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Månedens bilde

Nypreparerte Løyper: Jomfruslettfjellet ved Langevann. Foto Per Gjellebæk.

Vinnerbilde fra Jomfruslettfjellet
Vinnerbildet denne måneden er tatt av Per
Gjellebæk fra Hosle. Han skriver til Valdresmagasinet at bildet er tatt med mobiltelefonkamera i
vinterferien på vei ned fra Jomfruslettfjellet ved
Langevann i Etnedal. Det var nypreparerte løyper
en dag tåka lå tett nede ved hytta, men var i ferd
med å lette. – Vi har hytte nedenfor Jomfruslett
seter, og ser i vest mot Jotunheimen. Et trivelig og
rolig hyttefelt med gode naboer, forteller han.
Gratulerer, og premie er undervegs til den heldige
vinner.
I tillegg til premie vil bildet bli satt opp i en av
bildemonterne i Gullsmedvegen/Briskebyen på
Fagernes. Vi kårer Månedens bilde i forbindelse
med hver utgivelse av Valdresmagasinet, seks
ganger i året. I tillegg til at bildene som velges ut,

kommer på trykk, vanker det også en oppmuntringspremie til fotografen.
Frist for innsending til neste utgave av Valdresmagasinet er 1. juni 2021. Bildet som da kåres, vil
komme på trykk i sommerutgava av magasinet
som er leserne i hende lørdag 19. juni.
Som vanlig kan du sende ditt bidrag til Valdresmagasinet@avisa-valdres.no, merket med
«månedens bilde». Husk også at vi må få bildene
tilsendt i breddeformat, og at det er et bilde som
gjelder for hver innsender. Skriv også med en
forklaring på hvor motivet er tatt og litt om din
bakgrunn. Vi trenger også innsenderens adresse
og kontaktinfo. Til sommerutgava er tema fritt, et
krav er bare at bildet er tatt lokalt. Men vi verdsetter gjerne bilder med folk, dyr og aktivitet. Lykke
til!

VALDRESMÅL

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

Dravle: Mjølkerett
HB, Nord-Aurdal

Ei dysse (æ): Eit blauthøl
HB, Nord-Aurdal

Hål: Glatt, sleip
HB, Nord-Aurdal
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I

ngen glemmer situasjonen vi var i ett år tilbake da Norge
stengte ned, ei nedstenging som blant anna ble fulgt opp
med hytteforbudet for dem som ikke hadde hytte i egen
kommune. Det hele arta seg som surrealistisk, og sjøl for oss
som kunne dra på stølen var situasjonen litt uvirkelig. Den gode,
gamle, ekte påskehygga uteble. Vi håper den type tiltak som
griper så sterkt inn i hverdagen til den enkelte, ikke vil skje igjen.
Det blir å håpe, fortsatt er situasjonen uoversiktlig og per skrivende øyeblikk oppleves igjen en sterkt økende smittetrend i
Oslo-området. Det er en mutert utgave av viruset som rår grunnen nå. Det hele kjennes uhyggelig. Kommende dagers utvikling kan fort påvirke bevegelsesfriheten og ikke minst rådene til
hvordan vi skal og må te oss også denne påska.
Vi må være forberedt på at strenge restriksjoner kan komme
på kort varsel. Den viktigste innsatsen og bidraget ligger likevel
på individnivå, hos meg og deg. At vi følger opp rådene fra helsemyndighetene, og det er også fullt mulig å ligge noen hakk
foran.
Uansett, påske blir det – og for veldig mange betyr det hyttepåske. Det er neppe noe som kan stoppe det dette året. Men
den blir bare litt annerledes enn hvordan den pleier å være,
med redusert sosial aktivitet og begrensa antall gjester og besøk. Samt strengere forholdsregler for å besøke butikkene og
for bruken av skiheisene. Nå gjelder det å bestå nok en etappe.
Uansett, god påske, godtfolk!.

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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Kruk seter: Den gamle koselige seterbygningen ble kjøpt av Annechen Bahr Bugges oldeforeldre så tidlig som i 1919. Den
er en av de eldste hyttene i Valdres.

Gode minner: Kjetil Retterstøl og
Annechen Bahr Bugge tilbake i den gamle
seteren hvor de ferierte i årevis. De
storkoste seg, selv om det var enkle kår.

Velbrukt vaffeljern: Oldeforeldrene til Annechen møttes jevnlig til god
prat, kaffe og vaffel med folkene på naboseteren.

Hytteliv på Kruk i fem
I 1919 kjøpte oldeforeldrene til Annechen Bahr
Bugge en gammel seter like ved Nythun høyfjellstue. I dag er mange av oldeforeldrenes
etterkommere spredd på hytter rundt i Krukområdet.

H

elt fra hun var bitte liten har
Annechen Bahr Bugge vært
mye på Kruk seter. Båndene
til seteren og fjellområdene rundt er
sterke. Helt til for fire–fem år siden
ferierte Annechen, ektemann Kjetil
Retterstøl og de to sønnene deres på
den gamle seteren. I 2016 flyttet de
inn i ny Ål-hytte lenger opp på Kruk.
Den ligger i Skrivarlie, og har nydelig
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utsikt mot majestetiske fjell. Annechen er både med i styret i Aurdal
og Kruk Løypelag og Kruk Hytteforening. To andre etterkommere etter
oldeforeldrene som kjøpte Kruk seter
er også med i hytteforeningen.

To dager fra Oslo til Kruk
Gyda og August Michelsen hette Annechens oldeforeldre som kjøpte se-

teren i 1919. Han var overlege og bestyrer ved Glittre sanatorium i Hakadal.
– Den gangen brukte de to dager på
reisen til Kruk. Fra Fagernes og opp
på seteren ble de fraktet med hest,
forteller Annechen Bahr Bugge. -Jeg
har også hørt slektninger fortelle at
de på den tiden kunne ha problemer
med de skumle og bratte Bagnskleivene.

Familiemuseum
Kruk seter er en av de eldste hyttene i
Valdres, og er som er lite familiemuseum. Kjøkkenet, serviset, stue- og
spisemøbler og den gamle vedkomfyren med utstyr er intakt. Den gamle hytten har stue med stor peis, et

lite kjøkken, spiskammers og to mindre soverom. På vegger og stolrygger
er det små gamle malerier. Det er
som å skru tiden hundre år tilbake i
den koselige vesle seterbygningen.
– Broderiene på veggene har oldemor laget, og fjøler, kjøkkenutstyr og
lysestaker er laget av farmors brødre.
Oldefar har sirlig notert vær- og temperatur i hytteboken og på fjøler som
henger på veggen Vi har fremdeles
litt gamle medisiner etter ham stående i skapet, sier Annechen.

Gode minner
Hun har mange fine minner fra årene
de ferierte på den gamle seteren.
– Far døde da jeg var 14 år, og jeg
husker spesielt alle de fine skiturene

Valdresmagasinet

Hytteeieren:
Kjetil Retterstøl og Annechen Bahr Bugge

Hytteliv i mange generasjoner: Kjetil Retterstøl og Annechen Bahr Bugge ferierte med familien i årevis på Kruk seter som Annechens oldeforeldre kjøpte for
over hundre år siden. Nå nyter de hyttelivet i ny hytte på Kruk. Til høyre sønnen Eilif og til venstre kjæresten hans, Ingrid Westheim.

generasjoner
med ham til Smørlifjell. Løypene
hadde en helt annen kvalitet den
gangen, og det var en skikkelig lang
tur. Somrene på Kruk er kanskje de
aller beste minnene. Vollen var full
av blomster som jeg presset og lagde
bilder av. Jeg husker koselige turer til
Grøslia med kaffelars og matpakke,
bading i kulper og bekker og ikke
minst alle dyrene. Geiter, kuer og
hester. Det var full drift på setrene
rundt oss. Vår familie hadde mest
kontakt med familien Nythun som
hadde seter like ved oss. Nesten hver
ettermiddag dro jeg opp med melkespannet mitt og fikk det beste jeg visste–en skvett med helt nysilt, varm
melk. Det var storveis drikke til
kveldsmaten, forteller Annechen.

Valdresmagasinet

Fra gammelt til nytt
Da Annechen og Kjetil fikk barn selv,
tok de tidlig med sine to gutter til
fjells. De var ett og to år gamle første
påsken de hadde på Kruk seter i 1998.
– Det var utedo, ikke innlagt vann,
ingen dusj, kalde drag og mye peisfyring. Det gikk fint likevel. Vi ferierte
på seteren fram til vi for fire år siden
bygde oss ei moderne hytte med alle
fasiliteter i Skrivarlie. Vi hadde noen
fantastiske år på seteren. Guttene
lærte seg å hente snø, smelte vann,
fyre i peisen, bade i balje foran peisen, kort- og brettspill og matlaging.
Det ble en veldig nærhet–alt tok tid
og var tungvint.
– Jeg hadde med mannen min på seteren første gang en augustdag i 1987.

Oslofamilien har over hundre år
gammel hyttehistorie på Kruk

– Det var kjærlighet ved første
blikk, skyter Kjetil Retterstøl inn.
-Jeg har også fått et nært og godt forhold til Kruk. Det er godt å komme
hit, jeg føler meg hjemme her.
– Det tok litt tid å bli vant til nytt
hytteliv på Kruk, og jeg tar meg fremdeles i å savne den gamle nedslitte
seteren, sier Annechen.

Hytteforbud, hyttekontor og
Covid-19
Dette året har Annechen og Kjetil
vært mer på hytten enn noen gang.
Hun er forsker, og har hatt hjemmekontor i snart ett år. Han er professor
ved medisinsk fakultet, og har hatt
en del undervisning av studenter fra
hytten.

– I kjølvannet av korona og diskusjonen om hyttefolk har jeg tenkt
mye på hva vi hyttefolk egentlig er.
Er vi turister, deltidsinnbyggere, brukere av kommunen? I mars i fjor var
det panikk og forståelig nok mange
harde ord. Jeg kjente veldig på at jeg
ikke kjenner meg igjen i beskrivelsen
av hyttefolk som «fremmedfolk» i
disse ukene. Vi er mange som har feriert i Valdres i mange generasjoner.
Det skaper en veldig sterk følelse av
tilknytning og tilhørighet. I hele mitt
54-årige liv har jeg vært nesten alle
påsker i Valdres. Jeg har vært svært
sterkt knyttet til Valdres – ikke er jeg
innfødt, ikke innflytter, men veldig
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Utsikt fra hytten: Den nye hytten i Skrivarlia ligger høyt og fritt med flott
utsikt mot fjellene i vest. Eilif og Kjetil stortrives der.
I nærheten av seteren: På dette gamle bildet Annechen har funnet fram ser
vi fra høyre hennes oldefar August Michelsen som kjøpte Kruk seter i 1919, videre
Inger Johanne Bugge, Annechens far Bjørn Bugge og Nils August Bahr Bugge.


Foto: Privat

Fra 1967: Dette bildet er tatt av Annechen Bahr Bugge ved Kruk seter da hun var
Foto: Privat
vel ett år gammel. 

Familiemuseum: Den gamle seterbygningen er som et familiemuseum der alt
er som det var for hundre år siden. Her fra kjøkkenet.
ivrig bruker av kommunen. Deltidsinnbygger er et ord jeg liker veldig
godt. Det føler jeg passer på meg, sier
Annechen Bahr Bugge.

Samværet med valdrisene
Annechen har opp gjennom årene
blitt kjent med mange på Kruk, folk
på stølene, fastboende og hyttefolk.
Dette setter hun stor pris på.
– Vi har hatt spesielt god kontakt
med familien som er på Nythun seter, og har hatt fine samtaler om ei
svunnen tid med dem. De kan fortelle om mine oldeforeldre som kjøpte
Kruk seter for over hundre år siden.
De to familiene møttes gjerne ved det
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vi kaller vaffelsteinen om ettermiddagen–til vaffelkos, kaffe og samtaler. Som nevnt var oldefar lege, og
det er fortalt at han fungerte som lege
for folkene på Kruk også.

Det nye hyttelivet
Annechen, Kjetil og de to sønnene
deres kan i dag nyte det gode og moderne hyttelivet i den nye hytten i
Skrivarlie. I den lyse og lette Ålhytta
med store vindusflater føler du at du
tar med deg naturen inn i hytten.
– Herfra ser vi langt inn i fjellheimen mot vest. På fine dager ser vi
helt til Hardangerjøkulen, sier Kjetil.
-Med krevende jobber i Oslo er det

Femte hyttegenerasjon: Eilif koste seg i bakken ved Kruk seter.



godt å ha et sted som dette å reise til.
Her finner vi roen og lader batteriene.
– Kjetil er en milsluker som gjerne
går til Beitostølen eller Danebu, Bjørgovarden eller Tansbergrunden. Vi er
alle glade i å gå på ski, og Eilif var i
mange år aktiv langrennsløper. sier
Annechen.

Retroløype
På familiens nye hytte i Skrivarlie
henger et bilde av Jutulknatten.
– Et av prosjektene mine har vært å
få på plass den gamle skiløypen til
denne knatten. Det er ikke mulig å
kjøre denne runden med stor løype-

Foto: Privat

maskin, men den er nå kjørt opp som
skuterløype slik det var i «gamle dager». Det ble satt i gang en vipps-aksjon for å få til dette. Folk var flinke til
å bidra, forteller Annechen Bahr Bugge.
– Dette er blitt en stor suksess, og vi
kaller løypen Jutulrunden. De smale
buktende skutersporene gir en helt
annen nærhet til naturen. Jeg gikk
turen en av disse vidunderlige februarhelgene vi har hatt denne sesongen, og følelsen satt i kroppen i
flere dager.
Ola Onstad

Valdresmagasinet

Aktiv i løypelag og hytteforening
– Følelsen jeg har av å høre til her.
Slik svarer Annechen Bahr Bugge
på hvorfor hun engasjerer seg i
styre og stell på Kruk der hun har
hytte.
– I tillegg til følelsen jeg har av å høre til, handler
det om å bidra til en stedsutvikling som gagner
både heltids- og deltidsboende i området, sier
hun. -Det jeg særlig brenner for er løyper og stier.
Jeg savner dyrene og alt livet som var på Kruk på
sommeren tidligere. Nå er de fleste dyrene borte,
det gror igjen og mange av de gamle stiene er i ferd
med å forsvinne. Vi i Kruk Hytteforening jobber
mye med rydding og merking av stier. Akkurat nå
lager vi en turstiplan – i samarbeid med Valdres
Friluftsråd.

Følelser knyttet til skiløyper
Annechen synes hennes to år i Aurdal og Kruk
Løypelag har vært preget av bratte læringskurver.
– Det slår meg hvor sårbart dette med løyper er.
Jeg føler virkelig det er en form for «lua i hånda»
prosjekt. Vi er en liten frivillig organisasjon som er
helt avhengig av velvillige grunneiere som lar løypene gå over deres eiendommer, og av faste og
gode betalere, altså medlemmene våre. Dessverre
er lav innbetalingsprosent en gjenganger.
Hun forteller at det de senere årene har vært
brukt mye tid og ressurser på omlegging av løyper.
Stadig flere ønsker vinterbrøytet vei til hytten, og
da fører det ofte til at løypetraseene må legges om.
Det er ikke alltid like enkelt, både på grunn av terrengforhold og at de må få tillatelser fra berørte
grunneiere.
-Det blir lett sårede og skuffede folk som mister
nærheten til løypen, og mange savner gamle traseer. Det er mye følelser knyttet til disse løypene.

løypene. Vi i Aurdal og Kruk Løypelag har virkelig
lagt oss i selene. Vi har dyktige løypekjørere, det
brukes mye tid på preparering av løypene og vi
jobber mye med planlegging og aktivt informasjonsarbeid blant annet med detaljerte løyperapporter. Jeg vil si at gode løyper er et resultat av idealisme og ildsjeler, frivillig arbeid, masse kunnskap, planlegging og arbeid, sier Annechen.
– Ikke minst føler jeg stor takknemlighet overfor
de grunneierne som velvillig lar oss bruke eiendommene deres til felles glede for så mange. De får
nesten for lite oppmerksomhet føler jeg. Og så er
de faste gode betalere.

Topp løypekvalitet

Det snør ikke skiløyper

– Folk stiller stadig høyere krav til kvaliteten på

Det jobbes med skiløypene hele året. Det ryddes

Valdresfjellene venter: Kjetil, Eilif, Ingrid og Annechen gleder seg til å lange ut i fine spor.
og utbedres i terrenget, det skal planlegges, avtaler
og tillatelser skal på plass, det er innkjøp og vedlikehold av maskiner. Selve løypekjøringen med de
store maskinene koster masse penger.
– Vi skulle gjerne hatt med flere på spleiselaget.
En utfordring for oss er at det er for få som betaler
for løypene. Jeg tror ikke det er av vond vilje, men
av gammel vane at folk ikke betaler til løypelaget.
– Gjennom arbeidet jeg gjør i løypelaget og hytteforeningen håper jeg virkelig at jeg er med på å
øke folks bevissthet om den gjensidige gleden deltids- og heltidsinnbyggere kan ha av hverandre.
Ola Onstad

Valdres med i forskningsarbeid om norsk mat
Valdres spiller en viktig
rolle i Annechen Bahr
Bugges forskning om
norske mattradisjoner.

ring i folks verdier og holdninger
knyttet til mat. Folk er blitt mer opptatt av teknikker, råvarer og retter fra
eldre tider og av lokalmat og tradisjonsmat. Covid-19 har også bidratt
til dette oppsvinget.

– Mitt liv som deltidsinnbygger i Valdres har påvirket meg i arbeidet mitt
som forsker, sier Annechen Bahr
Bugge.
– Gjennom mange år har jeg studert nordmenns mat- og spisevaner. I
boken min om norsk mathistorie fra
1500-tallet til i dag er Kruk nevnt flere ganger. Slik er det også med det
nye forskningsprosjektet mitt om
hvordan vår kulinariske arv kan bidra
i byggingen av matnasjonen Norge.
Jeg fokuserer på råvarer og retter fra
innlandsbygder med ulik topografi
der Valdres vil være særlig i fokus når
det gjelder kartlegging av fjellbygder.
I tillegg skal jeg ta opp de samme temaene for skogsbygder og flatbygder.
– Jeg håper vi kan få en økt bruk av
utmarksressurser igjen, mer setring
og revitalisering av gamle seterprodukter. Dette er en viktig del av vår
immaterielle kulturhistorie, det er

Positivt for Valdres

Valdresmagasinet

Hyttekontor: Valdres spiller en viktig rolle i forskningsarbeidet til Annechen
Bahr Bugge. I disse koronatider har hun jobbet mye på hytten på Kruk.
viktig for kulturlandskapet og vår
matkulturelle identitet.

Oppsving for lokalmaten
– Kulturlandskapet vi vokste opp
med – der det var åpne heier på vid-

dene, myrene og fjellet, ble skapt av
beitedyrene. Med færre dyr i fjellet
endres landskapet, og det gror igjen,
fortsetter Annechen Bahr Bugge.
– Gjennom mine mange år som
matforsker har jeg sett en stor end-

– Visit Valdres har hatt en voldsom
økning i søk på setring/seterliv i Valdres. Jeg tror mange drømmer om
stølsopplevelser, fisking og de gamle
seterproduktene.
– I april starter jeg på det nye forskningsprosjektet mitt, og allerede i
slutten av måneden skal jeg ha møte
for å planlegge feltarbeidene som
skal gjøres i Valdres. Jeg har involvert
Valdres Næringshage, Norges Bygdekvinnelag og Hanen. Fire forskningsinstitusjoner skal være med – i tillegg
til Bocuse d’Or Norge, Norgesgruppen, Opplysningskontorene i Landbruket, Tine, Bama, Nasjonalbiblioteket og flere museer. Så dette blir
spennende, avslutter valdresvennen
Annechen Bahr Bugge.
Ola Onstad
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Bilen min
Volvo FH16 – Ole Kristian Fjelltun

Stasleg bil: Volvoen til Ole Kristian Fjelltun får godt stell og den får jamleg vask. – Godt vedlikehald betaler seg den dagen ein skal bytte den inn, seier Fjelltun.

Arbeidsplassen: Her ser vi Ole Kristian Fjelltun i sitt rette element, bak rattet
på grombilen sin som også mykje er arbeidsplassen hans.

Barnebarn: Ole Kristian er bestefar til to og syns det er stas. Han har sjølvsagt
bilete av bestefarungane i førarhytta, også ei barneteikning har fått plass i
førarahytta.

Ole Kristian og Volvoen kjem go
61-åringen Ole Kristian Fjelltun har ingen umiddelbare
planar om å gje seg
med det han har drive
på med i 41 år, som
eigar og drivar av
Fjelltun Sandtak og
Transport AS i Skrebergo i Øystre Slidre.
– Nei, eg er nærast oppvaksen med
dette og trivst veldig godt med det eg
held på med, seier han med eit lurt
smil. Dessutan er den joviale øystreslidringen vorten bestefar, noko som
har vore med å gje livet ny dimensjon. Ei barneteikning og eit bilete av
bestefarungane har til og med fått
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plass i førarhytta på den staselege doningen Fjelltun brukar i verksemda
si: ein sjampagnefarga Volvo tippvogn som er så blank og fin at det er
lov å snu seg etter den når den kjører
forbi.

Gasellebedrift i 2019
Denne reportasjen skal, som vignetten tilseier, handle mest om kjøretøyet, men det er ikkje mogleg å skrive om Fjelltun utan å koma inn på
bedrifta han har drive på heimstaden
sidan i 1980, og som i 2019 nådde opp
til å bli Gasellebedrift. Dessutan er
det eit faktum at verksemda indirekte har vore viktig for vekst og utvikling i Valdres i nokre tiår. Både når
det gjeld hytte- og husbygging og
ikkje minst som leverandør av støypesand til Ryfoss Betong. Nesten
dagstøtt går det lass frå sandtaket i
Skrebergo over åsen til Ryfoss Betong
på Kviesmoen, eller til avdelinga på
Leira. I den mest hektiske tida dreier

det seg om fleire lass om dagen.
– No er vi i gang med å levere støypesanden til den fjerde vegtunellen i
Valdres på få år, fortel Ole Kristian litt
stolt. Det gjer dei som «hoffleverandør» til Ryfoss Betong. Fyrste tunellen dei var delaktige i, var Bergsundtunellen sør for Bagn, så kom Bagnskleiva, Rødølstunellen og no er dei i
gang med å levere til bygging av tunellen gjennom Kvamskleiva. Det går
som kjent med mykje betong for å
byggje dagens moderne tunellar. Det
kjem i neste omgang ei lita, men
svært effektiv og kvalitetsorientert
bedrift i Skrebergo til gode.
I åras løp er det teke ut tusenvis
kubikk med grus og stein i dette området som er omdanna til veggrus,
pukk og kult. Ein periode leverte dei
også mykje såkalla vekstgrus til anleggsgartnarbransjen i Oslo-området, og dei kan mellom anna smykke
seg med å ha levert til Akershus festning.

Lagar støypesand
– Vi har kundar over heile Valdres og
leverer til privatfolk og elles til alle
slags prosjekt, men omkring halvparten av produksjonen går til Ryfoss
Betong. Dei siste åra har vi lege på
omkring 75.000 tonn uttak i året, fortel Ole Kristian Fjelltun. Han har Harald Vestheim med på laget og leiger
inn ekstra mannskap i toppsesongen
på sommaren. I tillegg leiger dei inn
folk til å sprenge og ta hand om både
grov- og finknusinga. Ein del av prosessen er også å laga naturpukk og då
støypesand som det blir stilt heilt
spesielle krav til, og som jamleg må
dokumenterast.

Held seg til Volvo
Maskinparken og kjøretøya er ei avgjerande brikke for økonomi og effektivitet hjå Fjelltun Sandtak og
Transport. - Difor er vi opptekne av å
ha orden på denne delen av bedrifta,
seier Ole Kristian. Omkring kvart
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Fronten: I førarhytta på Volvoen har ein god oversikt nokre meter over bakken.
Fjelltun har montert ekstralys på taket og ein frontgrill som «vernar» fronten litt.

Arbeidsplassen: Ole Kristian Fjelltun har mange timar bak rattet på Volvoen i
veka. Men det er ein god arbeidsplass, repliserer han.

odt ut av det med kvarandre
sjette år byttar han ut lastebilen, og
mellom anna kjøpte dei ny hjullastar
for to år sidan.
Det er velkjent i lokalmiljøetat Ole
Kristian sver til Volvo, både når det
gjeld smått og stort, som han sjølv
seier. På anleggsområdet står ein Volvo 60 XC SUV, privatbilen, ein Volvo
150 H hjullastar på el 27 tonn og sist,
men ikkje minst, grombilen, ein Volvo tippbil med hengar. Typen er Volvo FH 16. Enda litt meir spesifikt er
det tale om ein treaksla bil og trippel
hengar. - Vi kjører omkring 30 tonn i
venda med bilen, fortel Ole Kristian.

Ein spreking
Lastebilen er ein kraftplugg med sine
Lastebilen er ein kraftplugg med sine
750 HK og 16 liters motor. - Det er den
den største serieproduserte Volvoen
som blir levert og den har naturlegvis
såkalla Euro6-motor som sikrar lågutslepp i forhold til ein bil med gamaldags dieselteknologi. Bilen er også
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utstyrt med Iskift, Volvo sitt system
med automatkasse.
Fjelltun kjøpte bilen ny i 2015 og
den byrjar no å nærme seg utskifting.
– Snart, seier han med glimt i auget.
Bilen har masse elektronikk, luftfjøring, tandemdrift, VDS-styring og
som sagt Iskift-girkasse.

Biløkonomi er viktig
– Nei, eg let meg ikkje skremme av at
det er mykje datateknologi. Ein får
god opplæring og ved å gjera nytte av
det i kvardagen får ein det fort inn i
fingrane, seier han. Mellom anna kan
han fylgje drivstofforbruket tur for
tur, om han ynskjer. - Eg ligg no i snitt
på 5,2 liter på mila gjennom året. Det
er eg nokså godt nøgd med, seier
Fjelltun, som også er svært oppteken
av vedlikehald og biløkonomi.
– Det er det du får att for bilen når
du sel han som avgjer kor mykje bilen
har kosta deg den tida du har hatt
han. I 2015 kosta komplett bil med

dumperkasse og hengar nesten 1.7
millionar kroner.

Følgjer opp vedlikehald
– Eg er oppteken av godt reinhald og
at ein tek fatt i vedlikehaldet før det
utartar og skjer noko. Det er alltid ein
del vedlikehald på ein slik maskin. Vi
har tett oppfølging når det gjeld skifting av olje og filter samt oppdatering
av teknologien. Eg tek omkring to
servicar i året, og tek fatt i det som
måtte dukke opp etter kvart. Det må
også seiast at vi er svært godt nøgde
med servicen vi får på Oppland
Tungbilservice på Fagernes. Dei stiller verkeleg opp for næringa, seier
Fjelltun.

Super arbeidsplass
– Men fyrste lastebilen, kva var det
for noko?
- Det var ein Scania Vabis L80,
1969-modell, ein skikkeleg arbeidshest etter dåtidas krav det også. My-

kje av denne reiskapen er nok bra,
men eg har funne meg godt til rette
med Volvoane vi har hatt dei siste vel
20 åra. Dei har kjørekomfort som eg
verdset, dei er velutstyrte, og er ikkje
minst bilar som sikrar god driftsøkonomi. Eg synest også både teknologien og alle kvalitetane elles ved bilen
gjer dette til ein super arbeidsplass.
Trass alt blir det ein god del timar bak
rattet, gjerne med tunge lass og vi
kjører ikkje berre på autostradaer
– Livet bak rattet, korleis artar det
seg eigentleg?
– Eg trivst med dette, det er mykje
arbeidsplassen min. Når eg set meg
bak rattet er det som eg får godkjensla. Du sit høgt, har skrekkeleg god
oversikt og rår over teknologi og kjøreeigenskapar dei fleste berre kan
drøyme om. Dette er eigentleg eit supert liv, seier Ole Kristian.
Torbjørn Moen
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Campingvogna som

Midt i Naturen: Pedagogikkprofessor Stein Erik Ulvund bruker den faste campingvogna på Beitostølen Hytter & Camping som skrivestue og har kort vei ut i naturen.
Han spenner gjerne på seg skiene rett utafor døra og tar seg en tur i løypenettet i nærheten. Alle Foto: Privat
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hytte og kreativ hule
Forfatter og pedagogikkprofessor Stein Erik
Ulvund (68) har et drøss med fagbøker på
samvittigheten. Da han skulle skrive krevende
volds- og sexscener i sin aller første roman,
var det i den faste campingvogna på Beitostølen han fant ro til å feste dem til papiret.

D

et nærmer seg påske. Å synke
ned i godstolen eller sitte i solveggen på hytta med ei
krimbok, er for mange noe som hører
høytida til. For Stein Erik Ulvund og
kona gjør den faste vognplassen på
Beitostølen Hytter & Camping nytta
som hytte og er fast tilholdssted i
påsken.
Innafor veggene i den vesle vogna
har både liv gått tapt og det blitt dramatikk så det holder – dog heldigvis
bare på papiret. Det var nemlig hit
Stein Erik søkte og fant rom til å sluttføre de vanskeligste og mest grafiske
sekvensene i sin siste bok «Vingeskutt».

– Som å falle utfor en skrent
Det å uttrykke seg gjennom det skrevne ord har professoren ved Institutt
for pedagogikk ved Universitetet i
Oslo aldri hatt utfordringer med.
68-åringen har forfattet et titalls fagbøker om barns utvikling.
I 2012 mottok pedagogikkprofessoren – som for øvrig i ei tid hadde faste
gjesteopptredener som fagekspert i
«Norgesglasset» på NRK P1 og «God
morgen, Norge» på TV2 – Det utdanningsvitenskapelige fakultets pris for
fremragende formidling.
Å bevege seg over i skjønnlitteraturen, har på sin side vært å trå inn i
ukjent terreng. Prosessen med å skrive «Vingeskutt» starta for godt over ti
år siden – ei fagbok, «Rakkerunger og
englebarn», ble et hvileskjær. Omgivelsene rundt campingvogna ble forløsende på sitt vis for romanen.
– Det å sitte nærmest midt i natu-

ren på denne måten med utsikt over
fjella, ga meg roen jeg trengte. I boka
skildres til dels grove voldsscener så
voldsomme at jeg sjøl har måttet ta
lange pauser fra dem på uker og måneder for å skrive dem ferdig. Det har
vært en kraftanstrengelse og føles litt
som å falle utfor en bergskrent, forteller Stein Erik.

Barnevernskritikk og sexscener
Sjøl om skriveprosessen har vært ei
utladning, har pedagogikkprofessoren like fullt funnet det givende.
– Jeg synes det har vært spennende
å kunne bruke faget mitt på en litt annen måte. Samtidig har det vært ei
utfordring å måtte flette inn fagkunnskap og fakta på sømløst vis,
uten å kunne forklare og utbrodere
på den måten jeg er vant til. Bakenforliggende for handlinga i romanen,
er ønsket om å utforske hvorfor to
søsken takler situasjonen de blir satt i
så forskjellig og får helt ulike skjebner. Det handler også om å forsone
seg med sine foreldre og erkjenne de
feil og mangler de har. Ellers har ei
bestemor en sentral rolle – ofte handler det for enkelte barn om å ha den
ene personen som bryr seg og står i
stormen med dem. Hovedpersonen
framfører også nokså sterk barnevernskritikk, forteller han.
– Det er ikke bare alvor i boka altså.
Sjøl mener jeg den faktisk er ganske
morsom til tider. Forhåpentligvis setter den hele følelsesregisteret i sving
hos leseren, påpeker Stein Erik. Noen
hete scener er også med.
– Det er noen sexscener med i
boka. På lik linje med voldssekvensene ble de forfatta i campingvogna og
var krevende å få ned på papiret,
men de var i det minste langt morsommere å skrive, ler firebarnsfaren.

– Ble helt paff

Drama: «Vingeskutt» er ingen
påskekrim, men oppvekstromanen
inneholder mye drama.
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Campingvogna på Beitostølen ble en
kreativ hule. Til alt overmål er deler
av handlinga i «Vingeskutt» også lagt
til Beito.
– Akkurat det er faktisk helt tilfeldig. Jeg skvatt da jeg så navnet på et
skilt her oppe da jeg var på vei til
Raudalen. Jeg ble helt paff fordi jeg
trodde Beito var et navn jeg hadde
funnet på sjøl i mitt eget hode. Jeg synes navnet passa bra til den bratte
fjellgården jeg skrev om siden ordlyden ligner på beite, men det var lenge
før jeg hadde hørt om Beito i disse
trakter, humrer Stein Erik.
Mye av handlinga, er imidlertid

Fristed: Stein Erik og kona falt pladask for Beitostølen i voksen alder og bruker
området rundt campingplassen flittig hele året rundt. Her er 68-åringen på skitur i
vinterferien.

– Et gigantisk eksperiment

– Vi slo til umiddelbart da vi
fikk muligheten til å sikre oss
fast plass på campingen.

lagt til nabodalføret, Hallingdal, der
han sjøl vokste opp i Nesbyen.
– I ungdommen pleide vi å dra til
Fagernes på Strandefjorddagene,
som det het den gang. Det var stor
stas, husker jeg.

Fjernstyrer hytta
Beitostølen fikk hallingen, som er bosatt i Oslo, et forhold til først i voksen
alder.
– Vi slo til umiddelbart da vi fikk
muligheten til å sikre oss fast plass på
campingen. Plassen vår ligger så flott
til, helt i utkanten, tett opp mot naturen. Her trives vi godt og tilbringer
mye tid året rundt. Jeg benytter meg
av en applikasjon på mobilen til å
fjernstyre varmen, slik at det er godt
og varmt i vogna til vi kommer fram,
forteller Stein Erik. Han skulle gjerne
ha tilbrakt mer tid der i løpet av det
siste året som har gått.
– Med en gang koronaviruset begynte å bre om seg, dro vi til Beitostølen og hadde planer om å være her i
flere måneder, men vi er lojale og
fulgte oppfordringa da myndighetene ba folk holde seg i hjemkommunen, og hytteforbundet kom. Så fort
det åpna igjen, dro vi rett opp hit, sier
han.

Sjøl om Stein Erik lengta etter «hyttekontoret» på Beitostølen på vårparten
i fjor, er pedagogikkprofessoren, som
har barns utvikling som sitt hovedfelt, først og fremst bekymra for virkningene pandemien vil ha på de unge.
– Du kan vel si at vi får en egen koronagenerasjon. Barnebarnet vårt på
fire år vet veldig godt hva «korona» er
og ga tydelig beskjed om at vi ikke
måtte komme for nære og holde avstand når vi møttes. Unger får ikke
oppsøkt hverandre på vanlig vis. Jeg
synes også oppriktig synd på tenåringer som ikke kan gå ut å treffe andre
eller har noen steder å gjøre av seg.
Det igjen kan føre til enda mer
skjermbruk, som det allerede er mye
av fra før. Også mye undervisning
foregår digitalt, uten at man møtes
ansikt til ansikt. Jeg frykter distansen
dette skaper vil gi konsekvenser, sier
pedagogikkprofessoren. Han kaller
koronatida med tilhørende restriksjoner et «gigantisk eksperiment med
den psykiske helsa» – for både små og
store.

– Ta tid til å dyrke kjærligheten
Allerede i mars i fjor – da hjemmekontor og hjemmeskole ble standarden
og flere familier med ett begynte å tilbringe langt mer tid sammen hjemme
– hadde han en kronikk med tittel «La
ikke koronaviruset knekke parforholdet» i Dagbladet.
– Det kan være utfordrende å gå så
tett oppå hverandre over tid som
mange gjør i disse dager. Jeg tror det
viktigste er å senke skuldrene og vise
raushet. Hvis du gjør så godt du kan,
er det bra nok. Når du jobber hjemmefra, er det lett å havne i en skvis.
Du må ikke bruke opp all energien på
barn og jobb – ta deg tid til å dyrke
kjærlighetslivet også, avslutter han.
Ingri Valen Egeland
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Josephine Leine Granlie og Nicolay Ramm

Valdreskjære: Josephine Leine Granlie og Nicolay Ramm drar stort sett til Valdres i alle høytider, både jul og påske. Med fødselsdager henholdsvis første juledag og
lille julaften, blir det også gjerne bursdagsfeiring i området.

– Veldig glad i Valdres
Josephine Leine Granlie (32) har fulgt i foreldrenes fotspor. Som
markedsjef for bolig i
Stor-Oslo Eiendom,
jobber også hun med
eiendomsutvikling.
Høytider og ferier
tilbringer hun helst til
fjells på gamle hjemtrakter sammen med
forloveden, NRK-profil Nicolay Ramm (32).

V

i var der i julen og håper vi får
kommet oss oppover i påsken
også, så lenge situasjonen tillater det, og det ikke blir endringer i
koronarestriksjoner og reiseråd, forteller Josephine.
– Nicolay har et veldig sterkt forhold til Skeikampen fordi foreldrene
hans har hytte der, så vi deler gjerne
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både jule- og påskeferiene i to og tar
en helg hvert sted. Det er en evig diskusjon mellom oss om hvilket sted
som er best, humrer hun videre.
– Jeg elsker Beitostølen, jeg altså –
det er ikke det, parerer Nicolay kjapt
med et smil om munnen.

– Vanskelig å svare
Når Valdresmagasinet møter dem, er
det imidlertid på trilletur i Frognerparken i Oslo med vesle Aksel, som
ble født den 12. februar i år.
– Han skal definitivt ut i løypene på
Beitostølen når han blir eldre. Jeg er
veldig glad i Valdres selv og vil at han
skal få et forhold til distriktet, han
også, sier mamma Josephine.
– Når folk spør meg hvor jeg kommer fra, synes jeg nesten det er litt
vanskelig å svare. Jeg har jo bodd i
Oslo lenge, men jeg kjenner veldig
tilhørighet til Beito og Beitostølen
også. Personlig synes jeg egentlig
bare det er en fin ting å føle at man
kommer litt fra både byen og bygda
på samme tid.

Hytte ble til hjem
Som åtteåring kom Josephine og fa-

milien flyttende til Beitovegen i
Skammestein, ikke langt unna Beito –
og Beitostølen.
– Det var opprinnelig ei hytte, som
ble et hjem. Egentlig skulle vi bare bo
der i ett år, men det ble jo ganske mye
lenger, kan du si, smiler Josephine.
– Da jeg gikk andreåret på videregående kjente jeg nok en dragning
mot byen igjen. Jeg synes det var litt
vel langt å dra frem og tilbake til skolen på Leira hver dag. En liten stund
prøvde jeg å bo på hybel på Fagernes
også, men jeg trivdes ikke med det.
Da fant vi vel egentlig ut at det var
like greit at vi flyttet tilbake til Oslo
alle sammen. Jeg dro først, og så fulgte resten av familien etter etter hvert,
forteller 32-åringen.
Huset i Beitovegen har familien beholdt og bruker som fristed.

Foreldrene er konkurrenter
Josephines foreldre, Arnstein Granlie
og Siri Leine Granlie, er for mange i
Valdres godt kjente navn. Selv har Josephine fulgt i foreldrenes fotspor og
jobber i likhet med dem med eiendomsutvikling.
– Jeg var i utgangspunktet helt sik-

Egentlig skulle vi bare bo der
i ett år, men det ble jo ganske
mye lenger, kan du si.
Josephine Leine Granlie

ker på at jeg ikke skulle arbeide med
det samme som dem, men av en eller
annen merkelig grunn, har jeg visst
klart å peile meg inn på samme spor
likevel, ler hun.
Mens Arnstein og Siri er hovedaktørene bak FagerStad Utvikling, jobber Josephine som markedssjef for
bolig i Stor-Oslo Eiendom, der hun
har hovedansvar for markeds- og
kommunikasjonsarbeidet og den
kommersielle utformingen av prosjektene. Hennes jobb er å sikre at
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«Raske» Briller: Nicolay og Josephine med «raske» briller i sporet på Beitostølen. Den
humoristiske partylåten «Raske briller», som førstnevnte står bak, ble en hit, toppet VG-lista
og fikk nominasjon til «Årets låt» under Spellemannprisen 2019. Skislageren har nok bidratt til
Foto: Privat
stemningen på mang en afterski både på Beitostølen og ellers i landet.

Gamle hjemtrakter: Josephine og Nicolay på tur med cocker
spanielen Chili. Den utflyttede øystreslidringen håper at også den
nyfødte sønnen Aksel (1 md.) etter hvert vil få et forhold til området.


Foto: Privat

Tilbringer helst høytidene til fjells
boligprosjektene treffer markedet
best mulig.
– Vi er faktisk konkurrenter, så vi
snakker ikke så mye konkret om hva
som foregår på jobbene våre
sammen, men det blir mye bransjeprat over bordet likevel.
– Det kan jeg skrive under på at det
blir. Oftest skjønner jeg ikke bæret av
hva de snakker om, skyter Nicolay
lattermildt inn fra sidelinjen.

– Veldig overrasket
Koronaåret 2020 sørget for ekstra store endringer i markedet og gjorde at
familien Leine Granlie fikk mye å
snakke om over middagsbordet.
– Det var et sabla kaos. Jeg fryktet
at det ville bli skikkelig ille. Fra 12.
mars og frem til påske var det full
stopp – for vår del tror jeg ikke en
eneste bolig ble solgt. Etter påske var
det imidlertid som om en propp løsnet. Salget tok seg opp veldig og har
holdt seg på et jevnt høyt nivå. Det
må jeg innrømme at jeg ble overrasket over. Selv om mange har blitt permittert i koronatider, er det på den
andre siden fortsatt mange som er i
full jobb. Da er dette et gunstig tids-
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punkt å kjøpe bolig på, nå som renten
er så lav og sannsynligvis forblir lav
en stund fremover.

– Alle planer forsvant
– Det har vært et intensivt år, konstaterer Josephine, som nå har fødselspermisjon.
Også samboeren – som forblir forloveden inntil verden er «friskmeldt» og
drømmebryllupet i Sør-Frankrike,
som skulle ha stått i fjor sommer, er
mulig å gjennomføre – har fått føle på
pandemiens virkninger i jobbsammenheng.
Med fast stilling i NRK, har heller
ikke han blitt permittert, men frilansoppdrag i underholdningsbransjen
falt bort i fleng, og innspillingsplanene i statskanalen måtte settes på vent
for programlederen, komikeren og
sportsentusiasten som vanligvis farter mye på tvers av landegrensene i
underholdningens tjeneste.
– Alle planer forsvant over natten
12. mars i fjor for min del, men jeg føler at jeg har klart å finne en slags retning igjen, forteller Nicolay.

Barsel i VM-rus
For første gang siden de ble et par,
fikk de to sett ski-VM sammen i sofaen – vanligvis pleier den sportsglade
NRK-programlederen å sørge for at
idrettsprofilene får vist seg fra en mer
uhøytidelig og spøkefull side under
mesterskap i «Helt Ramm».
– Det var litt deilig, men det skal
sies at jeg klødde av kreativitet. Det
skjedde jo mye gøy under dette mesterskapet, så det fløy mange meldinger frem og tilbake mellom oss som i
normale tider lager mesterskapsmoro sammen, forteller han.
– Vanligvis pleier jeg å glede meg til
femmila er over for da vet jeg at Nicolay har fri og kommer hjem snart,
men denne gangen så syntes jeg skiVM gikk så fort. Det var koselig å få
sett det sammen for en gangs skyld,
følger Josephine opp.
– Aksel ble dessuten født den samme uken som både VM i skiskyting og
alpint begynte, så også i den perioden fikk vi med oss alt som var av
konkurranser, forteller Nicolay.

og droppe de villeste påfunnene
fremover, har han ikke tatt stilling til.
Samboeren på sin side, er mer bestemt.
– Jeg tror vi i alle fall skal ha litt flere familieråd fremover. Jeg pleier å
vite om det meste han legger ut på,
men jeg var ikke helt oppdatert da
han skulle delta i Royal Shrovetide
Football i England i forbindelse med
«Helt Ramme Sporter». Da jeg så episoden på TV, fikk jeg helt vondt i magen. Det går mildt sagt veldig hardt
og brutalt for seg. Jeg ble helt satt ut
og tenkte bare: «Herregud, det er jo
kjempefarlig!», påpeker hun og ser
strengt, men smilende, bort på sin
bedre halvdel.
– Jeg har hørt at det finnes en sport
i Indonesia der de benytter seg av en
brennende ball i spillet, så jeg tenkte
kanskje jeg skulle teste ut det, svarer
Nicolay ertende.
Ingri Valen Egeland

– Fikk helt vondt i magen
Om han som nybakt far skal roe ned
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Bestill brosjyre
med forslag til
løsninger og
priser på
hedda.no

HEDDA

Din egen plass i påskefjellet
Mange mener at den ekte påskestemningen er å finne på fjellet. Med
sitt lune interiør gir HEDDA den gode hyttefølelsen. Samtidig gir de
generøse vindusflatene deg orkesterplass til påskefjellets vakre lys.
OSLO
T 934 64 387

Vi skreddersyr HEDDA med en løsning som blir nøye tilpasset
dine behov og din tomt. Enten du trenger en effektiv og lettstelt
sportshytte eller en større løsning med god plass til storfamilien og
gode venner, vet vi at du vil bli fornøyd med HEDDA.

BERGEN/STAVANGER
T 952 53 511

La oss sammen planlegge din HEDDA!

HEDALEN
T 61 34 97 80Z
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ANNONSE

FANT HYTTEDRØMMEN I VALDRES
Da Charlotte og Tore Eliassen skulle kjøpe hytte, var Beitostølen det eneste aktuelle valget.
Frisk luft, nykjørte skiløyper og vakker natur lokket dem til fjells.
SKREVET PÅ OPPDRAG FOR

TEKST OG FOTO: SPAREBANK HALLINGDAL VALDRES

- Det er utrolig flotte skiløyper her. Det er
mil etter mil med løyper. For oss var det
helt uaktuelt å kjøpe hytte et annet sted.
Det sier Tore Eliassen, som sammen med
kona Charlotte kjøpte seg hytte på Beitostølen for to år siden. Paret fra Bærum
har i mange år hatt et nært forhold til Valdres og Beitostølen, valget var derfor lett
da de bestemte seg for å bli hytteeiere.
- Det er passe langt å kjøre, tre timer fra
Bærum går helt fint. Dessuten er det trygt
og godt her, og det er alltid noe å finne på,
sier Charlotte.
De er friluftsfolk som bruker naturen
sommer som vinter. De går skiturer på
Valdresflye til langt uti mai, og om sommeren er det fjellene i Jotunheimen som
gjelder.

NYBYGD HYTTE

Tore er pensjonert og Charlotte driver reisebyrå. Da de bestemte seg for å investere
i hytte var det viktig for dem med noe nytt
og lettvint.
- Vi ville ha noe moderne og lettstelt, og
som var i vårt prissjikt. Dessuten ønsket
vi noe som var ganske nært sentrum, sier
Charlotte.
De var derfor raskt på banen da Sportshyttene som ligger like i nærheten av skistadion på Beitostølen ble lagt ut for salg.
- Vi kastet oss i bilen og dro oppover. I
løpet av 14 dager hadde vi kjøpt, betalt og
flyttet inn i ny hytte, forteller Tore.
Han forteller at hyttene er populære og
at de ble solgt på kort tid. Ved hjelp fra meglerne i EiendomsMegler 1 Fjellmegleren
på Beitostølen sikret de seg hytta.
De stortrives i hyttenabolaget, som består av 25 hytter. Det planlegges nå å bygge
ut feltet med syv nye hytter.

LANGT FORHOLD

For at prosessen rundt hyttekjøpet skulle
gå så smidig som mulig, forholdt Charlotte og Tore seg til Gudny Gustavsen Nysveen som har vært deres kontakt i banken
i over 25 år. Hos SpareBank1 Hallingdal
Valdres sin filial på Heggenes er nemlig
både de og sønnen trofaste kunder.
- Siden hyttene er så populære gjaldt det
å ha finansieringen klar. Gudny var koblet
på fra første stund, sier Tore.
Paret bodde en periode på Beitostølen på
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Sportshyttene på Beitostølen ligger i nærheten av skistadion. Nå legges det ut syv nye hytter til salg.

80-tallet, og siden da har de vært kunder i
lokalbanken. Da hyttekjøpet ble en realitet for to år siden var det helt naturlig for
Bærums-paret å søke lån hos SpareBank1
Hallingdal Valdres.
- Vi har hatt et kjempegodt forhold til
banken i alle år. Det er veldig viktig for
alle, og det har vært avgjørende for oss.
Dessuten er det godt å ha en person du vet
navnet på i banken, rett og slett et menneske du kan snakke med.

ER TILSTEDE

Marita Espeseth Grønbrekk er fagansvarlig og eiendomsmegler hos EiendomsMegler 1 Fjellmegleren på Beitostølen.
Hun forteller at mange kunder verdsetter
at de har kontorer og er tilstede i områdene der eiendommene som selges ligger.
- Folk setter pris på lokalkunnskapen vår
og at vi er fysisk tilstede her, sier hun.
EiendomsMegler 1 Fjellmegleren har
kontorer på åtte steder i Hallingdal og Valdres. Espeseth Grønbrekk sier det er en
stor fordel at bank, regnskap, forsikring
og meglerhuset sitter sammen.
- Det at vi er under samme tak er positivt.
Jeg tror kundene setter pris på at de kan
få hele pakka hos oss, forteller hun.
Mellom 70 og 80 prosent av eiendommene som selges i Valdres og Hallingdal er
fritidsboliger.

HYTTEPÅSKE

Nå gleder Tore og Charlotte seg til å tilbringe påska på hytta. Da venter skiturer

og koselige middager. Forhåpentligvis
sammen med barn og barnebarn.
- Vi bruker hytta både påske og jul og leier den ut hvis vi ikke bruker den selv. Vi
er veldig klare for påskeferie på fjellet nå.
De to er ivrige brukere av skiløypene i
området, og setter stor pris på løypekjørerne.
- Vi er glad for at banken støtter både
idrettslag og løypelag rundt omkring. Det
er viktig, for det er mye dugnadsinnsats
som skal til for å lage slike forhold.
Og i påvente av årets påske mimrer Tore
tilbake til forrige tur på hytta.
- Makan til flott område. Det er helt utrolig der oppe, sier han.

FAKTA

• SpareBank 1 Hallingdal Valdres har kontor ni
steder i de to dalførene.
• Hos SpareBank 1 Hallingdal Valdres er
eiendomsmegler, regnskapsfører, bank og
forsikring samlet under samme tak.
• SpareBank 1 Hallingdal Valdres gir hvert
år mange millioner til lag og foreninger.
• For konsernet er det viktig å være tilstede
der folk er, samtidig får du snakke med
en kundebehandler dersom du ringer.
Det er kun 20 sekunder ventetid i snitt på
kundesenteret.

Valdresmagasinet

ANNONSE

Marita Espeseth Grønbrekk er eiendomsmegler
hos EiendomsMegler 1 Fjellmegleren.
Hun forteller at hyttesalget i Hallingdal og
Valdres går svært bra. Nesten 80 prosent av alle
eiendommene som selges er fritidsboliger.

Valdresmagasinet

Tore og Charlotte Eliassen har
hytte på Beitostølen. De stortrives ute i naturen og setter
stor pris på alle de oppkjørte
skiløypene i området.
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SPENNENDE TIDER: Lars Christian Tidemann har nettopp åpnet nytt verksted og showroom i Gladsvei på Grefsen. I slutten av februar begynte han også som
klokkeekspert hos Blomqvist Kunsthandel.

Den glade klokkeekspe
– En skikkelig tillitserklæring. Og jeg gleder
meg virkelig. Dette er kjempestort for meg,
sier urmakermester Lars Christian Tidemann, som nå også har blitt ekspert på
klokker hos ærverdige Blomqvist Kunsthandel.
Mange vil kjenne ham som innehaver av
Centrum Ur på Fagernes i en årrekke.
18
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– Du vil ikke vende tilbake, da?
– Jeg har nok lekt med tanken. For
jeg hadde ei fantastisk tid på Fagernes. Folk tok meget godt imot meg.
Og mange kunder holder seg fortsatt
til meg. Men jeg er nok for knyttet til
Oslo nå. Skal jeg noen gang anskaffe
hytte på fjellet, er jeg derimot ikke i
tvil om hvor det blir, svarer den fiskeog friluftsinteresserte 48-åringen.
Han besøker ofte Fagernes og Valdres. Lars Christian har en rekke
nære venner her. Og klokkeinteresserte valdriser finner fram til ham og
hans verksted på Grefsen, der han er
født og oppvokst.

Strålende tid
Det var høsten 2000 som skulle bli et
vendepunkt i livet. Unni Madsen,
som drev Centrum Ur sammen med
mannen Arild, ringte og lurte på om
ikke Lars Christian kunne være interessert i å overta butikken og verkstedet. De kjente ham fra bransjen, siden han på den tida var servicesjef
hos Nortime. Og klokkemerket Tag
Heuer, som firmaet hadde i sitt utvalg, var «flaggskipet» hos Centrum
Ur.
– Jeg hadde akkurat vært i Brasil og
besøkt en venn, en doublepartner fra
tida som tennisspiller da jeg studerte

Valdresmagasinet

NÆRE VENNER: Ari Behn og Lars Christian holdt sammen i mange år. Urmakermesteren er både glad og ydmyk over at
FOTO: Privat
kameraten skjenket ham et av sine fineste malerier som personlig gave. 

erten i «Glashütte Allé»
i Texas. Og jeg var kjempedårlig etter
å ha fått denguefeber, beretter
48-åringen, som i parentes bemerket
også har ei fortid som idrettsmann på
ganske høyt nivå, blant annet tennis
og kampsport.
– Jeg skulle få med Unni og Arild
«på kjøpet». De skulle jobbe for meg i
butikken. Det var naturligvis en
kjempefordel, ettersom jeg overhodet ikke hadde tilknytning til Valdres. Så jeg dro opp for å hilse på
dem, det var midt på sommeren. Den
gangen var det masse mennesker og
stort kundetrøkk i Jernbanevegen.
Jeg likte alt jeg så og tenkte for meg

Valdresmagasinet

sjøl: Nå må jeg overtale samboeren.
Vi hadde en sønn som da var ett år, så
vi måtte selge leiligheten og bryte
opp. Men det endte med at jeg kjørte
det første flyttelasset 10. september,
da snødde det attpåtil på Fagernes.
Rakfiskhelga overtok jeg formelt
Centrum Ur, og det ble starten på ei
strålende tid, sier Lars Christian.

Dramatisk sommernatt
Alt var veldig bra helt fram til ei sommernatt i 2009. Natt til søndag 30.
juli skjedde noe svært dramatisk.
Ukjente gjerningspersoner rygget en
bil rett inn i butikken til Centrum Ur.

Alt ble knust og klokker for store verdier forsvant. Politiet tok saken veldig alvorlig, ettersom gjerningspersonene truet forbipasserende med
våpen. Og det brutale ranet føyde seg
den gangen inn i rekka av flere lignende tyverier mot urmakere flere
steder på Østlandet. Sjøl var Lars
Christian i Oslo da dette skjedde.
– Jeg opplevde det likevel som
svært dramatisk. Min motivasjon for
å drive Centrum Ur fikk seg nok en
knekk denne julidagen, mener han.
Ranerne ble aldri tatt, til tross for at
politiet flere ganger uttalte at de prioriterte saken.

Lars Christian ble intervjuet av avisa Valdres flere ganger i anledning saken, siste gang 29. august 2009. Da sa
han blant annet at han mente folk
ikke lenger kunne føle seg like trygge
i Valdres. Og ranet av butikken føltes
nesten som en voldtekt.
– Her jobber jeg så mange timer i
døgnet. Dette er mitt andre hjem, slo
han fast overfor avisa.

Betydningsfull epoke
Men det er som kjent ei tid for alt, og
nå har han altså vært etablert i ho-
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I STARTGROPA: De nye lokalene byr på flere muligheter for Lars Christian, som har mange ideer for sin virksomhet.
vedstaden i en årrekke. Nylig flyttet
han verkstedet sitt, ikke langt fra det
gamle i Eikelundveien, til Gladsvei –
på fødestedet Grefsen, naturligvis.
– Eller Glashütte Allé, som jeg liker
å kalle det, sier Lars Christian og smiler lurt.
For dette verdenskjente klokkemerket, fra byen med samme navn i
det gamle Øst-Tyskland, er ifølge urmakermesteren klodens beste. Og
her snakker vi skikkelig eksklusive
saker, med armbåndsur som kan koste flere millioner kroner.
Dette bringer oss naturlig over til
en annen og svært sentral del av Lars
Christian Tidemanns klokkeliv. For i
vel 10 år, fra 2008 til 2019, var han en
av krumtappene i «high end» urbutikken som rett og slett bar navnet Tidemann. Den lå i Akersgata, rett bak
Stortinget, i det som da var Oslos
mest eksklusive handleområde.
– Fra jeg var 28 til jeg var 40 drev
jeg Centrum Ur på Fagernes. Det var
en veldig betydningsfull epoke i mitt
liv. Den eksklusive butikken og verkstedet vi besluttet å etablere i Oslo
var det samme i 10 år. Dessverre måtte vi kaste inn håndkleet. Og det var
tungt, forteller Lars Christian, som
fra 2008 til 2012 – da han valgte å avvikle Centrum Ur – var fast inventar,
med fast sete, på Valdresekspressen
tre-fire ganger i uka.
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Prestisjejobb
– Jeg pendlet faktisk så mye i disse
åra, og arbeidet knallhardt, så vel på
Fagernes som i Oslo. Hvordan jeg fikk
det til, skjønner jeg fortsatt ikke, tilføyer han.
– Hva var årsaken til at forretningen i hovedstaden ble lagt ned?
– Det var en kombinasjon av en
lang rekke uheldige omstendigheter,
som jeg ikke ønsker å gå i detaljer
om. Men hovedårsakene ble til slutt
et sviktende marked som følge av et
totalt endret handlemønster i det
området hvor vi var lokalisert. Omfattende omlegginger og stenging av
gatene gjorde at kundene uteble. Så
Tidemann ble avviklet.
Urmakermesteren fra Grefsen kom
likevel ned på beina. Nå har han igjen
fått tilbake gnisten og motivasjonen
for fullt, som han sjøl uttrykker det,
etter ei pustepause på snart to år. Det
skal han benytte både i prestisjejobben som klokkeekspert hos ærverdige Blomqvist Kunsthandel, men også
i egen virksomhet. Lars Christian har
nemlig i mer enn 20 år nytt respekt i
det eksklusive klokkemarkedet som
en kjenner av rang. Kunder kommer
til ham med ur og klokker av alle slag,
for å få satt en verdi på sine spesielle
eiendeler.
– Dette er da også jobben min hos
Blomqvist, sette mest mulig korrekt
verdi på ur og klokker som skal om-

– Fra jeg var 28 til jeg var
40 drev jeg Cetrum Ur på
Fagernes. Det var en
veldig betydningsfull
epoke i mitt liv.
Lars Christian Tidemann

settes på auksjoner, sier han og forteller om en hektisk periode med
mye nytt å sette seg inn i.

Stort kontaktnett
Rekken av spesielle opplevelser og
kjente mennesker som Lars Christian
har møtt på sine tallrike reiser i utlandet er lang. For i kraft av å ha drevet i
et meget eksklusivt klokkemarked i
flere tiår og med et rykte som en solid
fagmann, var invitasjonene mange.
– Jeg husker veldig godt da vi deltok på noe som heter Independent
Movie Awards, dagen før selveste Oscar-utdelingen i Hollywood. Dette er

et stort vorspiel til denne store begivenheten, og vi kunne menge oss
med «alle» kjendisene fra filmbyen.
Det er nok ikke så mange som har
danset med Patricia Arquette, men
det har jeg, forteller han og smiler
igjen.
Lars Christian kjenner også godt
den kjente, irske musikeren og komponisten Shane MacGowan. Da han
fylte 60 år i 2017 ble urmakeren invitert til bursdagsselskap i Dublin.
– Der havnet jeg på bord sammen
med Johnny Depp, Bono og Nick
Cave. Sistnevnte og jeg fikk umiddelbart svært god kontakt. Så da Nick
skulle ha konsert i Oslo for snart to år
siden, ble familien og jeg invitert
både til lunsj med ham på Hotel Continental og til konserten i Oslo Konserthus. Uforglemmelige opplevelser, minnes han og ser fram til å holde kontakten med verdensstjernen
fra Australia, en av landets mest
kjente musikere og kunstnere.

Maleri fra Ari
48-åringen var også nær venn av Ari
Behn, som tok sitt eget liv i romjula
2019. Lars Christian ble introdusert
for den tidligere prinsessegemalen i
et selskap hos en annen kjent person,
musikeren og skuespilleren Hank
Von Helvete – blant annet vokalist i
gruppa Turboneger. En annen kjendis i vennegjengen er fotografen Per

Valdresmagasinet

DRAMATISK: En sommernatt i 2009 ble Centrum Ur på Fagernes knust av en bil som ble rygget rett inn i lokalene. Klokker for store verdier forsvant.
Gjerningspersonene er ikke tatt.
Heimly, som snart kommer med bok
om sitt vennskap med Ari. Der er
også Lars Christian behørig omtalt.
– Jeg har ligget lavt i terrenget med
hensyn til mitt nære vennskap med
Ari, etter den tragiske hendelsen for
vel et år siden. Jeg har ikke hatt noe
behov for offentlig oppmerksomhet
rundt dette. Men jeg kan si såpass
som at alt som er blitt sagt om Ari, er
sant. Han var en fantastisk varm og
nær person. Det merket jeg allerede
da jeg traff ham første gang hos
Hank, sier han.
Så nært var vennskapet at Lars
Christian faktisk fikk et maleri i gave
fra Ari. Så vidt han vet, er det bare
han og Dronning Sonja som har fått
et bilde på denne måten.
Han kom hjem til meg like før jul i
2017 med maleriet. Det finnes i bare
ett eksemplar, og det er ikke laget
noen trykk av bildet. Det heter ironisk nok «When I die», og det er skrevet en egen sang til det. Ari pleide alltid å ringe meg i forbindelse med
jula. Det gjorde han også 22. desember 2019. Jeg rakk ikke telefonen,
men tenkte å ringe ham opp igjen senere. Det ble dessverre aldri noe av,
sier Lars Christian ettertenksomt.

Særegne klokker
Urmakeren – for han lager også sine
egne klokker – lagde et armbåndsur
til Ari. 10. november 2019 var det nes-
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ten ferdig. Lars Christian tok bilde av
klokka og sendte en sms til sin gode
venn.
– Ari svarte aldri på meldinga, og
fikk heller aldri uret, forteller kameraten trist.
Forresten så har noen av de klokkene Lars Christian lager en helt spesiell bestanddel. Alle er naturligvis
særegne, som de eneste i sitt slag.
Men for eksempel armbåndsuret til
Ari – og et ur som Shane Macgowan
fikk i 60-årsgave samt ei klokke som
Johnny Depp har fått – har alle urskiver med unik opprinnelse. En annen
av Lars Christians mange venner,
knivmakeren Wally Hayes fra Canada, fikk nemlig stål fra det utbrente
Twin Towers i New York, etter terroraksjonen i 2001.
– Det skulle være til minne om de
mange brannfolka som ofret sine liv,
sier 48-åringen.
Urskivene er laget med en gammel
teknikk, kalt damaskus. Hardt og
bløtt stål slås sammen i ei pakke og
smisveises. Pakka brettes og smis ut i
flere omganger, slik at det ferdige
emnet inneholder titalls tynne lag
med vekselvis bløtt og hardt stål,
som gir en egen skarphet og fleksibilitet. Spesielt når materialet syrebehandles trer det fram et overflatemønster som kan minne om det
egentlige damaskusstålet. På grunn
av de gamle legendene ble dette mar-

kedsført med samme betegnelse.
Anerkjent fagmann
Men nå for tida er det mange andre,
nye og spennende ting som opptar
urmakermesteren. Den nye jobben
hos Blomqvist Kunsthandel er en av
dem.
– Vi har vært på utkikk etter en
klokkeekspert en stund, grunnet stor
etterspørsel etter vintageur. Markedet er hetere enn noensinne på armbåndsur, da på de mest eksklusive
merkene som for eksempel Rolex,
Patek Philippe, A. Lange & Söhne,
Glashütte og Audemars Piguet.
Blomqvist har vært ledende aktør på
vintageur i mange år i Norge og vi ser
for oss en økende interesse for dette
framover. Vi trengte da en med erfaring som urmaker, som hadde vært i
urmakerbransjen ei stund og med
brennende interesse for både auksjoner og vintageur. Lars Christian er urmakermester og har et meget godt renommé både som fagperson og som
person. I tillegg har han et naturtalent for salg, sier fagleder for smykker og ur hos Blomqvist Kunsthandel, Annmari Ellila Knutsen.

Kvalitetsklokker
Faglederen legger til at de er stolte av
å ha Lars Christian Tidemann med
seg hos Blomqvist. Og det er gjensidig, for 48-åringen ser på dette både
som en ære og en anerkjennelse. Sel-

skapet kan se tilbake på 150 år med
ekspertise på kunst, antikviteter, design, smykker og objekter av høy
kvalitet.
For urmakermester Tidemann
kommer dermed tilværelsen til å bestå om mulig enda mer av kvalitetsur.
– Markedet for det jeg kaller ordentlige klokker har jo tatt helt av de
siste åra. Dermed er det også et stort
behov for service. For urverkene det
her er snakk om, er veldig kompliserte og avanserte. De trenger fagfolk
som vet hva de driver med, fastslår
48-åringen.
– Har du andre planer for den nye
virksomheten din i Gladsvei på Grefsen?
– Jeg tenker å ha et showroom, i
alle fall, selv om det ikke blir noen
klokkebutikk i ordets rette forstand.
Og så har jeg lyst til å ta inn sønnen
min, Trym på 21, som lærling. Han
har helt av eget valg begynt på urmakerskolen på Kongsberg. Det er veldig få som får plass der, på landets
eneste utdanningssted for urmakere.
Så det er fortsatt mangel på fagfolk
innenfor dette området, avslutter en
stolt far, som ellers har dattera Leonora på ni år med samboeren Tina
Vik.
Morten Stensby
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Vårens nyheter kommer hver dag

Godt utvalg i metervare kapper
Høyde 30 cm og 45 cm

Vi er behjelpelige
med å sy!

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

Vi har: • Glidelås • Sysaker
• Strykelapper til rep. av hull
• Blonder • Lommetørkler
Valdresvegen 11
Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

Y Skjerf og hansker
Y Smykker fra Hjerter
Y Hårbøyler i fine farger

1946 – 2021

Y Gensere og kjoler i ull

75 år

God parkeringsmulighet utenfor butikken

Y Gode, varme
kvalitetsjakker
Y Gavekort

OPPHØRSSALG!

Ramme inn
bilde eller maleri?

Julegavetips

Anita’s Drøm

❤

Rammeverksted
& Handleri

Jeg avvikler butikken i løpet av mars og stenger dørene fra 1. april.

• Mange godeVitilbud
bl.a. gullsmykker!
lagerpåhåndlagde
smykker

FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

etter dine ønsker og behov

Alle gavekort og
tilgodelapper
må utvalg
brukesi halskjeder, armbånd og ringer
Godt
i løpet av mars mnd.

Valdressmykker får du kjøpt hos oss!
1904-2021
1904–2019

H. Gullhagen AS

GjensidiGeGården

n

N

FRA ITA

fagernes
Tlf. 61 36 05 54

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788 franit_a

Mandag-Fredag: 10-17 ● Lørdag 10-15

trivsel og handleglede midt i byen!

Velkommen til

MØBELRINGEN
-50%
Pris uten gavl

Pris uten gavl

Svane Nobel kontinentalseng
150 cm x 200 cm. Før kr 25.999,- Nå kr 12.999,180 cm x 200 cm. Før kr 31.999,- Nå kr 15.999,-

Kontinentalseng 5859
150 cm x 200 cm Før Kr 11.999,- Nå kr
180 cm x 200 cm Før Kr 13.999,- Nå kr

Fast lavpris:

Fast lavpris:
Balder 3 + hørne + 2
Stoff Inari

Kr

11.999,-

9.999,11.999,-

Balder
sovesofa

Kr

8.999,-

Stoff Inari

Hos oss får
du faglig
god hjelp
og god
service.
Stort utvalg
og gode
priser.
Levering
og montering
også på
lørdager.
Velkommen
til oss
på Fagernes.

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel
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Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent: Mandag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-19.00 og lørdag 10.00-16.00
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PÅSKELEK-KER

Sprett innom Fagernes Senter
– her ﬁnner du det du trenger til
både innekos og utelek.
POWER VALDRES
ÅPNER 25. MARS

PÅS K E T I PS OG GODE TILBUD 2 5. MAR S - 03. A PRIL
EUROSPAR

Alle typer brus
1,5 l

4 for

79,-

+ pant

LUNSJBAREN

En valgfri vare

VITUSAPOTEK

DRESSMANN

Solpleie

Utvalgte varer

-30%
CUBUS

3 for 2

-50%

NORLI

THE LOOX

-20%
FLORISS

All solkrem

(gjelder ikke Sloggi og Triumph)

Alle spill og
puslespill

Gule tulipaner
20 pk.

-20%

-25%

-40%

-25%

199,-

PRINCESS

EUROSKO

B-JEANS

-20%
VIC

Alle ord. varer
torsdag-lørdag 25.-27.03

UN

ER

-25%

Ikke medlem?
Send FAGERNES
til 2242

FAG

-20%

(gjelder ikke Parajumpers og Fleischer)

Spinn og vinn ﬂotte premier.
Se mer på fagerneskjopesenter.no
DEKLUB

B

Alle ord. varer
torsdag-lørdag 25.-27.03

Med forbehold om feil og utsolgte varer.

på kjøpet

torsdag-lørdag 25.-27.03

Påskespill for
kundeklubbmedlemmer ute nå!

ER

-30%

Alle ord. varer

NE

NT

Handle for
over 600,- og få

Undertøy til dame

BRUSTAD
OG LOGIN

Alle vårjakker

Enkelte unntak

K

Alle bestillinger
av hele kaker

KITCH’N

S KJØPES

E

Se flere tilbud på fagerneskjopesenter.no
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Påske & Våren
– tid for solveggen
og et strikketøy
Vi har godt utvalg
i garn, mønster
og tilbehør til strikking,
hekling og brodering.

-alt innen håndarbeid

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

Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Vedlikehold
• Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg
Vannrensing
Varmeanlegg • Vannrensing
Valdresrosa
Den får du KUN hos oss!
Bistår
med
søknad
om
Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Bistår
med
søknad
omutslipstillatelse
utslipstillatelse
Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med •søknad
om utslipstillatelse
Vedlikehold
Modernisering
• Nyanlegg

Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med søknad om utslipstillatelse

Vi renser sølvet ditt.

Fagernes Rør AS

Fagernes
RørASAS
Fagernes Rør

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

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

Ta lavere
service
og
vedlikehold
priser enn i pressområden
i Valdres, vi har
lavere pr
Mens du venter, kan du f.
Velkommen itil
ValdresBil
AS medsta
• Slappe av i vår bilutstilling
pressområdene
rundt
• Få skyss til Fagernes eller Leira • Prøvekjøre

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

Billigventer,
leiebil v/verkstedavtale
fiskel
Mens •du
kan du• Prøve
f.eks.:
• Låne sykkel • Besøke vår bobil og c
• slappe av
i vår bilutstilling m
MULIGHETENE ER MANG
• Få skyss til Fagernes
eller leir
• låne sykkel hos oss.
• prøve
fiskelykken i elva v/anl
• Salg av nye og brukte biler
• Salg av bobiler og caravan
• PerSonbilverkSted • vare / laSt / •
buSS
prøvekjøre
bil – kanskje kjøpe en
• kaMa FritidSbutikk
og bobilverkSted • Stort delelager
Bra utvalg av nye og brukte vogner og biler
• ruteSPeSialiSt • alt til bilen
Caravansenteret har lørdagsåpent 10-14
Spikarmoen · 2900 Fagernes
Sentralbord 61 35 86 00
Autogruppen
Tlf. 61 35 86
00
www.valdresbil.no

valdresbil.no

SERVICE

Følg oss på
Facebook

Spikarmoen 1, 2900 FagerneS - ÅpningSTiDer: VerkSTeD: 07.30-16.00 • SalgSaVDeling: 08.30-16.30 • lørDag: eTTer aVTale
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VALDRES
Vi åpner helt ny butikk på Fagernes Kjøpesenter
og med oss tar vi med det siste og beste innen
elektronikk og ikke minst POWER sine lave priser!

Vår prisrobot gir deg nettpris i butikk. Prisroboten
sjekker og oppdaterer prisene hvert 15. minutt!
ik nok med det: er du ikke fornøyd får du
Og ikke
pengene tilbake med 60 dagers åpent kjøp!
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Fjellselger: Maria Johrde, som er
ansatt som fjellselger hos Mountains of
Norway, fordyper seg i hotellhistorien til
Bygdin. Bildet er tatt i en av de gamle og
flotte hotellsalongene på det ærverdige
hotellet.

Kulisser: Maria Johrde og Glenn Roar Berge har flotte kulisser når de tar selfi fra terrassen på Bygdin. I bakgrunnen kan vi
skimte MB Bitihorn som er på vatnet om cirka tre måneder.

Bygdin: Ærverdige Bygdin
Høifieldshotell ligger ved munningen
av innsjøen Bygdin. I dette området er
det fjell og opplevelsesmuligheter i alle
retninger, her ser vi i retning av Bitihorn
som spesielt sommerhalvåret er et
svært populært turmål.

Mountains of Norway
(MoN) har medlemmer fra Geilo i vest til
Alvdal i øst. Med Vang
som base selger selskapet fjellferie til
utlendingene.

komme til Norge og fjellheimen vår.
Det er det vi jobber for og legger til
rette for nå, sier Glenn Roar Berge, ny
daglig leder hos MoN. Han har tatt
over for Vinjerock-gründeren og arrangementssjefen fra Ungdoms OL
på Lillehammer, allsidige Eirik Høyme Rogn, som var med og dra i gang
Mountains og Norway, første tida
som eneste ansatte.

I

Valdres er disse bedriftene med:
Filefjellstuene, Gomobu fjellstue,
Danebu Kongsgaard, Valdresmusea, Valdres Sommersymfoni, Bygdin
Høifieldshotell, JVB og Jotunheimen
travel samt Beitostølen Resort. Storefjell Resort Hotel, Oset Høyfjellshotell og Kamben Høyfjellshotell på
Golsfjellet, som for øvrig er medlemmer av Visit Valdres, er også med i
nye markedsførings- og salgsnettverket Mountains of Norway.
Basen for selskapet, som har som
primæroppgave å selge fjellturisme i
alle dens former, er i Vang der de med
sine 3,5 stillinger har funnet seg godt
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til rette i Kontorfellesskapen 1724.
Det er basen, men oppgavene deres
tilsier at de i perioder av året er mer
ute enn inne. Første uka i mars traff
vi de tre ansatte hos MoN på sagnomsuste Bygdin Hoifieldshotell for å
lage nye og fristende digitale opptak
som skal kringkastes til turoperatører i fortrinnsvis Europa. Når grensene åpner opp igjen, håper man på gevinst av markedsføringa i form av økt
utenlandsk turisme i området.

Etablert for å selge fjellferie
MoN ble etablert i 2017 etter initiativ
av Visit Valdres,Visit Geilo samt Nasjonalparkriket. Visit Lillehammer kom
til i etterkant. Målsettinga da som nå
er å selge fjellferie til det utenlandske
markedet. Åpne opp for alle mulighetene som finnes, og gjøre dem kjent.
Samtidig som de skal være fødselshjelpere for medlemsbedriftene til å
lage nye innfallsvinkler som kan friste
folk i Europa til å legge opplevelsesferien sin neste gang til norske fjell. Den
dagen når alt igjen er på stell.

– MoN var allerede godt etablert og
var i gang med å bygge stein på stein.
Man opplevde vind i seilene ved at
flere valgte å reise til trygge Norge for
en eller annen form for fjellferie kombinert med opplevelser av alle slag,
vinter som sommer, året rundt. Men
allerede i siste del av 2019 begynte
koronapandemien å bre om seg i verden og nærmet seg stadig mer Norge.
I mars hadde pandemien også fått
fotfeste i Norge, og landet ble nærmest stengt ned over natta for noen
uker fra midten av mars 2020.
Utlendingene uteble
Nedstenging og pandemi fikk umiddelbare følger for reiselivsnæringa,
og især utenlandsmarkedet. Sjøl om
utlendingene i stort monn så gjerne
ville dra til Norge, satte pandemien
en effektiv stopper for det. Frafallet
av de utenlandske turistene ble i et
vist omfang kompensert ved at nordmenn i strie strømmer valgte å ferie i
eget land.
– Vi håper og tror på bedre tider og
at de utenlandske turistene igjen kan

Arrangerer digitale visningsturer
– Vi kunne ha valgt å tone ned virksomheten i ei tid med stor usikkerhet. Vi valgte sammen med våre medlemsbedrifter en annen og mer offensiv strategi, satse med henblikk på
den dagen det åpner opp igjen. Da er
det store forventninger hos alle, ikke
minst er utlendingene ekstra sugne
på opplevelsesferie. Det er her vi mener at vårt konsept kommer i ei særklasse. Vi er aktivt ute for å gjøre filmopptak som danner grunnlaget i de
digitale visningsturene. Disse tilbyr
vi til reiseoperatørene i mange av de
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Den nye
fjellsjefen

Langrenn: Langrenn eller bortoverski er det gode muligheter for rundt Bygdin, og det kjøres jevnlig løyper her. Her
ser vi Glenn Roar Berge og Maria Johrde fra MoN. Seansen ble filmet av Ida Flaten Neshagen og skal danne grunnlag for
presentasjonene for de utenlandske turoperatører.

Selger fjellopplevelser og
bærekraftig turisme
største og viktigste reiselivsmarkedene i Europa, forteller Glenn Roar.

Filmer fra fjellheimen
– Før var metodikken at man solgte
inn visningsturer ved å trekke turoperatørene hit til Fjellregionen. Nå
gjør vi dette digitalt, og det funker,
sier en entusiastisk daglig leder,
Glenn Roar Berge. Denne uka har han
sammen med staben jobbet på Bygdin der Bygdin Høifieldshotell er
medlem hos Mountains of Norway. –
Vi har blant anna filmet med drone
fra det spektakulære området og hotellbygningen som ligger ved munningen av Bygdin med majestetiske
fjell i alle retninger. Vi har også gjort
opptak fra en trugevandring og fra
langrenn, eller bortoverski, som også
er en av mange muligheter i dette
området.

Sender live fra områdene
– I neste omgang vil dette i redigert
form bli solgt inn hos europeiske turoperatører som melder seg på de di-
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gitale arrangementene. Teknologien
eier som kjent ingen grenser. Det har
man utnyttet til fulle nå, blant anna
ved at vi sender live fra områdene vi
er i, gjerne flere områder samtidig.
Da filmer vi fra områdene samtidig
som vi kan snakke direkte med turoperatørene. Derfor blir det veldig realistisk og ekte, forteller Glenn. – Dette
blir på et vis å ta tur- og reiselivsmarkedsføringa et hakk videre, opp på
det digitale nivået. Vi har sjelden flere enn ti turoperatører med på disse
digitale turene, mens vi også arrangerer webinar, webseminar, sammen
med Visit Norway. Da er det gjerne
med mange titalls turoperatører og
interessegrupper, forteller han.

MoN satser på nisjer
Vi samarbeider med lokale aktører,
destinasjonsselskaper og turoperatører for å skreddersy og tilrettelegge
for opplevelsesbasert turisme. Medlemmene er kreative og dyktige, vi
bistår med markedsinnsikt som kan
bidra til å utvikle nye opplevelser for

utenlandske turister. De elektroniske
visningsturene nå dreier seg om fire
feriekategorier og det er skiløping,
som har blitt en egen nisje i Europa,
sykkelferie, vandreferie og ungdomsferie. For sistnevnte er såkalte
unge voksne mellom 18 og 30 år aktuell målgruppe.
– Dette er kategorier eller nisjer
som det er økende interesse for. Det
er egentlig ikke så veldig forskjell på
det norske og utenlandske markedet,
hva de etterspør. I større grad ser vi
nå utviklinga av nisjeturisme. For oss
er den viktigste oppgava nå å hjelpe
medlemsbedriftene til å posisjonere
seg når det åpner opp igjen. Og vi erfarte jo ganske fort at det var et marked i Europa, og det vil det nok fortsatt være etter at det åpner opp igjen.
Men det blir kanskje litt annerledes,
sier Glenn Roar Berge.

Selger Kongevegpakker
MoN jobber mye rettet mot Tyskland, men også Nederland, Belgia,
Sweits, Østerrike og England. Det er

Mountains of Norway fikk 1.
mars ny daglig leder. Glenn
Roar Berge (50) som begynte i
selskapet i fjor, rykket opp. Da
hadde han allerede samarbeidet med MoN som engasjert i
selskapet Tyin Aktiv, så han visste hva han gikk til.
– Dette gleder jeg meg stort
til, og jeg føler at jeg har havnet
på rett hylle. Drive med det jeg
brenner for, ikke minst bidra til
at andre får del i det vi vet er så
bra og så framtidsretta, sier
han. Valdresrøttene hos den
nye daglig lederen er også på
plass så det holder. Begge foreldrene kom fra Valdres mens
Glenn Roar har hatt oppveksten
sin på Lørenskog. Mye tid er
derimot tilbrakt i Vang og i området ved Kyrkjestølane gjennom hele oppveksten der bestefaren bygde hytte. Det ble
mye turer og utforsking i nærområdet og etter hvert sommerjobber og andre engasjement, blant anna en sommer
som reinsgjeter. Han har også
tilbrakt tre år på Svalbard som
en del av studiene. Svalbardoppholdet har som så mange ganger gjort uslettelig inntrykk på Berge også, sjøl om det
er fjell i rikelig monn innenfor
Fjellregionen her også.
Men yrkesvegen ble som lærer og inspektør, hele 18 år i Oslo-skolen. All fritid ble brukt på
turguiding for Tyin Aktiv før
han søkte permisjon og begynte
med dette på heltid. I 2020 åpna
muligheten seg for å begynne
som fjellselger på heltid hos
MoN. Nå har han blitt sjefen og
får jobbe med det han er aller
mest opptatt av.

der vi har mest å hente. Vi jobber
også mer og mer med Sverige, og litt
mot Danmark. Vi har jo tittelen som
fjellselgere, vårt hovedanliggende er
å selge fjellopplevelse og bærekraftig
turisme. Det tror jeg blir viktigere
enn noensinne. Målet er jo også at de
som kommer hit, skal være her lenger og således legge igjen mer penger
her.
– Koronaen har lært oss at trygghet
er viktig og at interessen for mindre
steder er økende. Samtidig tror vi at
bestemte nisjer vil styre mye av etterspørselen framover. Jeg tror også at
nærmarkedet blir viktigere enn før,
forteller Glenn Roar.
MoN jobber også rettet mot det
norske markedet.
– Kanskje 20 prosent av tida brukes
på dette. Vi er for eksempel aktivt engasjert i å selge inn Kongevegpakker
som vår medlemsbedrift på Filefjell,
Filefjellstuene, gjorde stor suksess
med i fjor sommer, sier Glenn Roar.
Torbjørn Moen
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Hvor
skal jeg lagre
dekkene
mine?

Jernbanevegen 35

2900 Fagernes

• Tlf. 61 35 88 00

Åpningstider i påsken:

EN TING MINDRE Å TENKE PÅ!
Dette får du på dekkhotell hos oss:
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•
•
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Dekkskift sommer og vinter
Rengjorte dekk og felger
Sikker og forsikret lagring
Sjekk av lufttrykk og mønsterdybde
Sjekk av batterikapasitet på TPMS-sensor
Sjekk av dekk og felg, varsel i god tid hvis dekkene er skadet eller slitt

Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften (lørdag)
1. påskedag (søndag)
Mandag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

12.00–18.00
12.00–18.00
10.00–18.00
12.00–19.00
12.00–18.00

Vi serverer god norsk mat
og ekte italiensk pizza!
Vi ønsker alle våre gjester en GOD PÅSKE!

FAGERNES VERKSTEDSENTER AS
Spikarmoen 13. Tlf: 911 11 123

Foto: Valdres sommersymfoni/Tom Henning Bratlie

18. - 20. juni + 24. - 27. juni 2021

Billettsalget starter 11. april
www.sommersymfoni.no

Tett på musikken, musikerne
og Valdres sin vakre natur
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Foto: Cathrine Dokken
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Bakeriet
Velko

Bagn i Valdres

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

Bakeriet
BAGN I VALDRES

www.bakerietivaldres.no - tlf: 911 03 631
Valdresmagasinet
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FAMILIESTED: Hytta på den opprinnelige stølseiendommen sto ferdig i 2006. Siden da har Bente og Jørn tilbrakt atskillige dager på Gauklia,
sammen med barna. Denne helga var det bare Vito som var med.

Rådmannen i Norges
største hyttekommune
tilbringer fritida i Valdres

FJELLEVENTYRET: Bente

Høyt og fritt på Gauklia, med panoramautsikt
over Stølsvidda og mot Skogshorn, holder
Jørn Strand og kona Bente Steindebakken
Strand hus. Og siden hun er fra Fagernes og
han på 1990-tallet jobbet 5,5 år i Sør-Aurdal
kommune, var valget både naturlig og enkelt.

ANNEKSET: Her har Jørn jobbet en del på «hjemmekontor» i koronatida, men
huset fungerer også som overnattingssted når flere fra familien er samlet på hytta.
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– Sånn ble det, et slags kompromiss.
Jørn er egentlig fra Brumunddal, så vi
bosatte oss der da han sluttet i Sør-Aurdal i 1994. Men hytta skulle være i Valdres, fastslår Bente, som er utdannet
tannlege og driver egen praksis i Moelv.
Ekteparet oppholder seg på hytta
mest mulig. Egentlig er det en gammel støl under garden Steindebakken
i Hippesbygda, som Bentes oldefar
kjøpte i 1894. Og i 2006 sto parets
hytte ferdig, på dette stedet. Enkel

standard, som Jørn påpeker, men det
er slik de vil ha det. Naturen er viktigst når du er i fjellet. Før hytta på
Gauklia sto ferdig, tilbrakte de mye
tid på ei familiehytte i Øystre Slidre.

Livsstil
– Se, er det ikke flott her, utbryter
Jørn og peker ut over Stølsvidda.
Det må vi gi ham absolutt rett i, på
en av de desidert vakreste februardagene dette året.
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– Når vi passerer Dokka,
kjenner jeg at det slipper
taket i nakken og skuldrene.

e og Jørn på verandaen i fabelaktig februarvær. Vi ser blant andre Skogshorn i bakgrunnen.

Rådmannen i Ringsaker, med sine
35.000 innbyggere og om lag 7.500
fritidsboliger – hvorav rundt halvparten ligger på Sjusjøen – er meget
komfortabel med å tilbringe helger
og ferier i Valdres.
– Når vi passerer Dokka, kjenner
jeg at det slipper taket i nakken og
skuldrene. Jeg puster mye bedre når
vi kommer opp hit, sier 54-åringen
og smiler lurt.
– Ja, det å være øverste, administrative leder for en så stor kommune
er vel ikke akkurat noen åtte til firejobb?
– Nei, mer fire til åtte, skyter Bente
inn, med et skjevt smil.
Jørn må erkjenne at rådmannsjobben nok er en livsstil.
– Ting skjer når de skjer. Da må de
håndteres, konstaterer han.
Bente avslører at mannen står opp
svært tidlig om morgenen. Han vil
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helst ikke ha så mye snakk om det,
men slår fast at du må opp tidlig for å
få utrettet noe om dagen.

Handle raskt
– Og rådmannen i Ringsaker har vel et
godt rykte for å være en handlingens
mann?
– Du må i alle fall jobbe både på
kort og lang sikt. Dessuten må ikke
planverk og lignende være så stivt at
du ikke kan handle raskt, svarer Jørn.
Det er slett ikke uten grunn at vi
spør. For Ringsaker har oppnådd imponerende mye når det gjelder næringsutvikling. Selveste IKEA etablerte seg for eksempel i kommunen
for snart seks år siden, konsernets
siste varehus hittil i Norge. Og man
kan vise til en lang rekke med variert
næringsliv innenfor de 1280 kvadratkilometerne med areal.
– I tilfellet med IKEA var veldig

mye avklart gjennom ulikt planverk,
da vi fikk henvendelsen fra dem.
Egentlig luktet de på å bygge et varehus i Østfold. Men vi evnet å snu oss
raskt rundt, blant annet med det
meste av infrastruktur som tomteareal, veg og vann. Det var rett og slett
enkelt for dem å etablere seg i vår
kommune. Og det er nå en gang sånn
at privat kapital forlanger avkastning. Da kan ikke investorene vente i
årevis på avklaringer fra det offentlige, forklarer Jørn Strand entusiastisk.

Fleksibilitet
– Vil du gi noen råd til andre kommuner som arbeider med næringsutvikling?
– Noe som jeg mener er temmelig
opplagt, er at du ikke bør jobbe med å
reetablere det som var. Næringslivet
vil alltid være preget av avskalling og
omstrukturering. Derfor må du legge

til rette for framtidas næringsliv. Og
du må framfor alt være fleksibel.
På godt – noen vil hevde også på
vondt – har Ringsaker kommune
vært fleksibel og lagt til rette for omfattende hyttebygging. Slik er området svært likt Valdres. Som nevnt har
dette medført at man har flest fritidseiendommer i hele landet. Sjusjøen
er størst, men mangler ifølge enkelte
en god nok plan for utbygginga.
– Den kjente samfunnsdebattanten, førsteamanuensis Erling Dokk
Holm ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, tok i en kronikk i Aftenposten 9. februar til orde
for at Norge må lære av Alpene. Han
mener det må bygges mer konsentrerte «landsbyer», med mer infrastruktur som tilreisende etterspør.
Hva tenker du om det?
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STOLT BESTEFAR: Jørn med Theodor (1) og Olivia (4). 

FOTO: Privat

– For å ta Sjusjøen som eksempel,
er det en helt annen type sted. Der er
det langrenn som teller og de tilreisende er nok ikke så opptatt av butikker, barer og restauranter i umiddelbar nærhet. Samtidig er det enkelt å
være enig med Dokk Holm. Vi kunne
nok ønsket oss et tettere sentrum på
Sjusjøen, men hittil har det ikke vært
fokus på dette. Men Beitostølen er
muligens et eksempel på noe av det
motsatte, med suksess, sier Jørn.

Samle mer
Sjøl unner han alle å oppleve hyttelivets gleder, slik han og familien gjør
på Gauklia. Der tilbringer i alle fall
han og Bente mer enn 100 dager
hvert eneste år.
– Og det er jo ikke til å komme fra at
utbygging av fritidseiendommer har
blitt en veldig viktig næringsveg i distriktene, slik som Valdres. Så med
god planlegging og fornuftig tempo
betyr dette svært mye. Tenk bare på
alle håndverkerne som får arbeid, all
handelen som foregår og annen tjenesteyting til fritidsinnbyggerne, påpeker 54-åringen.
– Likevel går innbyggertallet ned
og befolkningen blir stadig eldre. Har
du noen tanker om dette?
– Vel, Innlandet sammen med
Troms og Finnmark er de fylkene
som er verst ute med hensyn til demografien. Og dette har vi visst lenge. Faktisk nevnte jeg utfordringa i
min avskjedstale da jeg sluttet i SørAurdal allerede i 1994. Så vi har visst
det, men ikke tatt det innover oss.
Dette er virkelig et stort tankekors.
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PÅ TUR: Heidi og Jørn på veg mot
FOTO: Privat
Grønsennknippa.
– Men hva kan vi gjøre for å snu utviklinga?
– Nå skal jeg være varsom, for jeg
har mange gode venner i Valdres,
svarer Jørn og smiler lunt. – Men jeg
vil i alle fall mene at vi må tåle å samle mer, eksempelvis på Fagernes. Jeg
tror ikke at den negative utviklinga
kan vendes med å satse like mye i alle
grender, sjøl om grendene naturligvis er viktige.

Storsykehuset
Ringsaker-rådmannen – for der heter
det ennå ikke kommunedirektør – er
nøye med å presisere at han ikke er
politiker. Men for egen regning vil vi

KOSESTUND: Heidi, Bente og Vito i sola foran annekset. 
driste oss til å antyde at han likevel
bør lyttes til. En mann som har holdt
ut i denne posisjonen i en så stor
kommune siden 15. oktober 2007 må
ha noe å fare med (han var økonomisjef fra 1994 til da). Det har han da
også bevist, gjennom alt som er oppnådd sammen med de mer enn 2.500
medarbeiderne og de folkevalgte.
Fortsatt er det imidlertid en annen,
stor «premie» som det er store sjanser for at Ringsaker får, nemlig Innlandets nye storsykehus. Så hva er
rådmannens betraktninger om dette
svært så viktige temaet?
– Aller viktigst er det at vi får et vedtak og at situasjonen roer seg. Det har
vært mye temperatur i saken. Sykehusvesenet i Innlandet vil forvitre
uten et nytt, stort sykehus. Og dersom
vi ikke klarer å bli enige i Innlandet, er
Oslo alternativet. Det vil naturligvis
være klart dårligere for alle i våre regioner, sier rådmannen diplomatisk.
I parentes skal det nevnes at Ringsaker selvfølgelig har lagt til rette for
et nytt storsykehus. Kommunen har
blant annet bygd nytt vannverk.
Tomt og veg er på plass.
– Vi vil sjølsagt ikke beklage hvis
sykehuset legges til vår kommune.
Her snakker vi om den største vitamininnsprøytningen til Innlandet på
lang, lang tid. Det skal investeres
bortimot 10 milliarder kroner og institusjonen får over 4.000 ansatte,
påpeker Jørn.

Den gode følelsen
Men så synes han det er nok meninger. Nå er han og Bente i sitt fjellpara-

FOTO: Privat

dis. Her slapper de av, senker skuldrene, puster dypt og nyter det gode
liv. Det består sjølsagt i fjellturer, vinter som sommer. Etter at vår samtale
er avsluttet, blir det skitur i egnens
utmerkete løypenett.
– Når vi er her, trenger vi ikke å
mene så mye. Her omgås vi masse
fine folk og har mange gode venner.
Få med skryt av løypelaget og de som
kjører løypemaskin. Og stølsnabo
Oddmund Nyhus, som sørger for at
vegen hit også er farbar om vinteren,
sier Bente og Jørn, denne helga bare i
selskap med den portugisiske vannhunden Vito (snart tre år) – for øvrig
oppkalt etter Don Vito Corleone fra
Jørns favorittfilmer om Gudfaren.
– Jeg synes Marlon Brando og Vito
har et litt felles kroppsspråk, spøker
matfaren.
– Men hva med barn og barnebarn,
kommer de ofte på besøk?
– Den eldste dattera, Elisabeth på
29 kommer mer og mer, med sine to
unger på ett og fire år. Det er naturligvis stor stas. De to andre jentene,
Heidi på 27 og Hanne på 25 er vel
foreløpig litt mer opptatt på annet
hold. Eldstejenta med familie flytter
forresten til Brumunddal 15. mars og
bosetter seg nær oss. Det blir veldig
fint, svarer Bente og smiler.
Så familien Steindebakken Strand
kommer garantert til å tilbringe bare
mer tid i Valdres og på Gauklia.
– Den helt gode følelsen kommer
når vi er her. Det er en egen stemning
og ro, samstemmer ekteparet.
Morten Stensby

Valdresmagasinet

2977 Øye – www.oyebygg.no - varldres@atsnow.no
61 36 73 95 - 901 69 755 - 934 13 000
Valdresmagasinet

20. mars 2021

33

Med forbehold om prisendringer og skrivefeil

Foto.no har åpent for Klikk og Hent
i påsken - se butikk.foto.no
for åpningstider.

FOTOTIPS
TIL PÅSKEN

Bruk polafilter!

Et polafilter gir deg dyp flott blå himmel
og minimerer refleksjoner. Perfekt for
påskefjellet når været er fint.

DJI Pocket 2

Alt-i-ett-kamera med
gimbal og pan-og-tilt.

4.399,-

DJI Mavic 2 Pro +
Smart Controller

Arctic Pro Filter Polarizer
Polariseringsfilter av høy kvalitet.

Fra 802,- (37mm)

Fantastisk drone som lar deg
filme i Hasselbladkvalitet.
Smartcontrolleren sikrer god
kontroll selv når sola står høy
på himmelen.

21.990,-

Canon EOS R6 kamerahus

Lynrask enten du tar bilder eller
4K video. Med opptil 8-stops
bildestabilisator er du garantert
skarpe bilder selv når lyset er dårlig.

Fra 32.198,- (hus)

Fotoutstyr for
norske forhold

Canon Powershot G7 X Mark II
Full kontroll i lommeformat

5.587,-

Vallerret Zipper
Praktiske og varme
fotohansker

1.199,-

Leica M10R Kamerahus

Med Leica M10-R introduseres en
høyoppløst variant av selskapets mest
legendariske kamerasystem: M-systemet.

Lytt til vår podcast
på fotopodden.no

Fra 89.000,-(hus)

Shimoda Action X

Ryggsekk i 30, 50 eller 70 liter
som tåler heftige turer.

Fra 3.250,-

Swarovski CL
Pocket 10x25
7.500,-

Leica Ultravid
10x25 BR

Insta360 ONE R

Modulbasert 360kamera som passer
til alt fra actionfoto til
360-graders fotografering.

Fra 6.490,-

Manfrotto Compact Light

7.995,-

Lite og lett å ha med på tur

695,-

Foto.no hovedbutikk: Dronning Eufemias gate 12 i Barcode rett ved Oslo S
Foto.no proff-senter: Drammensveien 130 bygg C-14 hos Interfoto på Skøyen
butikk.foto.no
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et perfekt sted å lande og lade
En ekte perle
er upolert og vakker.

Tidløs, klassisk og naturlig. Perlen Danebu ligger plassert som et vakkert samlingspunkt i Valdres sitt nydelige fjellandskap. Naturen danner en vakker
ramme rundt ditt opphold. På samme
måte som skjellet beskytter perlen,
omfavnes våre gjester av en lun og innbydende atmosfære. Danebu Kongsgaard er et moderne fjellhotell som tilbyr
en autentisk fjellfølelse samtidig som
vi har god kontakt med hva våre gjester ønsker av komfort og opplevelser.
Danebu er et sted hvor man kan lande
og lade. Nyte vakker natur og nydelige
matopplevelser. Alt i en privat og intim
atmosfære hvor man får lyst å invitere
venner, familie eller kollegaer til feiring,
samtale, jobb eller bare være sammen.

Danebutikken.no
smaken av Danebu

Du kan også nyte Smaken av Danebu
hjemme eller på hytta ved å handle produkter eller matkasser i vår nettbutikk,
danebutikken.no. Lag en fantastisk middag eller frokost enkelt med våre matkasser eller få litt ekstra kos med for eksempel biscotti, sjokolade, granolabarer
eller ost. Matkasser kan hentes på hotellet, mens produktene kan både hentes
og sendes. Land og lad med smaken av
Danebu hjemme eller på hytta også.

Danebuvegen 625
2910 Aurdal

Valdresmagasinet

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

DanebuKongsgaard
danebu_kongsgaard

danebu.no
danebutikken.no
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Vi
Vi leverer
leverer ferdig skigard...
skigard..

SOLIDE UTEMØBLER
Solide
utemøbler
Produsert i trykkimpregnerte materialer.

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

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

Reinlivegen
465 – 465
2933– Reinli
Reinlivegen
2933 Reinli

811

Etablert
2009

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

- og kraftige
robuste utemøbler

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

–– SOM ER BEREGNET TIL Å STÅ
STÅ UTE
UTE ÅR
ÅR ETTER
ETTER ÅR
ÅR

BILVERK

Ferdig
Ferdigskigard
skigard

· Service
· EU kontroll
· Reperasjoner

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

SOM er
ER beregnet
BEREGNET til
TIL å
Å stå
STÅ ute
UTE år
ÅR etter
ETTER år
ÅR
– som
Kraftige
Kraftigeutemøbler
utemøbler

Velkommen
uanse
Dekk-

YX
Heggenes

MECA
verksted

Tlf. 61 34 29 25
Man–fre kl 07–21
Lør–Søn kl 09–21

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

avdeling

KLEPP AUT
▪ Bensin, Diesel,
Kjøpsmannsbrotet
9
Trucstop, Adblue
▪
Salg
av
alle
MECA Verksted
YX Beitostølen
YX Heggenes
▪ Kiosk, is, brus, pølser, ▪ Service/reparasjon
typer dekk
Tlf.:
51
78 60 60
hamburger, vafler
av alle biler
▪ Dekkreparasjon
▪ Propan
▪ Frontruteskift/reparasjon
og skift
▪ Hengerutleie/-salg
▪ Service/klimaanlegg
AC
▪ Vulking
av dekk
Man-fre
07:00-16:30
▪ Vask/polering bil
▪ EU-kontroll
▪ Dekkhotell
Åpent man–fre 07–21
lør–søn 09–21

Heggenes
Åpent man–fre 08–16

Tlf. 61 34 29 25

Tlf. 61 34 29 20

• Hamburger, pølser, vafler
Bilberging
• Kiosk,▪ is,
brus
• Dekk reparasjon og skift
• Dekkhotell
• Propan
• Bilberging
• Henger utleie/salg
– sagbruk for deg som vil ta vare
vare på
på • Vask og polering av bil

Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–21
Lør–Søn kl 09–21
dekk@sebu.as

Selvbetjent stasjon

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

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850

Ødegård
ØdegårdSag
Saggamle
GAMLE tradisjoner
TRADISJONER
Sebu Bil & Bensin AS
O. Ødegård
v/Fred o.

Etnedal i Valdres

www.sagbruket.no
www.sagbruket.no

www.mecacarserv

Vindevegen 1 – 2940 Heggenes – Besøk vår hjemmeside – www.sebu.as
BETAL NÅR DET PASSER !
Benytt MECA kortet

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

Leverer over hele landet • Tlf:
20 457
457 •• post@sagbruket.no
post@sagbruket.no
Tlf: 412
412 20
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seurran
Konk priser!
e
g
ti
k
dy

www.mecacarservice.no

Tlf. 61 34 29 20 • vakt: 97Valdresmagasinet
51 48 50
Vindevegen 1, 2940 Heggenes
Besøk vår hjemmeside www.sebu.as

Slidre
mune

nedal
mune

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

Vang

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

Vinternytt frå Vang

Vang
kommune

Unikt tomtetilbod i Vang

ved Klukkarhaugen i Vang sentrum er
det aktuelt å utvikle for både næring
og bustader.

Fyrst ut av nye tilbod i år er den nye
kommunale feltet i Ryfoss som etter
planen kjem for sal i midten av april.

Private aktørar tek tak

Både private aktørar og kommunen
bidreg til eit variert tomtetilbod i
Vang for tida.

– Tomteprisane og nokre detaljar skal
opp i kommunestyremøtet i slutten av
mars, men vi håpar å vera i sal frå 15.
april, fortel ordførar i Vang Vidar Eltun.
Ryfoss har hatt solid utvikling som
bygdesentrum dei siste åra og det
gamle byggjefeltet der er no sluttseld.
Det nye feltet har fått namnet Føsselie
og har 21 byggjeklare tomter denne
sommaren som skal seljast via meklar i
fyrste omgang.
– Her er høve for både einebustader i
fleire kategoriar, samt at fleire av tomtane også kan nyttast til tomannsbustader. Med alt som skjer i Ryfoss og
kort veg til arbeidsmarknaden i heile
Valdres vert det spanande å få desse
tomtene ut på marknaden, seier Eltun.
Det er elles kommunale tomter att
både på Åsvang, Bøflata, Steintræet i
Vang sentrum og på Tyinkrysset. Også

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Mer trafikksikkert

Det er mer trafikksikkert å rygge
inn og kjøre ut når man skal parkere
bilen. Trygg trafikk har hatt fokus på
dette i en årrekke.
Nord-Aurdal kommune ønsker også
å skape litt ekstra oppmerksomhet
lokalt på temaet. Uhell og alvorlige
ulykker skjer på parkeringsplasser i
forbindelse med biler som rygger ut,
og særlig er små barn utsatte. Velger
man å rygge inn (der det er mulig)
og kjøre ut, har man redusert risikoen
betraktelig.
Mange velger å kjøre rett inn i parkeringslommen når de kommer til parkeringen, fordi dette kanskje oppleves
som det enkleste der og da. Men
å parkere med fronten inn kan fort
medføre ulempe når du skal forlate
plassen. Du har dårligere oversikt over
omgivelsene når du rygger ut sammenlignet med når du rygger inn.

Valdresmagasinet

For nokre år sidan vart det fyrste
private tomtefeltet på fleire år i Vang
etablert på Hensåsen. Her vert hus
nummer fem ferdigstilt i sommar, og
det er for tida tre tilgjengelige tomter
att i feltet. Samstundes er fleire private
aktørar i Vang sentrum på gang med
bustader.
Klukkargrende.no vart lansert i februar
der to familiar i trettiåra frå Vang i
samarbeid med Vang bygg tilbyr
nøkkelferdige hus i to storleiker. Det
er seks tomter att i prosjektet som har
fått interessentar frå både nær og fjern
etter lansering
I Krøsvøllhaugadn langs Helinvegen i
Vang sentrum er dei tre tomtane i fyrste trinn seld, og eigar Øyvind Leine
Thune håpar neste trinn med tre nye
tomter er klare for bygging i løpet av
sommar og haust i år.
Fjellheim panorama er allereie utvikla
med tre bygningar og fire utleigeeiningar. Planen vidare er sal av nøk-

Med levande sentrum, aktiv grend, elv, fjell og skog tett innpå, byr det nye feltet
i Ryfoss på bustadtomter i fleire kategoriar og prisklasser. Tomtene er i sal midt
i april.
kelferdige tomannsbustader og fire
einebustadtomter der to er att på
marknaden no. Priser og endeleg plan
kjem så fort planen for vatn og avløp
er på plass.

Alle bustadtomter i Vang finn du på
vangivaldres.no. Her finn du også
oversyn over alt som skjer i Vang i
påska. God påske til alle!

Husker du å rygge inn og kjøre
ut når du parkerer bilen?

Vang
kommune

Selv om farten er lav, skjer det ofte
ulykker/uhell i forbindelse med parkering. Forsikringsselskapene melder
om over 100 000 årlige ryggeuhell og
utbetalinger på flere hundre millioner
for bilskader.

3) Det er lettere å bli oppmerksom på
en bil som er i ferd med å rygge inn i
en parkeringslomme enn når den er i
ferd med å rygge ut. Da vil det være
enklere for gående og andre kjørende
å ta forhåndsregler.

For å unngå å bulke, eller i verste fall
kjøre på noen, er det faktisk lurt å
RYGGE INN på parkeringslommen.
Da kan du KJØRE UT når du skal
reise.

Derfor oppfordres du til å RYGGE
INN OG KJØRE UT (i de tilfeller der
det er mulig) når du skal parkere bilen.

Hvorfor rygge inn og kjøre ut?
1) Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du kommer kjørende
inn. Derfor er det smartere å rygge inn
i en parkeringslomme når du kommer
enn når du forlater området.
2) Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kan være fylt og uoversiktlig
når du skal kjøre ut.

ideelle å rygge inn på, så det vil ikke
gjelde over alt. Eksempel på dette er
skråparkeringer, forklarer trafikksikkerhetsgruppa. En bitteliten «støkk»
når man ser lappen (som minner om
en parkeringsbot) gjør at man husker
budskapet litt bedre, smiler trafikksikkerhetsgruppa.

Takk for innsatsen

For å rette oppmerksomhet mot
saken, finner bilister i sentrumsområdene i kommunen av og til en liten
gul lapp med takk for god innsats!
- Mange er kjempeflinke, sier trafikksikkerhetsgruppa i Nord-Aurdal
kommune. Vi snakker med en del folk
når vi er ute med «parkeringslappene»
våre, og svært mange tar det som en
selvfølge at man skal rygge inn. Det er
veldig bra at mange allerede er bevisste. Ikke alle parkeringsplasser er like
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Øystre Slidre

Øystre Slidre kallar- vil du bli ein av oss?

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Øystre Slidre kommune er ei av
landets beste fjellkommunar når
det gjeld tenestetilbod og tilrettelegging med tanke på bustad og
besøksattraktivitet. Bygda byr på
eit rikt kulturliv og har mange aktive
lag og organisasjonar.
Øystre Slidre hatt ein positiv befolkningsvekst dei siste ti åra. Kanskje er
det nærleiken til naturen og tilrettelegging av denne som lokkar folk
til fjells? Eller er det garantert barnehageplass, milevis med skiløype,
turstigar, god plass og aldri kø?
Øystre Slidre har full barnehagedekning og garanterer barnehageplass
frå barnet fyller eit år. Øystre Slidre
Statsallmenning har gode jakt- og
fiskemoglegheiter for kommunen sine
innbyggjarar. Bygda er ein inngangsport til Jotunheimen, der du raskt
kjem deg opp på toppar over 2000
meter.
Når vi ikkje er ramma av pandemi, så
kan turistdestinasjon Beitostølen by
på eit rikt utval av butikkar, restaurantar og aktivitetar som hundekjøring og
ridning, samt kultur- og idrettsarrangement som t.d. Trollrock, Beitostølen
Fjelljazz, Rupeslepp, Beitostølen Live,
Beitosprinten og Det Norske Fjellmaraton. Øystre Slidre kommune er ei

kulturbygd med mange frivillige lag
og organisasjonar. Kulturskulen har eit
breitt tilbod innan moderne og tradisjonelle kulturutrykk. Kommunen har
fleire gode møteplassar for ulike aldersgrupper t.d. biblioteket, gjennom
Frivilligsentralen og ungdomsklubben
Kommunen har no ledige bustadtomter:
LØKJESKOGEN bustadfelt, Heggenes Tomtene er på ca 1500 m2.
Løkjeskogen ligg lunt i furuskogen bak
Haugohøvda, sørvendt med solrike
tomter og god utsikt.
VOLBU, tre sjølveigartomter for sal i
kunstnarbygda Volbu. Tomtene ligg
20 km frå Fagernes og 21 km frå Beitostølen. Dette er ikkje eit bustadfelt,
men tre tomter med areal frå 1300
- 1700 m2. Tomtene ligg særs fint til,
med utsikt over Volbufjorden og med
gode soltilhøve.
KLYPPEMYRHAUGEN bustadfelt, 24
attraktive bustadtomter for sal, ca to
km frå Beitostølen sentrum, med panoramautsikt til fjella og Jotunheimen,
med sol frå morgon til kveld.
BEITOHAGIN bustadfelt, har attraktive bustadtomter for sal. Feltet ligg om
lag fire km frå Beitostølen sentrum.

Vestre Slidre

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Attraktive tomter i Solhauglie
Feltet har 13 tomter, der 8 er selde.
Bustadfelt ligg vestvendt og lunt til,
med utsyn mot Øyangen og fjella.
Her bur du tett på naturen, med gode
høve for fritidsaktivitetar og rekreasjon. Området byr mellom anna på
flotte skiløyper, alpinbakkar, turstigar
og andre aktivitetsmoglegheiter.
KØLLEBERG bustadområde i Skammestein har fire ledige tomter. Landeleg med gode sol og utsiktsforhold.
SOLHAUGLIE bustadfelt, Rogne, har
attraktive tomter frå 1100-2200 m2 for
sal. Feltet ligg 13 km frå Fagernes og

27 km frå Beitostølen. Solhauglie ligg
sør/sørvestvendt, med panoramautsikt til fjella, Jotunheimen og Volbufjorden. Gangavstand til barnehage,
skule og idrettsplass med kunstgrasbane.
HERANGLIE bustadfelt, Heggenes.
Her planlegg kommunen eit nytt felt
med mange tomter. Fantastisk utsyn
mot Jotunheimen, midt mellom Beitostølen og Fagernes. Nærleik til Heggefjorden og Furustrand frilufsområde
med fisking, vannaktivitet og badeliv.

Nytt fra Vestre Slidre

Nord-Aurdal
kommune

Påske på Syndin
Det nærmar seg påske. Også i år ser
det ut til at denne vil bli litt annleis.
Men vi håper mange vil ha muligheit
til å nyte fine dager med sol og snø i
fjellet!
Åsne Vik Hamre (19) frå Vestre Slidre
har vekste opp med påske på Syndin
og deler nokre erfaringar med dette:

Områderegulering for Vaset sentrum

Forslag til områdereguleringsplan for Vaset sentrum er lagt ut til offentleg
ettersyn. Merknadsfristen er 16. april 2021.
Formannskapet vedtok i sak 21/21 å legge forslag til områdereguleringsplan for
Vaset sentrum ut til offentleg ettersyn. Planarbeidet omfattar eit areal på 280
daa rundt krysset mellom Panoramavegen og Knippesetvegen.

"Eg har vore på stølen på Viksyndin
kvar påske sidan eg var bitte, bitte
liten. Det har alltid vore noko eg har
gleda meg veldig til. Det er flott natur,
fantastiske skiløyper, fine fjelltoppar
som ein kan bestige. Det er ofte litt
vind som gir fantastiske kitemoglegheiter.

Syndin er eit turmål for mange. Her
er det alltid fine skiløyper. No som
det snart er påske høyrer kvikk lunsj,
appelsin og solo med på skituren.
Nokre gonger går vi til Syndinstøga
for å spise vaffel og nyte ei pause i
påskesola.
Kvar påske har eg laga til eit lite skirenn for alle aldrar. Eg har bede inn familie og naboar rundt stølen. Det har
mellom anna vore ei lita runde på ski
med idealtid, skihopp, quiz og skattejakt. I tillegg har det vore grilling. For
nokre år sidan var det ikkje snø i påska
og då måtte eg leggje om planen. Då
vart det i staden ulike konkurransar,
som mellom anna mjølkespannhalding, spikring og saging. Det var folk
i alle aldrar som deltok, alt frå 3 år til
84 år."

Plankart og sentrale dokument ligg tilgjengeleg på heimesida til kommunen:
www.vestre-slidre.kommune.no. Dei utgjer det juridisk bindande planforslaget.

Uttaler

Uttaler skal vere skriftlege. Det er tre alternativ for å sende uttaler:
1. Bruk "send uttalelse" i webkart/plandialog
2. E-post til post@vestre-slidre.kommune.no
3. Brev til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre.
Fristen er 16. april 2021.

Prosessen vidare

Etter offentleg ettersyn kan det vere klart for vedtak av planen og påfølgande
kunngjering og klageadgang. Men ofte finn ein at det er føremålstenleg å endre planen etter innkomne innspel og merknader. I så fall blir det utarbeida eit
nytt planforslag og planen blir sendt på eit 2. offentlege ettersyn.
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Etnedal

Etnedal vestås – Aurdalsåsen.

Hytteforeningene fra Tonsåsen,
www.etnedal.kommune.no
Nordfjellstølen, Fjellsbygda, TobakkTlf: 61 12 13 00
huset, Espelifjell, Turitrøen, Ølslykkja
Etnedal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Nord-Aurdal
og Årsletta har i mange år hatt Aurdal
kommune
kommune
kommune
kommune
Turmuligheter
og Kruk løypelag som løypekjørere.
Fine løyper, som fra Nordfjellstølen og
Innenfor Etnedal kommune er det ca
Ølslykkja har forbindelse med det om300 km maskinpreparerte skiløyper.
fattende løypenettet på Aurdalsåsen.
I tillegg går mange av løypene over
AKL kjører til Kruk. Kjøring kan spores
kommunegrensa og henger sammen
på loypelaget.no.
med andre løypenett. Totalt gir dette
unike turmuligheter i variert terreng.
Både toppturer med forskjellig vanske- AKL ledes av Jørgen Larssen, hytteeier på
Aurdalsåsen. Hele styret består av frivillighetsgrad og muligheter for kortere
lige hytteeiere samt representanter for
eller lengre turer i vennlig fjellviddeAurdal Fjellpark og Danebu. Etnedal er
landskap eller skogsområder er mulig.
representert i styret med Arne Hektoen fra
Fjellsbygda og varamedlem Tore Jahren,
Tonsåsen.

Steinsetbygda
Nord- Etnedal grendelag kjører ca 53
km skiløyper. Steinsetbygda ligger
lengst nordvest i Etnedal, og løypene
her prepareres med snøscooter. Fine
utgangspunkt for turer er Klokkarli,
Dalen og Smiugardsbygda. Ved Dalen
møter løypene fra Steinsetbygda
løypenettet til Leirin skiløyper som
prepareres med tråkkemaskin. Her kan
man gå langturer videre nordover mot
blant annet Yddin og Beitostølen eller
vestover mot Skrautvål. Sør for Rotvollstølen henger løypene sammen med
løypenettet til Lenningen løypelag.
Løypene i Steinsetbygda går både
i skogsterreng og opp på snaufjellet. Goaren på 1070 moh er et flott
utkikkspunkt og turmål. Terrenget er
stort sett lettgått og egner seg bra for
familieturer.
Løypekartet finner du på Facebook: NordEtnedal grendelag, Steinsetbygda eller
send en e-post til nordetnedalgrendelag@
gmail.com så får du kartet tilsendt. Støtte
tas imot på VIPPS #83925. Løypekjørere
er Mikael Hestekind, Håvard Tollehaug og
Tore Hagasæt. Leder er Turid H. Byfuglien
Se: loyper.net

Sør-Aurdal

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

Vestre Slidre
kommune

Løypekjørerne er Ole Ronny Østgård,
Trond Vidar Østgård, Kent Diserud og
Gunnar Nythun. Flere hytteforeninger betaler samlet for sine medlemmer, mens andre
bruker VIPPS 81241 FB side: Aurdal-Kruk
Løypelag. E-post: post@loypelaget.no

Lenningen

Lenningen Løypelag preparerer
løyper med utgangspunkt fra Lenningen Fjellstue. Fine utgangspunkt for
skiturer i løypenettet er også Rotvollstølen, Elveseter og Feplassen. Totalt
prepareres det ca. 60 km løyper som
dekker områdene rundt Lenningen, se
lenningenloypelag.no
Løypene går hovedsakelig i høyereliggende skogsterreng med innslag
av mange store myrer, men også
løyper på snaufjellet opp til Spåtind
på 1414 moh. Terrenget er slakt og
lettgått og egner seg bra for familieturer. Området er kjent for tidlig snø.
Løypa på strekningen fra Lenningen til
Lundsætra går på fylkesveien som er
vinterstengt, og kan derfor prepareres
ved relativt lite snø. Støtte tas imot på
VIPPS 134143 Løypene legges med
dobbelt spor og skøytetrase i midten.

Det kjøres når vær og føre tillater det,
alle helger før kl. 11.00 på formiddagen, samt vinterferie og påske. Løypene henger sammen med løypenett
fra Synnadalen og Hugulia i Nordre
Land, Gamlestølen/Bakkebygda og
Nord-Etnedal.
Kontaktperson: Lars Tjensvoll
E-post: post@lenningenloypelag.no
Løypekjører: Syver Thon
Scooterløypa fra Hundslægeret til Rotvollstølen og Slaveriet kjøres kun til utvalgte
tider. Løype til Tapptjerndalen blir stikket
og underlagskjørt med snøscooter i påska.
Denne tar av like nord for Hundslægeret.

Garaåsen
Garaåsen løypelag preparerer ca 76
km løyper i området fra Byfuglibygda
i sør, med Bergsstølen, Langeråk, og
Blesen, til Bakkebygda i nord. Løypene prepareres med snøscootere og
det legges stort sett enkelt spor, men
også dobbeltspor der det er muligheter for det. Løypene prepareres når
vær og føre tillater det, alle helger
jul – påske, samt vinterferie og påske.
Fine utgangspunkt for turer er Nyhus
og Gjørma. Løypene går i skogsterreng med innslag av myrer, og ligger
på mellom 800–900 moh. Terrenget er
stort sett lettgått og egner seg bra for
familieturer, mens noen traseer er mer
kupert og krevende. Løypa som går
fra Nystølåsen til Bruitn, og fra midtre
Blesen til Bakkebygda kommer innpå
løypenettet i Bakkebygda som er preparert med tråkkemaskin. Det kommer
også en scooterløype fra Leppdalen/
Nordsinniåsen inn på løypenettet ved
Bergstølen.

Skiløypene med utgangspunkt i Bakkebygda prepareres av Jomfruslettfjell
løypelag. Fine utgangspunkt for turer
er Gamlestølen, Glenna, Elveseter
og Feplassen. Løypene går både i
skogsterreng og på snaufjellet og har
varierende kupering og vanskelighetsgrad. Fra Bakkebygda kan man nå
både Jomfruslettfjellet (1139 moh) og
Spåtind (1414 moh). Løypene legges
med dobbelt spor og skøytetrasé i
midten. Det kjøres når vær og føre
tillater det, alle helger før kl. 11.00
på formiddagen, samt vinterferie og
påske. Løypene henger sammen med
løypenettene Lenningen, Garaåsen
og fra Hugulia i Nordre Land.
Støtte tas imot på VIPPS 89007
http://jomfruslettfjell.no/web2/
E-post: jomfruslettfjell@gmail.com
Kontaktperson: Kjell Bergum
Løypene blir kjørt av Gamlestølen
Bamserud og Skarvass vel har ansvaret for
ca 10 km løyper i tilknytning til hyttefeltene
Bamserud og Skarvass helt sør i kommunen. Disse prepareres med snøscooter.
Se www.skisporet.no og www.loyper.net
Skikart kan kjøpes på servicekontoret i
Etnedal kommune.

Se hyttevel bl.a. www.fjelltjern.no Kontaktperson: Formann: Vegar Amundsen
Løypekjørere: Nils Eirik Sogn Espeseth og
Svein Rønningen med flere.
Se: loyper.net for oppkjørte løyper
E-post: garaasen.loypelag@hotmail.com

Kjære hytteinnbygger i Sør-Aurdal

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

For et år siden hadde vi en veldig spesiell situasjon –
det er jammen ganske underlig å tenke på nå i ettertid.
Vi hadde altså stengte skoler og hytteforbud! Hvem
hadde vel sett for seg det?

noe vi gjorde med lett hjerte. Men så opplevde vi noe fint,
for hytteinnbyggerne viste stor forståelse, fulgte retninslinjene og feiret påske hjemme! Det satte vi stor pris på.
Takk!

Etter 12. mars i fjor har vi hatt diverse tiltak, innstramminger og gjennåpninger, rødt og gult nivå, og smittesituasjonen har gått opp og ned. Her i kommunen har vi hatt noen
få smitteutbrudd, noe som ble håndtert bra og som endte
godt.

Nå er situasjonen en helt annen! Nå vet vi hva vi skal gjøre
dersom det kommer en smittesituasjon. Nå vet vi mye
mer om smitteveier og sykdomsforløp. Nå vet vi at folk er
forsiktige og flinke, at alle tar hensyn og gjør det de kan.
Nå er vi forberedt!

I skrivende stund er smittesituasjonen rundt oss på ny
ganske alvorlig, mens det i vår kommune er det heldigvis
ingen påvist smitte pr i dag.

Vi ser også at det er svært mange som gleder seg over å
kunne benytte seg av hyttekontor. Og av mangel på andre
ting å drive med på fritiden nå om dagen, så er hytta med
tilgang til skiløyper et yndet sted. Det forstår vi godt! Her
har vi god plass, og jeg vil tro at det er mindre koronasmitte langs en skiløype på fjellet, enn mange andre
steder.

I fjor gikk til det skrittet å sende sms til alle hytteinnbyggerne våre med beskjed om å holde seg hjemme i påsken.
Nå derimot er vi ganske sikre på at det ikke kommer til
å skje! I fjor hadde vi en uoversiktilig situasjon, vi visste
virkelig ikke hva som ventet oss fra time til time. Det var
så mange ubesvarte spørsmål og så mye uvitenhet. Og
vi så oss nødt til å følge de nasjonale retningslinjene med
hytteforbudet.
Vi komponerte en tekst, trakk pusten dypt, lukket øynene
noen sekunder og trykket «send». Det var på ingen måte
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Bakkebygda

For omtrent ett år siden så gikk den ene jenta mi bort til
mormor og spurte: «Åssen går det med deg da mormor,
i denne koronatiden?». Hvorpå mormor svarte «Takk som
spør, men jeg lever omtrent som vanlig jeg!» Nettopp!
Noen fordeler har vi da tross alt her på bygda! Og disse
fordelene deler vi jo mer enn gjerne med alle som vil!

Hjertelig velkommen til en fin
påskehøytid i Sør-Aurdal!
Med hilsen Marit Hougsrud,
ordfører i Sør-Aurdal
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Spede spira
lyt få stå
VINTERGRØNN: Stauden sisselrot har grønne blad hele vinteren. På tidlig vår kan
den ved hjelp av fotosyntesen bygge opp nye blad, og de gamle vil visne.

PLANTEFØDSEL: Sennepsfrøene spirer i løpet av ett par dager. Kimrøttene
kommer først, her dratt opp av jorda for illustrasjonens skyld. Snart strekker
kimstengelen med frøbladene seg opp.

OVERVINTRET: Leter du i lagene av lauv og rusk, kan du finne mange stauder
som allerede er i full gang med årets vekst. Her de første spede bladene til
hvitkløver og tepperot.

Mangfoldige Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger • Foto: Thor Østbye

RÅDYRLUKSUS: Når telen endelig har gått kan man meske seg i grønt snadder selv om det

Det er helt utrolig. For to
uker siden var alt hvitt. I
dag er alt brunt. Tela
løsner. Vann sildrer mellom daugras og gammelt
rusk. I jordskorpa ligger
den grønne sommeren på
lur. Med geniale metoder
har blomster, trær og gras
greid å overleve enda en
vinter.

F
ARKTISK: Rett på berget vokser verdens nordligste blomsterplante. Rødsildra
ikke bare spirer, men blomstrer, så snart snøen er borte.
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røet er kanskje det største underet. Som det kan komme en
hel, sprell levende kylling ut av
egget, kan det komme en frodig,
blomstrende plante ut av dette bitte
lille kornet. Når sola gir oss de første
varmegradene, begynner frøet å
svelle opp. Ut kommer en hvit, liten
tupp. Det er kimrota. Denne første
rotspira går oftest upåaktet hen, for
den søker seg straks nedover i jorda

og blir usynlig for oss. Snart strekker
den seg og utvikler små rothår, som
suger til seg vann og mineraler. Rart å
tenke på at det enorme rotsystemet
til et furutre en gang har utviklet seg
fra en slik liten, hale-aktig spire.
Har kimrota først sprengt opp frøet, søker en annen, grønn spire seg
oppover mot lyset. Den inneholder
frøstengelen og frøbladene. Hos gras
og grasaktige planter, de som kalles
enfrøbladete, kommer det opp ett
grønt spyd. Hos andre blomsterplanter, de tofrøbladete, utvikler det seg,
som navnet sier, to blad. Frøbladene
er helt annerledes utformet enn bladene som kommer seinere på våren.
Som oftest detter de av etter hvert
som de varige bladene utvikler seg.
I tillegg til en bitte liten plante,
inneholder de fleste frø også frøhvite. Det er en matpakke, som vanligvis
inneholder fett eller stivelse. Med
den kan de små plantefostrene klare
seg igjennom vinteren, og kanskje i
mange år framover. Den gir også nok
energi til å gro kimrot og å få frøbladene såpass opp i lyset at plantens
eget energiverk – fotosyntesen – kan

Valdresmagasinet

HÅRETE: Mogopen blomstrer på snøbare flekker. Et par varmegrader på dagtid er nok til at
blomstene åpner seg. Tjukk pels på knoppblad og blomsterstengel isolerer mot nattas kuldegrader.

t kommer et snøfall i ny og ne.

komme i gang i de grønne frøbladene.
Så bra at den vesle spiren har ventet til våren med å spire! Om det
skjedde om høsten, ville nok kimen
ha frosset i hjel. Plantene har forsikringsordninger som hindrer at frøet
spirer så snart det er modnet fram på
morplanta. Blåbærfrø, for eksempel,
er innsatt med bærsaft som inneholder spirehemmende stoffer. Først etter å ha blitt tint og frosset og gnagd
rein av jordas mikroorganismer, altså
først utpå våren, kan nye blåbær
komme ut av frøene.
Hasselnøttene har en annen metode. Frøskallet er hardt og ugjennomtrengelig. Der inne ligger nøtta i dvale, for det tette skallet begrenser hvor
mye oksygen som kommer inn. Først
når det går hull på nøtteskallet kan
hasselbarnet spire, det være seg ved
nedbryting gjennom sopper og bakterier, eller fordi en uheldig fugl har
hakket seg gjennom, og så mista nøtta før den fikk spist den opp. På våre
breddegrader kan de fleste frø ellers
holde styr på om, og hvor lenge, det
har vært kaldt. Gartnerne, som vet at
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LØKVEKST: Plantene som er først i gang om våren har sin egen form for frostvæske, som gjør
det mulig å holde ut kalde netter mellom solfylte dager.
de fleste frø av flerårige planter trenger kuldebehandling, kan finne på å
gi dem et opphold i kjøleskapet for at
de skal komme over spirehemmingen.
I form av frø kan planter overleve
fimbulvinteren. Eller en istid. I tundraens permafrost fant kanadiske
forskere spiredyktige lupinfrø som
var omkring 10.000 år gamle. De hadde ligget kaldt og tørt, slik forholdene
er for eksempel i frøbanken på Svalbard. Men også i fuktig jord kan frøene til enkelte planter overleve mange
år. Det vet den som har opplevd hvordan meldestokk, linbendel og høymol i hopetall kan komme opp i en
nypløyd åker.
Ettårige planer er avhengige av frøet for ikke å bli utryddet. Andre planter er flerårige, det vi kaller stauder.
Også de kan også stikke hodet fram
så snart telen har gått. De har visnet
ned alle sine grønne, kuldeutsatte
blad, men i bakken ligger skudd klar
til å bryte gjennom jordskorpa. Vi
heier på dem alle! Leve våren!

STARTGROPA: I fjorårets daugras stikker en tust av den enfrøbladete stauden
fingerstarr opp, omgitt av flere små tofrøbladete frøplanter som allerede har
kommet over frøbladstadiet.
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ELKJØP
VALDRES!
2200m2 med
elektro og hyttevarer!
STOR KJØKKENAVDELING
Diesel- og
,- parafinovn
Wallas 40
Veil. kr 32.900,antrasitt m/
175 liters tank

29.900

Stor gamingavdeling

4.490,Veil. kr 5.490,-

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

Batteri Sunwind
AGM 260At

Veil. kr 12.990,-

Solcelleanlegg Entry
160 watt
Vår økonomipakke.
Fornuftig valg for deg
som primært ønsker
lys i sommer-/vinterhytta eller jaktkoia.

671680

799,-

Veil. kr 5.990,Dette batteriet har god
lademottagelighet og er
fullstendig vedlikeholdsfritt. Bestselger!

Kaffetrakter
for gassbluss Home Away
Med Home Away kaffetrakter kan du lage kaffe
der du matte være enten
du er på hytta, telttur,
stranden, eller på grillen
i hagen hjemme.

153445

103270

239,-

Propan
10kg og 11kg

Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

400030

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

Valdres

bestilling på telefon/epost

11.699,-

Et stødig og solid dusjkabinett med sort ramme
som egner seg like godt på
hytta som hjemme. Enkel
montering, og flott design.

545121

5.190,-

Dusjkabinett
Aurora Round
Black - 80 x 80
x 195 cm

Klikk og hent

betal med vipps

VI LEVERER OG MONTERER

vi har 4 biler og 4 sjåfører/montører som utfører oppdrag i Valdres og Søndre og nordre Land
42
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STORT UTVALG
& GODE PRISER

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

Kjøp Weston 3-seter
– få med pall på kjøpet

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

MØBELHUSET LEIRA
Amfi Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)
Valdresmagasinet
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Tilbudspriengjlderti1.april201.Lesmrpåhondastromgreat.no
Strøm der du

er.

Strøm der du

er.

T
A
G
E
R
G
G
A
fra Honda

Hos oss får du kvalitetskjøtt til alle anledninger!
Vi har godt utvalg av

Biff • Stek • Karbonader og kjøttkaker

Hos oss
får du kvalitetskjøtt
til alle• anledninger!
Egne
grillpølser
• Lammestek
Spekepølser

Ferskt kjøtt og tilbehør

AGGREfrGa HAonTda

Honda EU 22i

Honda EU 10i

Veil. pris 18.990,-

Veil. pris 13.490,-

Nå 15.990,-

Nå 11.990,-

Vi gir deg tips og råd angående tilberedning av kjøtt, og valg av tilbehør.
Tilbudsprisene gjelder til 11. april 2021. Les mer på hondastromaggregat.no

Honda EU 22i

Honda EU 10i

Veil. pris 18.990,-

Veil. pris 13.490,-

Nå 15.990,-

Nå VI
11.990,HAR

FORHANDLERLOGO GODKJENT

Vi har mye god julemat i butikken nå!
Vi er stolte av våre håndlagde sylter og julepølser
basert på egne oppskrifter.

Velkommen til en hyggelig julehandel!
Åpent mandag - fredag 08-16, lørdag 10-14
Tlf.
613 62
555 –1/4
Markavegen
9, 29205/4
Leira
Lik oss på
f.o.m.
tors.
t.o.m. man.
STENGT.

Facebook!
Åpent:
Mandag–fredag
Markavegen
9, 2920 08–16
Leira - Tlf. 61 36 25 55
Lørdag kl. 10–14
www.reboli.no
Lik oss på Facebook!

VERKSTED

Tilbudsprisene gjelder til 11. april 2021. Les mer på hondastromaggregat.no

IMPORTØR:

| berema.no

Se alle tilbudsmodellene

FORHANDLERLOGO
Tlf. 61 36 09 44
Kongsvegen 12, 2920 LEIRA
IMPORTØR:

| berema.no

EndElIg
påskEFErIE
Åpningstider:
10–20 (18) alle hverdager
påskeaften 10–16
ExtrA/postEn 07-23/21
(påskeaften 07-16)
stengt skjærtorsdag, langfredag,
1. og 2. påskedag
300 gratis parkeringsplasser

Se alle tilbudsmodellene

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas ohlson
Coop Extra
Europris
get Classic
grepa gøtt Cafe
Jernia
kid
lekesenteret Valdres
lindex
narvesen
nille
ok Hagen gUll-Ur-optIk
sport 1
Zavanna
posten

lEIrA I VAldrEs Åpent 10-20 (18) extrA/posten 07-23/21
bilteMA 08-20 (9-18) Apotek 1 10-18 AMFI.no/AMFI-VAldrEs

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
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ØРŧЗЖØ
ØРŧЗЖØ
ØРŧЗЖØ
ŰУЀŧŧŰŧ̄ŰњŃ
ŰУЀŧŧŰŧ̄ŰњŃ
ŰУЀŧŧŰŧ̄ŰњŃ
ИțЮЫ̄Г˛–Ỳ˜Љ˛̄Яẅ̄ЀỲˆ–’̄ŔŒŖhЇŃ
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Snakk med våre Selgere:
Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

Mobil
473 72 767

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

HELELEKTRISKE
HELELEKTRISKE
MUSTANG
MACH
E
MUSTANG MACH-E

KLAR FOR BESTILLING PÅ HOVRUD.NO!
MED OPPTIL 610 KM REKKEVIDDE, BÅDE BAK- OG
KLAR
FOR BESTILLING
FIREHJULSTREKK
FRA START OGPÅ
PRISHOVRUD.NO!
FRA 424 000 KR.
MED OPPTIL 610 KM REKKEVIDDE, BÅDE BAK- OG
FIREHJULSTREKK FRA START OG PRIS FRA 424 000 KR.

Pris er inkl. frakt/levering, Leira/Gol. CO2-utslipp 0 g/km, blandet forbruk 17,2kWt/100km (Standard range bakhjulstrekk RWD). Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Hovrud Auto AS Leira

Hovrud Auto AS avd Gol

Pris er inkl. frakt/levering, Leira/Gol. CO2-utslipp 0 g/km, blandet forbruk 17,2kWt/100km (Standard range bakhjulstrekk RWD). Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres
tlf: 61 36 39 00Auto AS Leira
Hovrud
post@hovrud.no
Oslovegen
400, 2920 Leira i Valdres
www.hovrud.no
tlf:
61 36 39 00
post@hovrud.no
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Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
tlf: 900 75 355Auto AS avd Gol
Hovrud
post@hovrud.no
Glitrevegen
21, 3550 Gol i Hallingdal
www.hovrud.no
tlf:
900 75 355
post@hovrud.no
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Hytteliv på Aurdalsåsen

STORTRIVES: Bente og Herbjørn Skogstad stortrives på hytta like ved Danebu.

Bente og Herbjørn Skogstad
Bente og Herbjørn,
(bedre kjent som avistegneren Herb) kjøpte
hytta like ved Danebu
i 1994.
– Aurdalsåsen og Valdres har alt en
kan ønske seg. Her er det kupert terreng og uante muligheter for rekreasjon sommer som vinter. Her har vi
en flott alpinbakke, fantastiske velpreparerte skiløyper, og ikke for å
glemme en fin tennisbane på Leira,
sier Herb da avisa Valdres besøker
dem på hytta.
Da de kjøpte hytta rett etter OL i
1994, var det ikke den standarden
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som det er på hytter i dag. Det var en
typisk 60-talls hytte. Det var ikke
vintervei til hytta. Når de skulle dit
og hadde mye bagasje, så bestilte de
snøscootertransport opp. De hadde
vann fra et lokalt vannverk hvor vannet ofte frøs i kalde vintermåneder.
De hadde utedo som de fleste hyttene hadde den gang.
– Vi storkoste oss på hytta da som
nå, men nå har vi oppgradert hytta.
Nå har vi fått vann og kloakk, og vi
har fått bilvei helt fram også om vinteren. Vi har fått den standarden vi
ønsker oss i dag. I 2005 var det slutt
på utedo på hytta, humrer Herb.

Familiehytte
Hele familien benytter hytta. Bente
og Herb har fem barn og sju barne-

barn. Toppen på lykke er når nesten
alle kan være på hytta samtidig.
– Det går ikke akkurat nå under
koronapandemien. Nå er vi forsiktige. Vi deler på når vi kan være her. I
vinterferien var det først en familie
som var her med sine barn, så tok vi
over på slutten av ferien. Da var det
ekstra koselig at et av barnebarna
hadde laget et hjerte av snø som lå på
en stol ved inngangsdøra. Koseligere
velkomsthilsen har vi aldri fått, sier
Bente.
Bente og Herb valgte hytta i Aurdalsåsen på grunn av beliggenheten.
Det er ikke så langt fra Gjøvik til Aurdalsåsen. Herb er selv fra Nordsinni
og kjører forbi småbruket han vokste
opp på hver gang han skal på hytta.
– Vi er her ofte, men ikke så mange

dager om gangen. Om vinteren blir
det noen dager før jeg må hjem for å
spille tennis. Det er en lidenskap jeg
har. Vi har jo tennishall på Gjøvik.
Om sommeren er det lettere, for da
spiller jeg på banen på Leira, sier
Herb.

EU-kua
I Valdres er kanskje Herb mest kjent
for bildet som pryder en låvevegg i
Vang. Der ser en Gro Harlem Brundtland melke ei ku.
– Jeg ble spurt om å lage en skisse.
Det er jo ikke jeg som direkte malte
selve låveveggen. Jeg trodde bildet
skulle være en spøk som skulle brukes internt der oppe. Jeg må jo flire
litt da jeg så resultatet. Det ble brukt
mot EU i EU-kampen. Selv var jeg for
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AVISTEGNERENS
DRØMMEPÅSKE

BRUKER PAD: Herb har tatt i bruk moderne hjelpemidler når han nå
tegner sine kommentarer.

DENNE TEGNINGEN GIKK VIRALT: En av tegningene som ble
spredd over hele verden.

SNØHJERTE: Et hjerte i snø ventet på Bente og Herb da de kom til hytta
etter at barnebarna hadde vært der i vinterferien.

SLAPPER AV PÅ HYTTA: Herb slapper av med kaffekoppen når
han er på hytta.

fant sitt eldorado i 1994
EU, ler Herb, som legger til at Vegvesenet beordret bildet fjernet fordi det
kunne være trafikkfarlig. Det ble
rettssak og bildet fikk stå.

Kjent i hele landet
Herb er landskjent for sine tegninger
i Oppland Arbeiderblad og de andre
avisene i Amediakjeden. Han blir
regnet som en av de ypperste tegnerne. I glanstiden var det mange aviser
som trykket hans finurlige kommentarer til aktuelle hendelser. Det skapte sterk reaksjon da ledelsen i OA fant
ut at de ikke ville trykke Herb sine
dagsaktuelle kommentarer mer. Nå
får han bare tegne en tegning i uka på
et tema som redaksjonen selv bestemmer.
– Mine tegninger passer nok best
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på trykte flater og ikke på den digitale
plattformen som avisene nå går over
på. Det sa i alle fall ledelsen som kan
lese på hvor mange klikk en sak får på
nettet. Da faller vi som avistegnere
igjennom. Vi avistegnere er en utdøende rase. Jeg synes det har gått for
fort.

Skulle gjerne fortsatt
– Jeg har mye jeg kunne kommentere
den dag i dag. Jeg tror vi trenger et
tegnet skråblikk på situasjoner i dag
også, sier Herb, som nå bare lager en
tegning i uka til Bergensavisen.
– De kjøper en tegning i uka. Tegning som jeg selv får bestemme innholdet i. Dessuten lager jeg en tegning nå og da som jeg legger ut på Facebook.

Trump og Capitol
– Den tegningen jeg la ut fra Capitolstormingen i USA gikk viralt. Det synes jeg var moro. Den ble delt utallige
ganger. Jeg aner ikke hvor mange
som har sett at Trump bruker Capitol
som do og hvor fluene strømmer til.
Jeg har hørt at den gikk veldig godt i
USA. Det synes jeg er moro, sier Herb.
Selv har han på sin måte tatt del i
den digitale revolusjonen. Han bruker nå en pad som tegnebrett.
– Jeg slipper å ta med blokk, farger,
maling og blyant. Nå tegner jeg digitalt. Det har lettet arbeidet mitt. Jeg
kan tegne overalt. Jeg tar ikke med
meg tegnebrettet mitt når jeg går turer her i fjellet. Da nyter jeg heller naturen, sier Herb.
– Men du tar den med deg når vi er

på turer i utlandet. Da må du alltid ha
en økt med tegning hver dag, smiler
Bente.

Ser fram mot slutten av
Covid-19
Nå ser Bente og Herb fram til at koronapandemien snart er over og at hele
familien kan samles på hytta ved Danebu igjen.
– Det skal bli godt å være sammen
med barn og barnebarn igjen. Vi ser
fram til den dagen, sier Bente og Herbjørn Skogstad.
Geir Norling
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På Bjørnebreen: Vårskitur til Storebjørn (2222 m) på Sognefjellet er ein av dei flottaste toppturane du kan ta på ski i Jotunheimen.

På brear og tindar ved
For skiglade hyttefolk og fastbuande i Valdres
er det mange spanande turmål også utanfor
Valdres som kan nåast på ein dagstur eller
helgetur, spesielt i vest og nord.

N

år Valdresflyvegen opnar att
rundt 1. april blir det muleg
med slike turar. Krossbu ved
Sognefjellvegen har då oftast vore utgangspunkt for oss, men også Turtagrø og Leirdalen/Leirvassbu er gode
alternativ. Uansett bør du sjekke om
det framleis er nattestenging (kl 20 –
kl 8) på vegen over Valdresflye. I så
fall lurt å vente til denne er slutt for å
kunne nytte timane i begge endar av
dagen.
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For «vanlege» folk
Vårskiturar innover Leirbreen og/eller Smørstabbreen på Sognefjellet er
ei fantastisk oppleving også om du
ikkje har nokon av toppane som mål.
Men sjølv Storebjørn (2222 m), den
høgaste og flottaste blant Smørstabbtindane, er fullt muleg å nå for «vanlege» folk i bra form. Uansett er
Krossbu mest vanleg som startstad.
Skituren går då inn mot Leirbreen,
opp denne til Bjørneskaret, bratt ned

på Bjørnebreen og i lang, bratt stigning til toppen. Under normale snøtilhøve er det heilt trygt på desse tider av året, men sikrast å sjekke, til
dømes på Krossbu. Oftast er det skispor innover breen, men vurder ruteval med kritisk blikk.
Eg har brukt vanlege fjellski med
stålkant på alle turane mine her, men
randoneeski er nok best, spesielt ned
att. Elles bør isøks og stegjern vere
med i sekken dersom du har toppane
som mål.

Det er litt grått i starten på
turen vår, men vi ser dei
kvasse Smørstabbtindane
bak breen, og oppklarning
er på gang.

Opp Storbreen
Sist i april for nokre år sidan prøvde
vi ein ny variant, med start frå vinterparkeringa i Leirdalen, halvveges inn
mot Leirvassbu. Planen var å gå opp
den delvis bratte Storbreen, rundt fo-
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Eventyrleg turterreng: Frå Leirdalen
mot Storbreen med Sokse (t.v.), Kniven og Store
Smørstabbtinden.

påtur
Tor Harald Skogheim

Sokse: Den bratte snøflanken og renna opp frå Leirbreen krev grundig vurdering
av tilhøva før eit eventuelt toppbesøk.

Små kryp i stor natur: Øvst på Storbreen, mot Kniven og Store
Smørstabbtinden.

Sognefjellet
ten av fjelltoppen Sokse og så ut på
Leirbreen. Kanskje kunne det bli
toppbesøk også, viss tilhøva var bra.
Storbreen har trekt seg meir enn
1,5 kilometer attende sidan 1750, då
brefronten nådde heilt ned til elva
Leira. Området er no eit eldorado for
breforskarar frå mange land, og på
sjølve breen er det gjort målingar
heilt sidan 1901. Ved brua står informasjonstavle om dette, og start på
ein såkalla «geosti».

Til Storebjørn
Det er litt grått i starten på turen vår,
men vi ser dei kvasse Smørstabbtindane bak breen, og oppklarning er på
gang. Med langfellar under skia går
det lett fyrste stykket, i slak stigning
og ti centimeter nysnø oppå eit fasta-
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re lag. Sjølve brefronten er bratt, så
her blir både pust og lårmusklar sett
på prøve. Men høgdemetrane går
unna, og vi får god nytte av spora etter tre skiløparar føre oss.
Etter vel tre timar er vi oppe på
bandet nord for Sokse og får utsyn
mot Storebjørn og andre kjenningar
blant tindane. Vi skrår ned på breen,
går bort til Bjørneskaret og svingar
oss 100 høgdemeter ned på Bjørnebreen. No ventar 300 seige høgdemeter opp til toppen av Storebjørn.
Det siste stykket set vi att skia, det
er bratt og hardt. Isøksa er god å ha,
men stegjerna treng vi ikkje. Det har
klarna mykje opp, og frå toppen kan
vi nok ein gong nyte eit eventyrleg
tindepanorama.

Målestake: Storbreen er ein av breane i verda med lengst
rekkje med målingar, frå 1901.

På stegjern til Sokse
Turen ned att frå skia går uvanleg lett
og snøgt, også for meg på vanlege
fjellski, for snøtilhøva er gode. Men
det har vore turar her då ei skorpete
overflate har gjort nedturen langt
meir krevjande.
Stigninga opp att mot Bjørneskaret
går ganske lett, og borte ved foten av
Sokse bestemmer vi oss for å prøve til
topps der også, med isøks og stegjern. Det er ein bratt snøflanke som
lenger oppe blir til ei markert renne
som kan fylgjast til toppen. Nede i
flanken er snøen så djup og kram at vi
kjenner det utrygt. Vi går difor over
nokre knausar og tek oss inn mot renna litt frå sida, for å sleppe å ha snøflanken rett over oss. Oppe i renna er
snøen fastare, så det blir eit nytt

toppbesøk. Men dette er definitivt
ein topp for dei meir erfarne, både
når det gjeld bruk av utstyr og vurdering av tilhøva.

Fantastisk «nedtur»
Litt seinare, på kanten nord for Sokse
att, tek vi av fellene på skia og gjer
oss klare for avslutninga. Turen ned
att dei 900 høgdemetrane til bilen
blir ei lett og fantastisk reise, også for
meg, mykje takk vere ideelle tilhøve.
Det tek oss under 20 minutt der vi
brukte tre timar opp, det fortel det
meste! Og då medrekna ein kort fotostopp ved ein av målestakane oppe
på breen.
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Har du
parkert bilen
din slik at jeg
kommer fram
og får tømt
avfallet?

PÅSKEVETTREGLENE
1. Ta hensyn til naturen og miljøet.
Legg IKKE igjen avfall ute.
2. Har du kjørt forbi containeren,
husk – det er ingen skam å snu.

VKR er
avhengige av at
ingen parkerer på
våre containerplasser!

3. Bruk kartet på www.vkr.no
Vit alltid hvor våre returpunkt er.
4. IKKE parker ved våre containere.
5. Spar på kronene – ikke kjøp mer
enn nødvendig.
6. Kast avfallet i løpet av påsken.
Ikke vent til siste utferdsdag.
7. Lytt til erfarne kildesorterere.
8. Husk at DITT avfall er DITT ansvar.

GO

– ÅPNINGSTIDER PÅ MILJØSTASJONENE

Monika Nilssen Design / veleum.no

PÅSKEN 2021
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Hjelp oss å holde
Valdres rent!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
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www.vkr.no

CEB OOK
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En
bærekraftig valdresnatur krever
CEB OOK
en bærekraftig avfallshåndtering.

FA
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SKAN QR-KODEN OG ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Skan QR-koden med kameraet på telefonen din og registrer deg for å motta Cinderellas nyhetsbrev!

Foto: GettyImages

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

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

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

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Kun aske som sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet.
3-4 besøk i timen

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte og
fritidsboliger

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

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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toalettbesøket er over og “Start”knappen er trykket igjen.
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VI SERVERER:

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

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

Kom innom og prøv vår nye og større meny!
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – torsdag: 11–23
Fredag – lørdag: 11–02
Søndag: 12–22
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V
FAGERNES tlf. 61 41 11 11
Valdresmagasinet
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Spisesteder i Valdres
Syndinstøga
Kaster ball: De er skjønt enige om at det er både hyggeligere og mer inspirerende å være flere om jobben når god mat skal fikses. Peter (t.v.) og Svein trives som
kokker på Syndinstøga og har da også opplevd å få mye kred. for maten de serverer.

Syndinstøga har kokket seg
Syndinstøga – beliggende på grensa mellom Vestre Slidre og
Vang, midt mellom
Midtre og Nordre Syndin – har utvilsomt
fått et navn som matsted i Valdres.

D

et snakkes stadig varmt om
stedet og det som lages i grytene til den nye driveren på Syndinstøga, Peter Hatcher. Hatcher,
med svensk opprinnelse, dukket opp
som fuglen Fønix høsten 2018 med
svært spennende og allsidig bakgrunn fra blant anna restaurant- og
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cateringsbransjen i Oslo. Et funn for
et sted som dette, som har alt å vinne
på å servere framifrå mat. Den nye
driveren og kona var i ferd med å bygge hytte i nærområdet på Syndin. Det
gir dem nødvendigvis tilhørighet og
hjerte for området. Hyttefolket har
fra dag én trykket han til sitt bryst, og
bygdefolket har også kjent sin besøkelsestid. De er flinke til å benytte
stedet. Det eneste som skaper krøll
nå er koronapandemien. Det som
startet så lovende da Peter kom til
Syndinstøga i september 2018, fikk et
alvorlig skahogg da Norge stengte
ned i fjor vinter, og påska som er gullet for serveringsbransjen og et sted
som Syndinstøga, ble «avlyst» i fjor.
Han fryktet med god grunn at det
kunne være slutten på starten for det
som så så lovende ut.

Så mørkt på det
– Ja, vi så mørkt på det, skal medgi
det, sier Peter Hatcher. Noe berget de
inn igjen ved å satse bredt på catering. Folket der ute ble så bekymret
for framtida til Syndinstøga at de
sporenstreks gikk i gang med å samle
inn en pengegave for å sikre driften.
Mange ga og pengene ble en viktig
del av livredningen for stedet. – Vi
torde egentlig ikke håpe på noe som
helst, men sommeren 2020 ble en
høydare med betydelig trafikk selv
om det meste av selskaper og arrangementer ble avlyst. For arrangementer av alle slag, bursdager, minnestunder og bryllup har alltid vært
en viktig bjelke i driften av et sted
som Syndinstøga.
– Ja, det var så mye å gjøre på sommeren i fjor at vi opplevde store utfordringer ved å håndtere det, fortel-

ler Peter. Søstera til Peter, Margareta,
var allerede med på laget, men Peter
innså at han trengte mer hjelp på
kjøkkenet. Gjennom bekjente av bekjente i bransjen i Oslo dukket Sveinkokk opp, Svein Magne Lægran. Han
kommer egentlig fra Steinkjer, men
har mye av sin yrkeskarriere fra restaurantbransjen i Oslo. Koronapandemien gjorde at Svein var ledig på
arbeidsmarkedet enn så lenge, og
han takket ja til et engasjement for
Peter på Syndinstøga. Slik startet en
ny epoke i matvegen på Støga. – Det
klaffet veldig bra med Svein. Han har
mye av den samme filosofien som jeg
står for. Det har fungert veldig bra, og
han har vært et veldig positivt tilskudd til oss, forteller Peter.

Omfattende oppgradering
Svein sier sjøl: – Planen var at jeg
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Betydelig rustet opp: De nye eierne av Syndinstøga, eierne bak Tveitabru Holding, gikk umiddelbart i gang med å renovere
stedet både ute og innvendig. Sist sommer ble det også installert vannbåren varme og fyring og renseanlegget er utbedret. Fortsatt
står mye på ønskelista, og driverne håper at de snart kan komme i gang med utbedring av kjøkkenet.

Surdeig: Margareta
Hübinette, søster
til Peter, kom med
på laget i 2019.
Margareta har
kallenavmet Maggan.
Her viser hun stolt
fram surdeigen,
som har fått navnet
Gudrunn Berit. Den
ble satt 5. mars og tas
i bruk til gjærbakst
etter at den har
godgjort seg noen få
uker.

inn i hjertene til hyttefolket
skulle hjelpe til på sommeren, men
så klaffet det veldig bra og jeg har
blitt. Hva det blir til framover, må vi
finne ut av, sier han. Peter legger ikke
skjul på at prosjektet nå er å få Svein
til å slå rot på Syndin, gjerne bygge
hytte her. Noe samboeren hans ivrer
for. Med på arbeidslaget til Peter er
nå derfor søstera Margareta og kokken Svein som ivrer for nye og spennende smaker på menyen til Syndinstøga.
For et sted som Syndinstøga er
nødvendigvis maten de serverer og
selger veldig avgjørende. Samtidig
har stedet som sådan fått en kraftig
oppgradering siden de nye eierne
med Tveitabrukarene kjøpte stedet
av Randi og Andres Horge i 2018. De
gikk umiddelbart i gang med å oppgradere anlegget både utvendig og
innvendig. Det er tatt et krafttak for å
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få orden på renseanlegget, og det tidligere vedfyringsanlegget ble sist
sommer skiftet ut til fordel for energi
fra to energibrønner på 240 meter.
Dette var også et viktig tiltak for miljøet og for å spare strøm, forteller Peter. Han er svært takknemlig for at eierne har vært så på for å ruste opp anlegget. Det har også vært en nødvendighet. Fortsatt er det mange planer
om tiltak for å gjøre stedet enda mer
tidsmessig, forklarer han.

gelig affære. Andre er svært flinke til
å bruke stedet, og nå i disse tider er
det mange som bestiller og henter
mat for å spise på hytta. Catering har
blitt et nytt og faktisk stort marked
for oss. På et sted som dette må man
jo være veldig fleksible. Vi prøvde oss
også fram med å selge hyttelunch for
dem som hadde heimekontoret på
hytta, som det faktisk har vært en del
av, forteller Peter.

Mange har hjerte for stedet

Serverer middag til vegarbeiderne

Peter forteller også at han opplever at
svært mange viser et stort hjerte for
Syndinstøga, noe som kom til syne
gjennom innsamlingsaksjonen i
2020. Folk stiller opp når det trengs. –
I fjor sommer gjerdet vi inn området
og mange deltok i arbeidet. Vi serverte øl og pizza og det ble en svært hyg-

I hverdagen er det imidlertid maten
og det som serveres som opptar trekløveret på Syndinstøga aller mest.
Nylig har de fått i havn en avtale med
Brødrene Dokken, entreprenøren
som bygger ny veg gjennom Vestre
Slidre og Vang, om å servere middag
til arbeidsfolket. Det er utfordrende i

disse koronatider. De lager derfor
opp enkeltporsjoner som distribueres ut til de ansatte mandag til torsdag hver uke.
– Dette er et viktig bidrag for å sikre
en jevn drift ved et sted som dette.
Det er dessuten veldig gøy å få bidra
til trivsel for arbeidsfolket, sier Peter
Hatcher. Han bedyrer at vegarbeiderne trives aller best med å få servert
allsidig husmannskost, både kjøtt og
fisk står på menyen.

Syndintapas
Syndinstøga har faktisk blitt litt berømt for tapasen de serverer, Syndintapas som også tilpasses sesongene.
Den har fått mange sterke terningkast på de mange omtalene på Facebook. Folk kommer også fra andre
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Fisk på menyen: Skrei med
søtpotetkrem, paprikasalsa, pommes
Foto: Privat
Anna og rødvinsjy. 

Catering: Gårdkylling Ballotine med
tomatchutney, søt soya og semidried
cherrytomat
steder i Valdres for å kjøpe den. –
Denne helga skal vi levere til Fagernes, skyter han inn.
– Tapasen var egentlig på menyen
her fra første stund da jeg åpnet, men
det er nok nå i seinere tid at folk flest
har oppdaget den. Den har slått an
blant anna fordi dette er en rett med
mange ingredienser og gode og forskjellige smaker. Den er dessuten ypperlig for catering, sier Peter.

Vil bygge produksjonskjøkken
Driverne har også arrangert forskjellige matweekender med blant anna
servering av fårikål og de hadde en
egen BBQ-aften nå i vinterferien, noe
som slo an. Menyen var denne gangen mer innholdsrik og kreativt utformet enn man kanskje noen gang
hadde opplevd det på Syndinstøga.
Hør bare ... menyen lød som følger;
BBQ-& kafferubbet spareribs, Støgas
fried chicken, hjemmelaget fjellchorizo på lokal elg og oksekjøtt, Sveins
pork crackling på Syndingris, «brent»
mais-stuing, Coleslaw, Tomatsalat,
BBQ saus, rømmedressing, ovnsbakte småpoteter og chilibønner. – Slike
tiltak har vi tanke om å fortsette med,
også egne rakfiskhelger som har lange tradisjoner i Valdres.
– Vi prøver jo oss alltid litt fram, og
etter hvert har vi også fått mye viten
om hva som går og ikke går her. Folk
er for eksempel veldig opptatt av lokale råvarer og smaker. Det gjør vi
bruk av i stort omfang, og nå prøver
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Fjellets goder: Fjellørret «33C» med sitronkrem, purreløk og
ørretrogn.

Storselger: Tapas som gjerne er
sesongtilpasset, har slått an og er mye
brukt når hytte- og bygdefolk bestiller mat
heim.
vi oss stadig med å framstille våre
egne produkter. Vi har laget en egen
coppaskinke og framstilt vår egen
fjellchorizo på lokal elg og storfe, krydret spekepølse. Vi har også klart å
skape mye spennende ut av kjøtt fra
Smådalen, fjellgrisen til John Helge
Solemsli, storfekjøtt fra Tveit gard og
jammen sikret vi oss en hel elg som
Tomas Arne Gryhe fra bygda her hadde skutt i nærområdet. Den ble til
både ingredienser i juletapasen og
kjøtt til burgerne og karbonadene vi
framstilte. Vilt er jo egna til veldig
mye. Vi samarbeider dessuten tett
med Reboli på Leira, og har stor respekt for jobben de gjør, sier Peter ivrig.

Lokale råvarer og produkt
– Og du må for all del få med at vi har
stor sans for et nytt Valdresprodukt,
sjokoladen til Tone Marie Log, som
holder hus på Vennis. Hun lager
kunstverker av sjokoladen sin, og jeg
kan garantere at den smaker godt. Vi
har også samarbeid med både Tyinlam, Moahaugen, Valdreshonning,
Piltingsrud gard, Olestølen og Helle.
Den gode tilgangen på lokale råvarer
og produkter er også et vinnerkort
for oss, sier Peter. Nå er de også i ferd
med å kjøpe sin egen røkeovn som de
kan ta i bruk til å skape unike og nye
smaker.
– Vi håper å komme i gang med en
utbygging av kjøkkenet her slik at vi
kanskje kan bli i stand til å produsere
i større omfang, også for å tilby pro-

BBQ-meny med tilbehør: BBQ-&
kafferubbet spareribs med Støgas fried chicken,
hjemmelaget fjellchorizo på lokal elg og
oksekjøtt, Sveins pork crackling på Syndingris,
«Brent» mais-stuing, coleslaw, tomatsalat, BBQ
saus, rømmedressing, ovnsbakte småpoteter og
chilibønner.

Krydderblandinger: Peter Hatcher har sikret seg en anerkjent
krydderleverandør og disse produktene selges også i butikken. Det er Ivar
Laukholm som lager krydderblandingene og han holder til i Velfjord.

duktene i butikken. Vi baker jo allerede en del sjøl og kanskje kan vi en dag
lansere Syndinbrødet, sier de litt
hemmelighetsfulle.

Trekløver
– Ikke en eneste dag er kjedelig i denne bransjen, påpeker trekløveret ved
Syndinstøga. De siste ukene har de
sådd forskjellige grønnsaker og krydder i potter og satt til vekst i vinduene i baren som står «ledig» i påvente
av at pandemien definitivt skal reise
av sted for godt. – Det gjelder å være
litt kreative i slike tider, sier Margareta med et stort smil. Hun er svensk og
medgir at hun begynner å savne Sverige litt nå, men er enn så lenge koronafast på Syndin, noe som slettes
ikke er så verst.

Flere storselgere
Er det noe som peker seg ut som bestselgere...
– Vi prøver oss som sagt litt fram og
serverer egne lunchretter fram til
klokka 15.00 og deretter er det middagsmenyen som tar over. Blant lunchrettene er rømmegrøten en selvfølgelighet. Den selger i bøtter og
spann på sommeren, men går litt
treigere resten av året. Jeg skulle
gjerne visst hvorfor. Vi bytter meny
hver dag og satser på to – tre retter på
menyen, gjerne en blanding mellom
restaurantmat og husmannskost. Vi
prøver å servere både fisk og kjøtt.
Her hender det også at vi slår til med
folkeretter som sosekjøtt og raspe-

ball, men vi har også servert kebab av
Tyinlam, og vi forsøker å tilpasse oss
sesongene. Derimot opplever vi at
Syndinburgeren, enten laget av lokalt oksekjøtt eller elg, er en storselger året rundt. Støgapizzaen selger
også bra, gjerne i tilknytning til helgene.

– Utfyller hverandre
For å friste smaksløkene ytterligere
forteller Peter at de også har hatt
skrei og lammeskank på menyen
denne høsten. .
– Vi må si at vi har stor glede av å
jobbe sammen, da har man også
noen å kaste ball med. Det kan føre til
nye og spennende retter og mer kvalitet i maten som serveres, sier Peter,
som også fryder seg over tilbakemeldingene han får på det som serveres
på Syndinstøga.
– Vi skal fortsette dette, vi er bare
så vidt i gang, lover Peter Hatcher,
som håper å stogge Svein så lenge
som mulig. Jeg ser jo at vi utfyller
hverandre, og det er flott.
– Dessuten kan jeg love dere at vi
ikke lager noe vi ikke står inne for. Vi
skal sjøl like det vi lager, sier Peter,
som virkelig har trua på at det vil løsne den dagen koronaen slipper taket.
Syndinstøga er og skal være liv laga,
sier han og får nikk fra Svein.
Torbjørn Moen
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J Ø R N H I L M E-STE M N ET // D E N STO R E, V E S L E F O L K E M U S I K K F E STI V A L E N // FA G E R N E S, V A L D R E S

11.–18. JULI 2021
Blaut og rå er lyden av Jørn Hilme-stemnet. Låt og låttar kan høyrast på Valdres
Folkemuseum, i regnvêr og væte, i djupblåe sommarkveldar – eller i lyngen på
Jaslangen medan sola sig ned bakom fjelltoppane. Vil du oppleve eggjande felespel i ei mørk stove? Vil du lære å spele langeleik eller berre flyte med i den gode
stemninga ein varm sommarkveld? Kom for songen, kom for spelet, kom for store
opplevingar i godt lag.

FOTO: INGVIL SKEIE LJONES

VELKOMMEN TIL JØRN HILME-STEMNET!
Jørn Hilme-stemnet fylgjer dei retningslinene for smittevern som gjeld i juli. For meir informasjon: www.hilme.no

W W W.H I L M E.N O
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TENKEBOKSEN

TOBIAS WETLESEN

Bang eller Beijing?
Det later til å være en polarisering
blant unge i Valdres når det kommer
til bosetning. Selv har jeg sett ytterst
få som forholder seg åpensinnet eller
ambivalente til tanken om å etablere
seg i kjente trakter. En stor brorpart
tar første bussen til storbyene etter å
ha mottatt vitnemål fra videregående, og har ikke planer om å se seg tilbake meg det første. På den andre siden kjøper man gjerne nabogården så
fort man ikke har en eksamen i sidemål å måtte forholde seg til. Mye av
grunnen til dette ligger nok så enkelt
som i oppdragelse og bakgrunn; noen
er første generasjon av innflyttere,
mens andre kommer fra en husstand
som sjeldent tråkker utenfor kommunegrensa. Det er ikke slik at den ene er
bedre enn den andre, men det er definitivt besynderlig at ikke flere ser muligheter for etablering uavhengig av
deres etternavn, interesser og bakgrunn. Hva kan være grunnen til dette?
At et dalføre som Valdres kan virke
som en blokade for at unge vinger skal
kunne spres, tror jeg er en gjennomgående holdning hos mange. Følgende ønsker man seg ut i den store verden som tilsynelatende ikke setter
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noen grenser for vingespenn. Ofte er
også tilbudet om utvekslingsår i utlandet allerede hyperaktuelt som
16-åring, og det å «komme seg vekk»
virker som et nærmest uunngåelig,
psykologisk fenomen hos de fleste
ungdommer. Ikoniske sosiologer som
Èmile Durkheim, Max Weber og Karl
Marx var likevel tidlig ute under den
industrielle revolusjon med å påpeke
storbyenes anonymiserende effekt på
mennesket. Visesangeren og musikeren Stein Torleif Bjella fra Ål i Hallingdal illustrerer samme effekt i sangen
«Øvre Ål-resort» om en bygdegutt

som ønsker seg til storbyen; vekk fra
«gamlinga og trygdebygdharrya»,
som det heter seg i låten. Men som
med gutten i Bjellas narrativ, sågar
med de aspirerende industriherrene i
Webers samfunnsanalyse, så kommer
svært mange hjem til mor med hatten
i hånda og skjegget i postkassa.
Valdres må også gjøre sitt for å virke attraktivt for oss kommende arbeidere og boligeiere, slik at flere faktisk
blir værende eller flytter hjem. Dette
er riktignok noe som allerede gjøres,
men mye av det vesentlige lar seg ikke

endre like lett. Slik for eksempel boligmarkedet er i dag har en ferdigutdannet mer økonomisk sikkerhet og
stabilitet i et huskjøp i Oslo enn i Valdres, selv om prisene er ekstremt ulike. Det vil alltid være fleksibiliteten
som seirer hos usikre og uerfarne; noe
jeg tror enhver i begynnelsen av sitt
voksne liv ønsker seg. Om forutsetningen for hus i Valdres er økonomisk
tap, riktignok være seg om man velger å selge i fremtiden, er det naturligvis enkelt å nedprioritere alternativet.
Det er samtidig urimelig å forvente av
en tjuefem år gammel ferdigutdannet
å vite hvor pensjonstilværelsen skal
finne sted.
Likevel tror jeg at den lille bygda
vår har en stor plass i de fleste hjerter,
selv hos de som tilsynelatende ikke
kan vente med å komme seg vekk herfra. Sannsynligvis er det mye ved Valdressjelen som også trumfer økonomiske utfordringer og faglig kompetanse. Uansett blir det spennende å se
hvordan utviklingen blir de neste tiårene. Sannsynligvis akkurat slik det
var spennende for førti år siden, og
slik det vil bli førti år fram i tid.

Tidsklemma for sinnatagger
Gretten gubbe (30) klager over at
han ikke får hjelp til å være gretten.
Norsk korona har nettopp fylt ett år. Hurra.
Du verden så stor den er blitt. Skulle gjerne invitert til kakefeiring, men dere vet hvordan det er.
Vi får ta det igjen til neste år, om vi ikke har fått
kverka den lille dritten til da. Man kan si mye
vondt om barnedødelighet, men noen ganger
sømmer det seg å smøre Nugatti på innsiden av
veggstøpselet og sende ettåringen av gårde med
en gaffel.

Simen Dalehavn Faaberg

I løpet av de siste tolv månedene har jeg, i tur
og orden, dirret av berettiget harme mot pangolinjegere, alpeturister, det kinesiske statsapparatet, sydenferierere, festende ungdommer, harryhandlere, byggebransjen, karantenebrytere og
Kari Jacquesson. Det har vært ganske deilig.

TINE annonserte nylig at påskekrimmen på
melkekartongene skal erstattes med en QR-kode
som fører konsumentene inn i «et digitalt påskeunivers» – et grovt overgrep mot allmenn anstendighet og dannelse som fortjener harmdirrende
pekefingre i hytt og gevær. Men slik det står nå er
det ikke sjans til at jeg får plass til furting før i oktober. Og da er jeg egentlig opptatt med å være
forbanna over butikker som setter fram julepynten så snart Premier League er i gang på høsten.
Gudene vet hvordan det skal gå opp.

Problemet er at det er litt for mye av det gode.
Nå finnes verken har knapt tid eller overskudd til
å surmule over andre ting som er galt med verden. Bruktbutikken med apostrof-feil i skiltet
nede i gata, for eksempel, har jeg ikke ergret meg
over på flere uker. Nå har jeg sett meg nødt til å
beklage til innehaveren. Jeg lovte at når dette er
over skal jeg stå der og hytte med neven i hver
lunsjpause.

Og: Jeg har en venn som er på leilighetsjakt i
Oslo. Han og kjæresten har, etter mye svette og
tårer, kommet til topps i intet mindre enn tre budrunder på ålreite leiligheter – bare for å se at
noen med OBOS-forkjøpsrett valset inn og knabbet hele sulamitten. I pre-korona-tider ville jeg
uten å nøle satt av minst tre hele kvelder til å sitte
i godstolen og frese over hvor urettferdig og usivilisert opplegget med forkjøpsrett er. Det er jo

Uansett, det har vært et hektisk år for oss som
liker å furte.
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det minste jeg kan gjøre. Men selv ikke det får
plass i sinne-kalenderen under korona.
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Jeg har prøvd å spørre samboeren om hjelp.
«Kjære, jeg vet du hadde planlagt vinkveld med
jentene over Zoom i kveld, men kunne du være
så snill å sitte og ergre deg over at Barne-TV var
mye bedre før? Rekker det ikke selv, fordi jeg så
en fyr uten munnbind på butikken i dag.» Ingen
sympati å få. Tvert imot: hun ble sur på meg i stedet, og da jeg påpekte at det var sløseri med dyrebar edder og galle i disse trange tider, ble det ikke
bedre. Kvelden endte med at jeg måtte legge til
«sovesofaer som ikke er dimensjonert etter standard lakenstørrelser» på sinna-listen.
Ei heller er det anerkjennelse å få fra myndighetene. De drysser krisemilliarder utover bankkontoer på Cayman-øyene uten å blunke, men
ikke et knyst om å gi litt ekstra støtte til oss som
sørger for at verdens utilstrekkeligheter får den
emosjonelle responsen de fortjener.
Vi kunne muligens rekruttert permitterte utelivsarbeidere som surmulings-avlastere. Men de
har hendene fulle med å være forbanna på både
kultur- og næringsministeren, så det ville være
usolidarisk å legge flere byrder på dem.
Skulle gjerne ha hjulpet, men dere vet hvordan det er. Nok å gjøre selv.
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Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Partner Eiendomsmegler MNEF

Visning etter avtale
Hele påsken

Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
Fra kr 2 300 000,- til kr 2 700 000,Visning etter avtale med Partner/Eiendomsmegler MNEF Anders Lysholm tlf. 900 17 481 eller Jan Erik Hansen tlf. 909 26 891
Selveier 8 hyttetomter ledig Eiet tomt fra 1088 m2 - 1329 m2
Tomtene ligger sydvestvendt i lett skrånede terreng Omk. 2,6 %
Eksempel totalpris ved kjøpesum kr 2 300 000,- + omk = 2 358 870,privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering

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

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

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

Hovli Auto
Toyota

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

Hovrud Auto
Ford

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

Sebu Bil & Bensin AS

Bensinstasjon – Verksted –
Bilberging – Dekk –
Tilhengere

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

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

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

Byggmester
Haldor Ødegård

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

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

Jevne Bygg AS

Bygg og tømrartjenester,
tetthetsmålingar,
termofotografering

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

Byggmester
Ove Gunnar Viken

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

www.sebu.as

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

Valdres Auto

Elektroservise Valdres

Volkswagen

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

Valdres Bil

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

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

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

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

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

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

FG Bygg AS

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

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

Fjell-Bygg as

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

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

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

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

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S

20. mars 2021

Alt i byggevarer og arbeid.

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Valdres Brønnboring AS

www.gaus.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Valdres Hytter as

Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke

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

Hambro Bygg AS

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

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

Haugrudbygg AS

Nybygg, tilbygg, restaurering

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

Hovrud Maskin

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000

valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

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

Solheim Trevare AS

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

Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Storefoss Sag DA

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

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

Vassfarbygg as

post@storefoss.no
www.storefoss.no

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

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

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

Spesialist på trelast

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid

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

EIENDOM
Aktiv
Valdres Eiendomskontor

Maxbo Etnedal

Jernbanevegen 14,
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 66 33

Bygg-jernvaretrelast-maling

valdres@aktiv.no
www. aktiv.no

Tlf. 61 12 01 25

DNB Eiendom Valdres

BYGGEVARER

oeh@live.no

www.maxbo.no

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

Byggmakker Leira

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

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

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

Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn
Tingnesøddin 1, 2900
Fagernes

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

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Gausdal Landhandleri

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

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

Jernbanevegen 5
2900 Fagernes
Tlf. 47 48 29 60 00

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

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres

leiebo@online.no

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

Maskinentreprenør
Knut Amundsen

Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

Byggtorget Fosheim Sag

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

2937 Begna. Tlf. 911 92 480

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

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

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

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

Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

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

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

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

Valdresmagasinet

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

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

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

Elkjøp Valdres AS

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

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

GALLERI
Galleri Hilsen

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

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

www.elkjop.no

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

Vaset
Utbyggingsselskap as

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

Ølnesseter Hyttegrend

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

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

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

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

Tlf. 990 09 553
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
Vi tar vare på DINE verdier!

Tlf. 913 00 961
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

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

HÅNDVERKER
Brusveen
Snekkerverksted AS

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

2940 Heggenes - Tlf. 924 59 626

Vang Energi KF

Grønvold Snekkerverksted AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

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

Valdresmagasinet

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

Valdres Varme og
Sanitær AS

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

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

http://www.amfi.no/valdres

Syver Kvaal
Fagernes Kjøpesenter

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–onsdag 10–19
Torsdag–fredag 10–20
Lørdag 10–18
Eurospar 08–21, Norli 09.00
Vitusapotek man.–tors. 09–17
Lørdag 10–18, Eurospar 10–18
Vitusapotek 09–15
Tlf: 476 01 507
www.fagerneskjopesenter.no
Besøk oss på Facebook

MALERE
Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

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

Tlf. 907 94 433

post@brusveensnekkerverksted.no

epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors.,
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00

2940 Heggenes

www.elkjop.no

2975 Vang – Tlf. 61 36 75 50

Amfi Valdres

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen

www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING

KJøPESENTER

MøBLER
OG INTERIøR
Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

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

Interiørsenteret AS

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

Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og
Varmefag

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

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen

Severing og hytter

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

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

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

TAKST
Takstkontoret Valdres AS

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

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

61 36 29 30 / 92 804 004
valdrestreningssenter.no
Kiropraktikk - Massasje Akupunktur - Gestaltterapi
- Hudpleie
valdrestreningssenter.no/
behandling

RøRLEGGER
Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

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

Røn VVS AS

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

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

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

VASKERI

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

Power Valdres

ValdresEnergi

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

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

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

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

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

ELEKTRISKE
ARTIKLER

Podkast og film e
Øystre Slidre
Næringsforening er
brennende opptatt av
småbedriftene. I koronatida har foreningen
vist muskler og tatt
arbeidet med å støtte
opp om medlemsbedriftene til nye høgder.

N
Lager filmer: Produksjon av Podkaster og presentasjonsfilmer krever mye
planlegging og arbeid. Her er foreningens leder, Arne Nordås, under opptakene til
den siste podkasten.

æringsforeningen har gjort
det kanskje ikke så mange tilsvarende foreninger har gjort
før dem, tatt i bruk den nye teknologien for å hjelpe bedriftene i ei vanskelig tid. Ekstra næringsmidler fra
fylkeskommunen og Øystre Slidre
kommune har gjort satsinga på filmer
og podkaster mulig, forteller Arne
Nordås som på 15. året leder Øystre
Slidre Næringsforening.
Foreningen er nettverk for bedriftene hovedsakelig i Øystre Slidre og
teller med smått og stort ca. 160 medlemsbedrifter. Satsinga på ny teknologi har også åpnet for en ny allianse
der blant anna ungdommen er med
på laget samt to svært kjente fjes i
Øystre Slidre som programledere for
en serie av podkaster som de er i gang
med.

«Kjendisene» Erik og Kjell

Ressurspersoner: Ungdommene Sondre Aastveit f.v. og Øyvind Lunde
Christiansen i studio. De er viktige ressurspersoner hyret inn av næringsforeninga
til å produsere de aktuelle podkastene.

– Litt mer spesifikt, vår tidligere ordfører Kjell Melbybråten og arrangementssjefen og kjent speaker, Erik
Østli, takket umiddelbart ja til programlederjobben. Vi har fått kjempemasse positive tilbakemeldinger på
jobben som gjøres. Så langt har vi laget tre podkaster hver på ca. 30 minutter, og tanken er å lage en slik i
hver måned framover. Så har vi gjort
avtale med ungdommene som står
bak Mellepodden, som har tilhold i
Lydkåken på Tingvang, om å redigere
og gjøre den tekniske jobben, forteller Arne Nordås.
Og han skyter fort til: – Vi er impo-

nert over den ungdommelige handlekraften og kunnskapen. De gjør en
kjempejobb. Det som skjer rundt det
nye tilbudet med Lydkåken, er et
stort aktivum for kommunen vår. Det
er rett og slett et veldig profesjonelt
miljø med de unge sjøl i førersetet,
sier en nærmest målløs Arne Nordås.

Tre podkaster
Fram til påske kan Nordås slå i bordet
med allerede tre podkaster. Den siste
er mye viet påsken og det som vil skje
i tilknytning til lokalt næringsliv og
som er relevant da. Blant anna har de
fått med Asgeir Larsen fra Sporten på
Beitostølen til å snakke om testing av
fluorfri smørning, Bente Rakstad
snakker om lokalmat og REKO-ring,
Anni Onsager snakker om Klima+ og
galleriet på Eker gård, og Stig Aastveit tar for seg Røde Kors og beredskap.

Hjelper bedriftene
Podkastene lages for å nå folk flest i
kommunen og Valdres for den del,
men er også i stor grad myntet på
hyttefolket. Podkastene er tilgjengelige på nettsiden vår og gjøres ellers
tilgjengelige på en rekke plattformer
som Spotify, iTunes, Web Browser,
Cromecast og så videre.
– Dette skal være et håndslag til bedriftene i ei krevende tid, og hjelpe
dem til å nå ut med viktig informasjon. Øystre Slidre Næringsforening
har også siden 1990 gitt ut sin egen
avis, nå i form av et fyldig hefte i A5.
Bli kjend i Øystre Slidre heter det.
Her er det omtale av medlemsbedriftene og det er stoff om kulturtilbud.
Slik kan også heftet brukes nærmest
som en oppslagsbok når man er på
jakt etter varer og tjenester, for eksempel.

Har med ungdommen
– Vi vil fortsatt vurdere å gi ut Bli
kjend i Øystre Slidre, men vi opplever også gode tilbakemeldinger på de
nyeste grepene vi tar ved hjelp av
moderne virkemidler, forteller han.
Nordås legger til at de framover også
har planer om å lage en podkast om

LESESJEKKEN
Geir Wiknes (34) bruker fastetida på en helt spesiell måte.
Soknepresten i Elverum, som er utflytta vestreslidring, bruker nemlig
fasten til å fylle på med litt ekstra åndelig føde.
– Faste handler ikke nødvendigvis
om å avstå fra måltider. Jeg har veldig
sansen for både marsipangriser og kolibriegg for å si det slik, men det ligger
mer til fasten. For meg handler det om
å utfordre seg sjøl på et dypere plan.
Fasteperiodene før jul og påske forsø-
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ker jeg derfor alltid å markere ved å
gjennomføre et lite prosjekt. I adventstida hadde jeg salmekalender.
Nå mater jeg Instagram og Facebook
med utdrag fra Johannesevangeliet
hver dag. Målet er å lese et par avsnitt
om dagen i de førti dagene fasten varer fram til påske. Jeg får respons på at
noen vil være med – de fleste har gjerne en bibel stående i hylla, som de kan
plukke fram. Mange har nok hørt deler av Johannesevangeliet, men sjelden lest teksten som en helhet før. Jeg
synes at det å legge vekt på historiefortellinga og ta teksten ut av kirke-

rommet, skaper en annen ramme og
ny forståelse. Det er faglig interessant.
Dessuten er det spennende – sjøl om
dette strengt tatt er en historie jeg vet
hvordan ender, humrer soknepresten.
– Dette er veldig gammel litteratur
som er godt skrevet og skildrer hverdagslivet gjennom dialogdrevet tekst.
Jeg liker å ta meg tid til slik nærlesing.
Ellers er jeg nok ikke den som leser
mest skjønnlitteratur. Da blir det i så
fall kanskje en biografi eller noe lignende. Evangeliene kalles jo for øvrig
gjerne Jesus-biografiene.
Ingri Valen Egeland

Valdresmagasinet

er nye virkemidler under koronaen

ansattes rettigheter og sykepenger
for sjølstendig næringsdrivende, noe
som er ekstra relevant i disse tider.
– Vi forbereder også en mer omfattende podkast om sommeraktivitetene i kommunen vår. Denne slippes i
god tid før sommerferien setter inn,
sier han. Det må også nevnes at flere
positive krefter bidrar til blant anna
podkastene. Lars Isachsen Jemterud
har laget musikken til podkastene, og
Sondre Aastveit og Øyvind Lunde
Christiansen styrer teknikken. – Satsinga på podkastene er til de grader
et Valdres-prosjekt, sier Nordås fornøyd. Når det er aktuelt å bruke drone slik som til filmene de lager, er det
Sebastian Hansen som gjør jobben.

Fikk næringsstøtte
– Hvorfor podkast?
– Det er jo en moderne måte å markedsføre bedriftene våre og distriktet
på, og det viser seg å være en effektiv
måte å få ut budskap på, som stadig
flere sverger til. Med bevilgningene
fra næringsfondet har vi fått en mulighet til å prøve det ut, sier Nordås.
Han forteller at foreningen i fjor
også startet med å lage egne filmer
for medlemsbedriftene. – Vi har vel
så langt laget 12 forskjellige filmer, og
har planer om også å intensivere arbeidet med slike informasjonsfilmer.
Jeg filmer mange av disse sjøl og sønnen Jonas redigerer dem. Jeg synes vi
har fått til et annerledes og spennende produkt. I tillegg til å filme fra bedriftene, og det de driver med,prøver
vi der vi kan å flette inn mest mulig
av den fantastiske naturen vi har her
i Valdres, forteller Arne Nordås. Fil-

I studio: Erik Østlie t.v. og Kjell Berge Melbybråten i studio i forbindelse med intervjuene til podkastene som er laget denne
vinteren.
mene kan bedriftene legge på sine respektive heimesider, vi legger dem
også ut på vår nettside, og de gjøres
også tilgjengelige på YouTube.

– Krevende tider for
bedriftene
– Det er krevende tider for deler av
næringslivet vårt om dagen og især er
småbedriftene utsatt. Om kundene
og omsetninga uteblir, har de lite å
lene seg på. Derfor må vi gjøre det vi
kan for å hegne om småbedriftene
som er så viktige for kommunen vår,
og hele Valdres for den del, forklarer
Nordås.
– Valdres har et interessant og vari-

ert næringsliv med et mylder av
bransjer, sier lederen i Øystre Slidre
Næringsforening, Arne Nordås. Han
har bodd i Øystre Slidre i 24 år og i
mange år drev han en liten bedrift
sjøl innenfor interiør og innredning.
Nå jobber Arne som familierådskoordinator og bruker mye av sin tid «attåt» på næringsforeningen. Det synes
han er givende, ikke minst når man
får prøve ut ny teknologi. Samarbeidet med ungdommene synes han
også har vært spennende. – De er jo
imponerende flinke, avslutter han.

Øystre Slidre
næringsforening
■■ Etablert 1988
■■ Ca. 160 medlemsbedrifter
■■ Første leder: Gunnar Thue
■■ Leder: Arne Nordås
■■ Hjemmeside/YouTube: Ole Håkon

Grønvold

■■ Facebook: Ingun Øyen Renna
■■ Medlemsblad: Bli Kjend (i Ø. Slidre)

Bli Kjend første gang utgitt i 1990
www.blikjend.no
Facebook

Torbjørn Moen

BRAPLATE
– Musikk har betydd mye
for meg hele livet.
– Pappa spilte i band. Helt fra jeg ble
født omtrent var jeg med på øvinger i
kjelleren og krabba over gitarkassa,
forteller Gunnar Rotevatn Dahlen.
Da 45-åringen sjøl plukka opp farens gitar for første gang for tretti år
siden, begynte det umiddelbart å
strømme ut egenkomponerte låter –
og slik har de fortsatt siden.
I koronatider har læreren – som i
det daglige underviser seks klasser i
musikk ved Nord-Aurdal barneskole

Valdresmagasinet

og er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet – endelig fått mer tid i studio. Store deler av debutalbumet til
Valdres-bandet Zitherman, der Gunnar er vokalist, gitarist og låtskriver,
er allerede spilt inn. Første forsmak,
«Vinternatt», kom i februar.
– Både når det kommer til musikken jeg lager og låtene jeg lytter til, er
ekthet og egenart det jeg holder høyest. Det kan være en låt av en ung artist jeg ikke kjenner navnet på engang som treffer meg – slik var det
med «Gro Harlem Brundtland» av
Musti. Den hørte jeg og ungene mye

på sammen i vinterferien, forteller
Gunnar. Et knippe gamle helter som
The Doors, Janis Joplin, David Bowie
og Tom Waits har også en spesiell
plass i hjertet og platebunken.
– Nick Cave & the Bad Seeds' «Murder Ballads» er for øvrig et album jeg
har hørt masse på. Det samme gjelder Bo Kaspers Orkesters «Amerika»,
der «Vi Kommer Aldrig Att Dö» er
med. Den låten har jeg et sterkt forhold til. Pappa døde brått i 2004. Det
sitter i og har prega meg og tekstene
jeg skriver.
Ingri Valen Egeland

20. mars 2021
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KRYSSOrd 2

Påskekryssord
Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 1. mai 2021
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Du kan også sende løsningsordene på e-post til valdresmagasinet@avisa-valdres.no
Navn:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:
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Kryssord 1
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Eva Melandsø, Jar
Unni Fossnes, Fagernes
Trygve Tørres, Strømmen
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.

Valdresmagasinet

1) Kva var den mest selde
personbilmodellen i Valdres i
2020?
2) Når vart rutetrafikken på
Fagernes lufthamn, Leirin
innstilt?
3) Kva er namnet på framsyninga
som Frikar har i Åbjørajuvet?
4) Kven har Vinjerock fått
namnet sitt frå?
5) Kva heitte samferdselsministeren som i mars 2009 fekk
lagt utbygginga av E16
Fønhus-Bjørgo og E16 over
Filefjell inn i Nasjonal
transportplan?
6) Kor gammalt er Valdres
Folkemuseum?
7) Sylfest Glimsdal frå Fagernes
var ein av verdas beste
skiskyttarar på 1980- og

VALDRESSPØRSMÅL

11

1990-talet. Kva var beste
samanlagtplasseringa hans i
verdscupen?
8) Når vart Valdres Natur- og
Kulturpark opna?
9) Kva for ein fjelltopp er høgast i
Valdres, og kva for plassering
har han på lista over dei
høgaste toppane i Norge?
10) Etter alle vegutbyggingane dei
siste åra har vegen mellom
Fagernes og Lærdal vorte
kutta ned med rundt 10
kilometer. Kor lang er
avstanden no?
11) Legendariske Berte Skrukkefyllhaugen – levandegjort i
bøkene til Edvard Elsrud og
Per Hohle – var den siste
fastbuande i Vassfaret. Kvifor
namnet Skrukkefyllhaugen?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Den nye framtidsbilen til Volkswagen, elbilen ID. 3. 2) Siste ruteflyet gjekk 31. mars
2016, 3) Draumefangaren, 4) Aasmund Olavsson Vinje, 5) Liv Signe Navarsete (Sp), 6) 120 år, det vart stifta i 1901,
7) Tredjeplass etter Jon Åge Tyldum og Mikael Löfgren i 1991/1992, 8) 12. juni 2007, 9) Store Kalvehøgde, 2.208
moh., nr. 51, 10) 136 kilometer, 11) Ho budde på plassen Skrukkefyllhaugen ved vatnet Skrukkefylla.

helgenstreken
eir helgen

Hos oss får du kvalitetskjøtt til alle anledninger!
Vi har godt utvalg av

Biff • Stek • Karbonader og kjøttkaker

Påskeferie – hver sin lyst
Hos oss
får
du kvalitetskjøtt
til alle• anledninger!
Egne
grillpølser
• Lammestek
Spekepølser

Ferskt kjøtt og tilbehør

Vi gir deg tips og råd angående tilberedning av kjøtt, og valg av tilbehør.

FINN BILDET
A

VINN

Jernbanevegen 35

B

BOKPREMIE
2900 Fagernes

C

Vi har klipt ut bilder fra
forskjellige sider i avisa, det kan
like gjerne være fra en annonse
som fra en reportasje. Finn
Skjærtorsdag
bildet, og skriv sidetallet hvorkl.
Vi har mye god julemat i butikken nå!
det er fra, for eksempel
Vi er stolte av våre håndlagde sylter og julepølser Langfredag
kl.
A side 11, B side 2 osv.
basert på egne oppskrifter.
Send svaret(lørdag)
på e-post til
Påskeaften
kl.
E
redaksjonen@avisa-valdres.no
Velkommen
til en hyggeligF julehandel!
1. påskedag
(søndag)
kl.
eller i vanlig post
innen
Åpent mandag - fredag 08-16, lørdag 10-14
1. mai til «Finn bildet»
kl.
Tlf.
613 62
555 –1/4
Markavegen
9, 29205/4
Leira
Lik oss påMandag
f.o.m.
tors.
t.o.m. man.
STENGT.
Valdresmagasinet, SkrautvålsFacebook!
vegen 15, 2900 Fagernes.
Åpent:
Mandag–fredag
Markavegen
9, 2920 08–16
Leira - Tlf. 61 36 25 55

Ungdom !
NO TIL DAGS

Trisha Margaret Johansen
Alder: 16
Bosted: Fagernes
Skole: Studiespesialisering første år Valdres vgs.
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
– Det har vært veldig godt. Jeg trives i Valdres.
Jeg setter særlig pris på kulturskolen og
teatermiljøet siden jeg er aktiv i Valdres barneog ungdomsteater. Vi skulle egentlig satt opp
forestilling i fjor vår, men det ble naturlig nok
ikke noe av da koronaviruset brøt ut, forteller
16-åringen, som også skulle ha deltatt i den
nasjonale finalen av «Klassequizen» i fjor.
– Det var veldig kjedelig at det ikke kunne
gjennomføres. Jeg hadde gleda meg til å reise til
Oslo for å delta. Når det måtte bli slik, var det
synd det ikke ble et digitalt alternativ i det
minste – hele konkurransen falt jo bare bort.
– Nå håper jeg at vi får vist «Trollmannen fra Oz» i
juni i år i alle fall. Jeg har alltid likt skuespill, sang
og dans, og oppsetninga rommer alle de tre
elementene. Å kunne sette meg inn i ulike
karakterer, synes jeg er veldig interessant.
Dessuten liker jeg følelsen av å stå på scenen og
få en reaksjon fra publikum. Ofte pleier jeg å se
på klipp fra forestillinger jeg liker på YouTube for
å hente litt inspirasjon derfra.

Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
– Jeg tar skolearbeidet seriøst og bruker mye tid
på det for å få gode karakterer. Dessuten deltar
jeg i Ungdomsparlamentet, som er en demokra• Tlf.
61 35 som
88 00fremmer ungt engasjement. Det er
tiskole,
veldig spennende og har absolutt gitt mersmak.

Hva er dine drømmer for framtida?
Åpningstider i påsken:
– Jeg vet at jeg vil ut av Valdres for å studere og

D

12.00–18.00
få meg utdanning, men mer konkrete planer har
jeg foreløpig ikke.
12.00–18.00
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
10.00–18.00
– Forhåpentligvis flytter jeg tilbake etter endte
12.00–19.00
studier. Det kommer litt an på hvilken yrkesretning jeg velger, og om det finnes jobbmuligheter
12.00–18.00
her for meg i framtida.

Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
Vi serverer god norsk mat
sider ved Valdres?
og ekte italiensk pizza! – Valdres er lite, trygt, og alle kjenner alle. Det er

Lørdag kl. 10–14
www.reboli.no

Lik oss på Facebook!

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Kari Kolstadbakken, Rogne

betryggende på sitt vis, men samtidig gjør det at
det er små forhold, at man må ut av distriktet om
Vi ønsker alle våre gjester en GOD PÅSKE!
man vil studere for eksempel.

✂

Sav på FINN BILDET:

A side:

B side:

C side:

D side:

E side:

F side:

Navn: ...................................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ............................................................................................................................................................................................................................
E-post/Tlf.: .....................................................................................................................................................................................................................

Valdresmagasinet

Har du noen forbilder?
– Nei, egentlig ikke, men jeg setter stor pris på
foreldrene mine, og at de alltid har vært der for
meg gjennom oppveksten.
Ingri Valen Egeland

20. mars 2021
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Ytring

«Det kan synest mykje med meir
enn ei utelampa per hytte. Men då
må vi hugse på at mange hytter er
fleire hytter og store hytter.»
LYS: Utelysa lyser som utelysa skal. 

Foto: Mads Wangensten

Utelampene i Innlandet
No begynner det bli lysare, takka
vera solas gang over himmelen og
alle utelysa som lyser opp ved alle
gangdørene heime og på stølen.
Olav Norheim

Norderhov/Syndin

N

o begynner det bli lysare, takka vera solas
gang over himmelen og alle utelysa som
lyser opp ved alle gangdørene heime og på
stølen.
Ikkje alle liker lyset frå utelyset. Det blir for
lyst, seier dei. Når det er mørkt. Og så ser dei ikkje
stjernehimmelen så stjerneklart som før. Andre
vil helst ha utelyset på, slik at dei ser det dei skal
når dei skal noko.
Begge syna går det an å forstå.
For ein som meg, som har hatt mykje av barndommen og ungdommen under den kalde krigen
på det mørke 60-talet, og som hugsar tida før vi
fekk polvottar og hovudlykt, kunne det vera ei utfordring å finne heim att i den mørke vinterkvelden. Særleg var dei ei utfordring på kveldsbussen
frå Fagernes. Du ville jo ikkje skjemme deg ut
med å dra i snora alt ved Einang eller Tvenge, når
du ikkje skulle dra i snora før etter kyrkja når du
skulle heimatt etter klubbløp på skeiser på Fagernes. Då var det godt å kunne orientere seg etter ei
utelampe her og der, over ei fjøsdør eller gangdør.
No er det sirka 20 000 hytter i Valdres. Også når
det er mørkt og vi ikkje ser dei. Men mange av dei

66

21. mars 2021

lyser opp. La oss då seia at kvar hytte har anslagsvis to utelamper, statistisk i snitt altså. Det blir
fort 40 000 utelamper berre i fjellheimen og i skogen, har eg rekna ut.
Det kan synest mykje med meir enn ei utelampa per hytte. Men då må vi hugse på at mange
hytter er fleire hytter og store hytter, med uthus
og badstogo og garasje og skåle og anneks og portal og minst fire hushjørne. Det kan bli mange
utelamper. Og utelampestraumen er ikkje så dyr.
Det er lett å kritisere. Eg veit det. Men skal vi ha
mindre utelys, må vi ha færre utelamper. Og skal
vi ha færre utelamper, må vi ha mindre hytter.
Det kan bety færre hytter og det kan bety hytter
som ikkje er så store. Men slikt må vi tenkje på før
elektrikaren skal seta opp utelamper. Vi må helst
tenkje på det før vi set opp hytta, eller hyttene.
Kva om alle hadde ei hytte som ikkje var større
enn at det berre var plass til ei einaste utelampe?
Det er noko i det gamle ordtaket, at har du hytte
får du straum, har du straum får du lys.
Ikkje for å skryte, men sjølv har eg berre ei hytte med berre ei utelampe. Den har eg fått sett opp
ved ytterdøra, så det skal vera lett å finne fram.
Og eg bruker lampa berre når eg er på hytta, og
berre når det er mørkt, berre om kvelden og natta,
ikkje midt på lyse dagen. Slik sparar eg straum.
Og slik finn eg fram seine kvelden og midt på natta.
Og no, den ukjende hyttelysevisa, visstnok
skriven til ein kjend melodi, attfunnen i ein papirhaug etter ein lysande stuntpoet inni ei mørk krå:

Dei reiste ifrå byen ein fredag fem på to,
så stoppa dei på Nes fordi at alle sku på do.
Så venta dei ein times tid mens bilen lada opp.
Og snart var alle klare for å køyre utan stopp.
I bilen sat ein ungeflokk så stolt og sterk og god.
Og mora sat og kjørte og faren sat og lo.
Han sat og lasta appar til ovn og utelys,
så dei skal finne hytta og ingen av dei frys.
Og til og med ein el-hybrid og kjempediger suv,
dei drog opp alle bakkane og trengte ingen skuv.
Og utelampa lyste i skodde og i dis
og vegen inn var varma opp og ganske fri for is.
Og hytta, den gjekk lett å sjå med lys i kvar ei krå
frå alle utelampene som lyste utifrå.
Og alle deltidsbuande dei kom og skulle sjå
og ingen av dei gjekk bort seg, for lysa dei var på.
Men det var siste gongen at utelysa brann,
for sia kan du banne på at dei er lyst i bann.
No lyser ingen utelys utover Syndin-vann.
Då fomlar alle rundt ikring og ikkje finn dei fram.

Valdresmagasinet

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i over 40 år!

Hyttemarkedet har sjelden vært bedre!

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

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

Fredric
Bachér

Linn
Hamre

Oddny
Fystro

Anne
Stee

Tove
Berg

Synnøve
Hovde

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

HEDVIG

Nyt påsken i hytteveggen
HEDVIG har med sin generøse hemsløsning rikelig plass til å nyte
solfyllte påskedager i fjellet med familie og gode venner. Med
svalgang rundt hytta og vinduer helt ned til gulvet i flere rom,
er det enkelt å smette ut og nyte påskesolen i din favorittkrok.

OSLO
T 934 64 387

HEDVIG leveres i flere størrelser. Planløsningen skreddersyr vi
sammen med deg.

BERGEN/STAVANGER
T 952 53 511

La oss sammen planlegge din HEDVIG!

HEDALEN
T 61 34 97 80Z

