engelsk nett-

side fra en tilsvarende restaurering 
som en engelskmann hadde stått for.

– Det var heller ingen ulempe at jeg 
fra før eide og hadde erfaringer med 
en engelsk bil ettersom jeg har en MG 
Midget 1962-modell i garasjen.

Ikke telt tid og penger
Spesielt to spørsmål ber vi Bernt Ei-
nar svare på og det er hvor mange ti-
mer han har brukt på prosjektet og 
hva sluttsummen kommer på?

– Jeg har ikke peiling, jeg har ver-
ken telt timer eller penger. Jeg fikk 
også med mange nye deler så jeg har 
spart mye på det. Ellers er det kjekt å 
kunne ty til Knut Buajordet her på 
Fagernes som lager det meste i dreie-
benken sin, sier Bernt Einar.

Har du i løpet av prosessen vært i 
nærheta av å gi opp?

– Nei, aldri, jeg har vært veldig ivrig 

gjennom hele prosessen. Og de som 
kjenner meg vet at når jeg har fått 
noe fore, så gir jeg ikke så fort opp. 
Det hadde vært fullt mulig å ha satt 
bort hele prosjektet, men jeg var klar 
på at det ville være mest moro å gjøre 
jobben sjøl. Som en kuriositet kan 
nevnes at sjølve karosseriet i dypt 
grønt og svarte skjermer, er lakkert i 
lakkeringsverkstedet på jobben. 
Sprøyta ble ført av en meget dyktig 
syrer som kan slikt, humrer Bernt Ei-
nar, som nå får ytterligere en høgre-
ratta engelsk bil til gards ... Han har 
heldigvis mange års erfaring med sin 
MG Midget 1962-modell, som har 
vært i hans eie i 17 år.

Torbjørn Moen

DrømmebIlen: den nyrestaurerte morris 8 tourer serie 1. fra 1935 kan trygt karakteriseres som en sjeldenhet. For Bernt einar Øen på Fagernes arter fullføringa av 
dette prosjektet seg som en drøm som er gått i oppfyllelse.

blInKeren: morrisen er 
utstyrt med retningsviser av 
det gamle og gode slaget. 
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Ansvarlig megler

Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Parter/Eiendomsmegler MNEF

Velkommen til Riddertunet på Beitostølen!

Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

I hjertet av Beitostølen sentrum vokser nå nye Riddertunet frem! Her bygges det moderne og svært lekre  
leiligheter med sydvestvendt balkong, garasjeplass, heis samt ski in, ski out til både alpint og langrenn. 

Umiddelbar nærhet til et rikt utvalg av butikker, serveringssteder m.m. • P-rom fra 47m² til 120m²
Eierseksjon • Festet tomt • F.utg. fra kr 1.986,- til kr 5.141,- • *Lave omkostninger kr 1.370,- • Ingen dok.avg.

Besøk prosjektets hjemmeside: www.riddertunet.no - Velkommen til våre lekre visningsleiligheter i byggetrinn I (Hus A)

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Visning

Visning etter avtale med
Anders Lysholm tlf. 900 17 481

Fra kr 2.750.000,- til kr 8.600.000,-*
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Ansvarlig megler

Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Visning

Visning etter avtale med
Anders Lysholm tlf. 900 17 481

Tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli

2.200.000,-*

Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481  / al@privatmegleren.no

Attraktivt tomtefelt med 41 selveier tomter på Beitostølen (18 solgt) • Areal fra ca. 1088m² til ca. 1599m²
Dette er et tomteområde som må karakteriseres som et av de aller beste på Beitostølen. Tomtene ligger
sydvest-vendt, i lett skrånende terreng med meget gode solforhold og panoramautsikt! De første hyttene

er under oppføring • Tomtepriser fra kr 2.200.000,- til kr 2.900.000,- • *Omkostninger ca 2.6 %

www.privatmegleren.no/159170453

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Vaset er et supert ut-
gangspunkt for sykkeltu-
rer i det fineste fjellter-
renget for sykling. Denne 
turen går igjennom trive-
lige stølsgrender og har 
en imponerende utsikt til 
fjell i mange retninger. 
Bonus for sykling i sep-
tember og oktober er 
dessuten høstfargene, 
som pynter naturen og 
gjør turen ekstra vakker.

Vasetsenteret er et fint ut-
gangspunkt for denne turen 
på Stølsvidda. Her er det både 

gode parkeringsmuligheter, sykkel-
utleie og en butikk som byr på mye 
godt å ta med seg i sekken.

Fra Vasetsenteret sykler du ut på 
Panoramavegen, snart går veien fra 
asfalt til grus og du  tråkker motbak-
ke videre i ca. 2 km. fra veibommen i 
Panoramavegen. Ved skiltet til Kristi-
stølen tar du av og kommer inn på 
fjellveien som går på motsatt side av 
Reinsennvatnet enn det Panoramav-
egen gjør. Ta deg god tid til å ta inn 
utsikten før du får en lett vei videre 
med hvile for beina retning Storfjor-
den. 

Vel nede på Tisleivegen er det mu-
ligheter for et lite strandhugg på 
bredden av Storfjorden, eller Flyvat-
net som det også heter. Tisleivegen 
tar deg videre østover retning Lange-
stølen, som er et populært stopp og 
turmål for syklister på Stølsvidda. 
Hos Kirsten på den genuine kaféen 
kan du ta deg ei pause med både 
rømmegrøt og vaffel og få en prat 
med andre som er på sykkeltur. 

Noen hundre meter etter Lange-
stølen kolonial og kafé, tar du opp 
veien hvor det er skiltet til Tyrisholt, 
stølgrenda som byr på både gjøk og 
beitedyr igjennom sommeren. Du 
skal nå opp ca. 200 høydemeter før 
du er på turens høyeste punkt, Bratt-

åsen, som kan skilte med utsikt til 
topper i Jotunheimen. Store Knut-
holstind er den som rager høyest av 
dem du ser herifra. 

Mjølkevegen passerer på Brattåsen 
og er et sentralt veikryss for oss på to 
hjul. Så følger et flatt parti langs vei-
en forbi nok ei idyllisk stølsgrend, 
Valtjernstølen . Herifra går siste etap-
pe på turen videre forbi Gomobu, 
hvor det også er hyggelig å raste, så 
ned bakken til du er tilbake på Vaset. 

God tur på denne fine sykkelturen 
på Stølsvidda!

Sykkeltur gjennom trivelige stølsgrender

IdyllIsk: sykketuren passerer Valtjernstølen.
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Sykkeltur gjennom trivelige stølsgrender

Kryss: Brattåsen er et godt skiltet og travelt kryss for syklister langs mjølkevegen.

rute: Kartet er hentet fra boka mjølkevegen med avstikkere – 15 sykkelturer golsfjellet og Valdres. På kartet starter turen 
ved gomobu, mens turen er skrevet med start og slutt på Vaset.

turtips ved
birgit Haugen

Fakta
 ■ lengde: Ca. 36 km
 ■ terreng: Fjellvei
 ■ Vanskelighetsgrad: middels
 ■ Høyeste punkt: Ca. 1050 moh.
 ■ sykkelleie:  intersport på Vaset 

leier ut sykler med 
og uten el.

1km rutenettGomobu - Krististølen - Langestølen



62 19. september 2020 Valdresmagasinet

Ta kontakt med din lokale leverandør         – og finn ut hva de kan hjelpe deg med 

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

BIL
Autohuset 
Kia – Arctic Cat –  
Automester verksted 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 04 77
www.autohuset-fagernes.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

Lomen Auto 
Opel – Chevrolet –  
Ssangyong 
2967 Lomen
Tlf. 61 34 39 60
www.lomenauto.no

Sebu Bil & Bensin AS 
Bensinstasjon – Verksted – 
Bilberging – Dekk –  
Tilhengere 
2940 Heggenes
Tlf. 61 34 29 20 - Vakt 975 14850
www.sebu.as

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

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

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

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

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

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

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

Elektroservise Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.  
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no   
post@el-servicevaldres.no 

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
Bygg-og tømrermester.  
Alt innen prosjektering, 
tegning og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gausdal Landhandleri
Avd. Bagn og Fagernes
Alt du trenger til huset 
og hytta.
Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn 
Tingnesøddin 1, 2900 
Fagernes 
www.gaus.no

Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

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

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

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

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

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

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

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

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Data & Tv-Service AS
Hvitevarer/Mobil/Lyd & 
Bilde/Data/pc verksted – 
når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Mobildata Fagernes
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS  
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

EIENDOMS-
UTVIKLING

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

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

Ølnesseter Hyttegrend
Nøkkelen til det gode liv. 
Tomter opp mot 1000 m.o.h.
Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no

Grønolslie AS
Nye og unike tomter  
i Grønolslie
2952 Beito. Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no 
www.gronolslie.no

ENERGI-
FORSYNING

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

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

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

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00
post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/ 
ValdresEnergi.no

GALLERI
Galleri Hilsen
Visning av maleri, grafikk 
og tegning. Arbeider kan 
også vises på deres hytte.
Galleri Hilsen
Garlivegen 7, 2900 Fagernes
tel. +47 905 24 365
post@evalailahilsen.no
www.evalailahilsen.no

HYTTESERVICE
Arves 
Vaktmesterservice AS 
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen
Alt på ett sted! Renhold, 
vedlevering, snekring, 
maling, snømåking, pleie av 
torvtak, vakt og tilsyn av 
hytter
Tlf. 990 09 553 
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og 
Hytteservice AS 
2940 Heggenes
Vi tar vare på DINE verdier!
Tlf. 913 00 961 
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen
Din lokale servicemann  
og fagforhandler av alt 
hytteutstyr på Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

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

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

KJØPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).  
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors., 
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres
Fagernes Kjøpesenter 
Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–fredag 10–20  
Eurospar 08–21, Libris 09–20 
Vitusapotek man.–tors. 09–17
Lørdag 10–18, Eurospar 10–18 
Vitusapotek 09–15
Tlf: 476 01 507
www.fagerneskjopesenter.no 
Besøk oss på Facebook
App: Fagernes Kjøpesenter

MALERE
Maler Conrad
Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat
har tysk mesterbrev 
Tlf. 463 70 343
valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Valdres
Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook! 
www.valdresmagasinet.com
www.valdrestur.com

MØBLER
OG INTERIØR

Alle Gode Ting er Tre
Vi leverer det meste til hjem 
og hytte 
2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com 
arnestende@gmail.com

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

Interiørsenteret AS
Faghandel med 60 års 
erfaring innen: maling, peis, 
fliser, gulv, gardin, tapet 
m.m. 
Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og 
Varmefag

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

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

TRENING
OG VELVÆRE

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

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

RØRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Røn VVS AS
Rørleggermester  
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn
Alt i vann, varme og 
sanitær 
Vi er også behjelpelige med 
utslippstillatelse
Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011
post@ronvvs.no

Valdres Varme og 
Sanitær AS
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen
Severing og hytter
Murkelivegen 14, 
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

TAKST
Valdres takst og 
Eiendom AS
Taksttjenester, uavhengig 
kontroll, tetthetskon-
troll og thermografi
3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

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

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

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

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

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

BIL
Autohuset 
Kia – Arctic Cat –  
Automester verksted 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 04 77
www.autohuset-fagernes.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

Lomen Auto 
Opel – Chevrolet –  
Ssangyong 
2967 Lomen
Tlf. 61 34 39 60
www.lomenauto.no

Sebu Bil & Bensin AS 
Bensinstasjon – Verksted – 
Bilberging – Dekk –  
Tilhengere 
2940 Heggenes
Tlf. 61 34 29 20 - Vakt 975 14850
www.sebu.as

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

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

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

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

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

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

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

Elektroservise Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.  
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no   
post@el-servicevaldres.no 

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
Bygg-og tømrermester.  
Alt innen prosjektering, 
tegning og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gausdal Landhandleri
Avd. Bagn og Fagernes
Alt du trenger til huset 
og hytta.
Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn 
Tingnesøddin 1, 2900 
Fagernes 
www.gaus.no

Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

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

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

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

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

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

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

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

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Data & Tv-Service AS
Hvitevarer/Mobil/Lyd & 
Bilde/Data/pc verksted – 
når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Mobildata Fagernes
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS  
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

EIENDOMS-
UTVIKLING

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

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

Ølnesseter Hyttegrend
Nøkkelen til det gode liv. 
Tomter opp mot 1000 m.o.h.
Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no

Grønolslie AS
Nye og unike tomter  
i Grønolslie
2952 Beito. Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no 
www.gronolslie.no

ENERGI-
FORSYNING

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

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

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

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00
post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/ 
ValdresEnergi.no

GALLERI
Galleri Hilsen
Visning av maleri, grafikk 
og tegning. Arbeider kan 
også vises på deres hytte.
Galleri Hilsen
Garlivegen 7, 2900 Fagernes
tel. +47 905 24 365
post@evalailahilsen.no
www.evalailahilsen.no

HYTTESERVICE
Arves 
Vaktmesterservice AS 
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen
Alt på ett sted! Renhold, 
vedlevering, snekring, 
maling, snømåking, pleie av 
torvtak, vakt og tilsyn av 
hytter
Tlf. 990 09 553 
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og 
Hytteservice AS 
2940 Heggenes
Vi tar vare på DINE verdier!
Tlf. 913 00 961 
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen
Din lokale servicemann  
og fagforhandler av alt 
hytteutstyr på Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

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

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

KJØPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).  
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors., 
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres
Fagernes Kjøpesenter 
Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–fredag 10–20  
Eurospar 08–21, Libris 09–20 
Vitusapotek man.–tors. 09–17
Lørdag 10–18, Eurospar 10–18 
Vitusapotek 09–15
Tlf: 476 01 507
www.fagerneskjopesenter.no 
Besøk oss på Facebook
App: Fagernes Kjøpesenter

MALERE
Maler Conrad
Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat
har tysk mesterbrev 
Tlf. 463 70 343
valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Valdres
Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook! 
www.valdresmagasinet.com
www.valdrestur.com

MØBLER
OG INTERIØR

Alle Gode Ting er Tre
Vi leverer det meste til hjem 
og hytte 
2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com 
arnestende@gmail.com

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

Interiørsenteret AS
Faghandel med 60 års 
erfaring innen: maling, peis, 
fliser, gulv, gardin, tapet 
m.m. 
Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og 
Varmefag

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

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

TRENING
OG VELVÆRE

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

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

RØRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Røn VVS AS
Rørleggermester  
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn
Alt i vann, varme og 
sanitær 
Vi er også behjelpelige med 
utslippstillatelse
Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011
post@ronvvs.no

Valdres Varme og 
Sanitær AS
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen
Severing og hytter
Murkelivegen 14, 
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

TAKST
Valdres takst og 
Eiendom AS
Taksttjenester, uavhengig 
kontroll, tetthetskon-
troll og thermografi
3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

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

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

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

HJELPER DEG til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til ValdreSmagaSinet,  Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. oktober 2020
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».

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

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

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

KrYssOrd 3

KrYssOrd 2
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Bjørn Blaker, Oslo
Else Hermundsplass, Ål
Anne Margrethe Grønvold, 
Hønefoss
de tre vinnerne får tilsendt 
10 Flax-lodd hver.
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 1)   Kor mange valdrisar har 

hatt fast plass på 
stortinget for Bondepar-
tiet/Senterpartiet? 

 2)  Kva er namnet på 
entreprenørselskapet 
som har bygd veg i 
Tonsåsen, men som 
heva kontrakten før 
vegen vart ferdig?

 3)  Kva er det høgaste fjellet 
i Langsua nasjonalpark?

 4)  Kva er det høgaste fjellet 
i Sør-Aurdal?

 5)  Når vart Beitostølen 
Høyfjellshotell, seinare 
Radisson Blu Resort, 
Beitostølen, opna?

 6)  Valdresmålet har kløyvd 

infiitiv. Kva er det, enkelt 
forklart?

 7)  Kor mange kommunar 
var det i Valdres i 1838?

 8)  Når vart spelemannen 
Jørn Hilme fødd?

 9)  Kva er publikumsrekor-
den på Blåbærmyra 
stadion?

10)  Kva heiter veteranskyt-
taren frå Etnedal som 
alltid skyt fullt hus og 
ingen andre klarer å slå?

11)   Ei spesiell verksemd 
gjorde at Valdres opplev-
de relativt sett stor 
velstand i mellomalde-
ren. Kva var det?

VA
LD
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SS
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M
ÅL

sVAr pÅ 11 spØrsmÅL: Svar: 1) Fire. Helge Nilsen 
Thune for Frisinnede Venstre (1910-1912) og for 
Bondepartiet (1922-1930), Erik Strand 1931-1933, 
Asbjørn Granheim (1969-1973) og Marit Knutsdatter 
Strand (2017 -), 2)  Contexo, 3) Skaget 1685 m. o. h., 
4) Ørneflag 1243 m. o. h., 5) I 1985, 6) At enkelte verb 
i infinitiv endar på e, mens andre endar på a (å skrive, 
å lesa), 7) Fire. Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Slidre og 
Vang, 8) I 1854, 9) 1050, i 2. rundekamp mellom 
Valdres FK og HamKam 8. juni 2008, 10) Odd 
Kolsrud, 11) Jernutvinning.

Hva er korona?

eLidA GJeVre GrAnLi (5), ULnes:  
– det er et virus, men jeg vet ikke hva virus er, 
kanskje det er noe som er bittelite og farlig, og 
så kan du bli smittet av det.

mAri nythUn steinseth (5), ULnes: 
– det er et virus, noen blir masse syke og 
må på sykehus. Jeg har vært på sykehus og 
operert. da fikk jeg narkose. etterpå må du 
være heime og blir lei deg for at du ikke kan 
være i barnehagen.

toLLef hiLmen sVAnheLd (5), 
ULnes: – når det er korona, så kan du ikke 
kose, og så må vi ha tau for at det ikke skal 
bli korona på hverandre, jeg har hatt korona 
for jeg begynte å nyse, men det gikk bra. 
en gang nyste jeg på Håkon, så han falt av 
huska.

JAkob konGsLien (5), ULnes: – Jeg 
vet hva det er, det er rundt med blått inni. 
Jeg så det på en plakat i butikken. Vi har tau i 
barnehagen for at vi ikke skal smitte andre. de 
som har korona har det inni seg og må være 
heime til koronaen er borte. det er ikke farlig, 
bare smittsomt. det betyr at vi ikke liker det. 

helgenstreken
eir helgen

VINN BOK-
PREMIE

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

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Marit Skoglund, Hønefoss

A

d Anita’s Drøm
Rammeverksted  

& Handleri
FRANITA-HUSET 

i underetg.
Tlf. 908 71 116

Ramme inn  
bilde eller maleri?

Skrautvålsvn. 11 
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

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

Høstens
nyheter

Kvalitetsjakker fra Aleksander
Norsk design. Vann- og vindtett. 

Pustende, god og varm. Fås i flere farger.

Ved handel utenom åpningstid,
tlf. 997 02 753. Vi sender varer.

b

e

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

LeIrA I VALdres ÅPENT 10-20 (18) SPAR OG BILTEMA 08-20 (9-18)  
APOTEK 1 MAN-TORS 10-18, FRE 10-20, LØR 10-18 amfi.no/amfi-valdres

300 gratis parkeringsplasser Vi har 4 ladestasjoner for EL-biler

Apotek 1
Biltema 
Bohus 
Clas Ohlson 
europris 
Get Classic 
Grepa Gøtt Cafe 
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex 
Narvesen
Nille  
OK Hagen  
GULL-Ur-OPTIK

spar
sport 1
Zavanna
Posten

VINN VeNNesHOPPING 
VINN 2 GAVeKOrT totalverdi  
kr 2000,- til deg og din venn!

Påmelding på senteret, Facebook og vår 
webside: amfi.no/amfi-valdres

10.-23. sePTeMBer

LA deG INsPIrere  
AV HøsTeNs MOTer OG 
TreNder, FøLG Oss På  

FACeBOOK OG INsTAGrAM

C

f

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

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

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

e-post/tlf.:  ......................................................................................................................................................................................................................

✂

Løsningsforslag for 
rasjonalisering av 

smittevern ved større 
arrangementer.
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september
18.–20. Golfturneringa Beitostølen 
Open arrangeres i samarbeid med Val-
dres Golf Vestringsbygda.

19. Vetle Springgard og Ådne Geicke 
Kolbjørnshus lager «Lått og leven» på 
Øystre Slidre folkebibliotek.

19. Anne Nørdsti spiller på Storefjell 
Resort Hotell på Golsfjellet.

23. «Meir enn mat – kva spis vi, kvifor 
og korleis?» på Vang Folkebibliotek.

23. Caroline Synvis og Lars Skattebu 
holder konsert på Øystre Slidre Folke-
bibliotek.

24. «Så langt har alt gått bra» – solo-
konsert med Jan Eggum i Fagernes 
Kulturhus.

25. Dansegalla med Donnez på Store-
fjell Resort Hotell på Golsfjellet.

25.–27. Strunkehelg på Merket i Tislei-
dalen for dem mellom 11–14 år.

25.– 28. Evangeliesenterets Høststev-
ne arrangeres på Beitostølen.

26.–27. Båtførerkurs på Leira.

26. Dansegalla med Jannez på Store-
fjell Resort Hotel på Golsfjellet.

28. Valdresmusea holder kurs i søk-
nadsskriving for restaureringstiltak 
på Vang Folkebibliotek.

OktOber
01. Tidligere generalsekretær i Den 
Norske Turistforening, Sverre Lars-
sen, holder foredrag på Valdres Folke-
museum på Fagernes – «Historia om 
Den Norske Turistforening».

01.–03. Kurs på Valdres Folkemuseum 
på Fagernes: Utskifting av tømmer i 
bygning som står oppe.

02.–04. «Smak tå haust» med Hem-
singfestivalen arrangeres på Nythun 
på Kruk.

03. Det blir konsert og dans med Hil-
me året rundt og Øystre Slidre spel- 
og dansarlag på Bygdin Fjellhotell.

03.–04. Friskusløpet barneløp og 
-sykkelritt arrangeres på Beitostølen.

05.–07. Kunst- og fortellerverksted 
for barn over 10 år på Vang Folkebibli-
otek.

05.–09. Friluftsskole for dem mellom 
9 og 13 år på Brennabu på Vaset.

08. «Hyttelivet på godt og vondt» – 
foredrag med forfatter Olav Norheim 
på Valdres Folkemuseum på Fager-
nes.

08.–10. Kurs på Valdres Folkemuse-
um på Fagernes: «Grovt bindings-
verk».

10. Riksteateret presenterer forestil-
linga «Pust» i Fagernes Kulturhus.

14. «Musikken etter korona» – Julie 
Forchhammer i samtale med Moddi, 
om livet som musiker i koronaens tid 
på Vang Folkebibliotek. Det blir også 
minikonsert.

15. Seminar om skeiv bygdehistorie 
på Valdres Folkemuseum på Fager-
nes.

15.–18. «Nytt liv stevne» arrangeres på 
Radisson Blu Beitostølen.

16.–18. Koret Kurve besøker Nythun 
på Kruk.

17. Åpning av årets høstutstilling med 
malerier av Astrid Nondal i Vang Fol-
kebibliotek.

17. Ole og Knut Aastad Bråten lager 

«Lått og leven» på Øystre Slidre Folke-
bibliotek.

17. Cowboyfest på Myhre Gård i 
Skammestein.

21. Bokkveld med Bokfinkene på Øys-
tre Slidre Folkebibliotek.

21.–22. «30 år på vegen» – konsert med 
Hellbillies i Fagernes Kulturhus.

23. Teknologidagen 2020 markeres i 
Gamle trykkeriet på Fagernes.

23. Vikingarna med Christer Sjögren 
og Løvgrens spiller på Storefjell Re-
sort Hotel på Golsfjellet. 

23.–25. Kulinarisk weekend på Nyt-
hun på Kruk.

24. Lars Kristerz spiller på Storefjell 
Resort Hotel på Golsfjellet.

30. «Kva vil du med Vang?» – Vang fri-
villigsentral og Innovangsjon SA invi-
terer til pøbbprat og problemløsing på 
Mjøsvang kafé.

31. «Skummelstund med skrikande 
skrømt» på Valdres Folkemuseum på 
Fagernes.

31.10–01.11 Halloweenweekend på 
Myhre Gård i Skammestein.

Det skjer i ValDres

Det er vanskelig å stresse på 
spa. Men det lar seg gjøre.
Mitt første besøk på et spa-hotell fant sted en 
solfylt fredag formiddag i slutten av august. 
Samboeren og jeg hadde kjørt tidlig fra byen for 
å få det aller meste ut av våre tjuefire timer med 
dyrekjøpt selvpleie, og i resepsjonen ble vi møtt 
av en velpleid ung friskus med kokosolje i håret 
og lavendel i stemmen.

«Dere har altså bestilt tilgang på spa fra klok-
ken tolv, men selve rommet deres er nok ikke 
klart før klokken fire,» forklarte han. 

Jeg protesterte heftig, men en rask avsjekk på 
bestillingsbekreftelsen ga ham fullstendig rett. 
Ikke at det hjalp. Det skal godt gjøres å bli i bedre 
humør av å måtte krype til korset. 

«Jeg kan slippe dere inn nå, men da må dere 
være ute igjen om tre timer,» la han til.

Jaha, ja. Hadde ikke jeg nettopp gått forbi en 
vegg med påskriften «glem minuttene og la ti-
mene gå»? 

«Hvor solid er dette byggverket?» spurte jeg 
resepsjonisten.

«Hva mener du?» svarte han.
«Jeg ville bare sjekke at hele greia ikke raser 

sammen under vekten av ironien i at vi skal sitte 
inne på spa og stresse med å holde tiden,» sa jeg. 

«Av smittevernhensyn er vi nødt til å begren-
se antall som er inne samtidig,» svarte han.

Pokker ta den fredfulle jævelen. Full av for-

nuft og gode argumenter. Jeg kunne ikke annet 
enn å la det ligge. Man vil jo ikke være den ty-
pen. 

Vi fikk utdelt inngangsarmbånd, håndklær og 
flip-flops (jeg døpte dem «spandaler», men 
holdt det for meg selv). En tur innom gardero-
ben for å skifte og vi var klar for spa. 

Jeg tok steget ut i det dampfylte, meditative 
lokalet, pustet dypt inn og ble umiddelbart gre-
pet av en indre panikk. Nei, det dreide seg ikke 
om kroppspress. Tvert imot: på spa slutter man 
raskt fred med det faktum menneskekroppen til 
syvende og sist bare er en keitete samling klum-
per og hengsler.   

Nei, det som plagde meg var: Hvor har alle 
sammen fått badekåpene sine fra? Resepsjonis-
ten hadde ikke nevnt noe om badekåper. Hvil-
ket kunne bare bety en ting: badekåpene må ha 
vært så åpenbart tilgjengelig at de regnet med at 
selv verdens mest håpløse fjompenisse må få 

det med seg. Det gjør ikke godt for selvfølelsen. 
Det viste seg i etterkant at badekåpene lå klare 

på hotellrommet.
Panikk ble etterfulgt av forvirring og rådvill-

het. Et spa er visst mye mer enn noen badstuer 
og et par basseng. Det viser seg at man trenger 
en grad i internasjonale relasjoner for å finne 
fram: man må ta stilling til konsepter som finsk 
sauna, tyrkisk gjørmebad, bulgarsk dampbad, 
skånsk skrubb og prøyssisk pedikyr. 

Igjen: en følelse av at alle andre mestrer noe 
jeg ikke har fått med meg, i dette tilfelle en es-
sensiell dermatologisk geografitime. 

Vi fikk omsider tilgang til både rommene våre 
og de etterlengtede badekåpene. Med en time 
igjen av vår tilmålte spa-tid, la jeg nøkkelkortet i 
badekåpelommen og tuslet ned igjen for å tyne 
det siste ut av dagens tid med velvære. Du kan 
forestille meg min panikk da jeg på vei ut fra det 
mongolske mineralbad oppdaget at badekåpen 
hadde forduftet fra knaggen sin. 

Slik gikk det til at min første spa-dag endte 
med meg stående i resepsjonen, omgitt av utål-
modige gjester, dryppende våt i bare badebuk-
sa, bare for å bli forklart av en glatt jypling at jeg 
ikke trengte nøkkelkortet i det hele tatt – jeg 
kunne bare bruke armbåndet til å låse meg inn. 

Så: jeg kan ikke med hånda på hjertet si at mitt 
første spa-opphold endte med sjelefred. Men 
sjelden har det smakt like godt med en øl som 
det gjorde den kvelden. 

Sjelefred for nybegynnere

simen DalehaVn Faaberg
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Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i 40 år!

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

Marit 
Nystuen

Synnøve 
Hovde

Anne 
Stee

Tove 
Berg

Fredric 
Bachér

Oddny 
Fystro

Vurderer du å selge eiendom? 

Mange drømmer om sjarmerende hytter, trivelige boliger og idylliske småbruk.
 
Vår erfaring er at det er lurt å planlegge et salg i god tid.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, og vi gir deg gode råd om hvordan du bør gå fram.

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i 40 år!



Bildene kan avvike fra oppført hytte

OPPLEV HEDALSFJELLET 
OG VASSFARET

HELT SYD I VALDRES finner du Hedda Hytters hjembygd Hedalen. Og 
mellom Hedalen og Vassfaret ligger Hedals fjellet. Helt på terskelen 
til dette flotte høyfjellsområdet har vi nå en ny HEDVIG-hytte til 
salgs. Hytta ligger usjenert til på Skurveknatten og har svært gode 
utsiktsforhold. Nærheten til det sentrale østlandsområdet gjør det 
enkelt å bruke hytta ofte. 

HEDALSFJELLET har et av de beste høystandard løypenett så nær 
Oslo, med varierte turmål opp mot 1.150 moh. Her har du tilgang til 
over 12 mil med nypreparerte løyper rett utenfor dørstokken. Alt 
etter værforholdene kan du velge mellom flotte turer i høyfjellet eller 
i lunere skogsterreng. Vassfaret nasjonalpark innbyr til vandringer i 
vakker natur og spennende kulturhistorie.

Ta kontakt og bli med oss til fjells på visning!

 
OSLO 

T 481 47 064

BERGEN/STAVANGER/SULDAL 
T 926 93 362 / 52 79 63 00

HEDALEN 
T 61 34 97 80

Vi har nå en 
helt ny HEDVIG 

til salgs med 
innflytting  

til jul!
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