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Side 10–12
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Side 8–9

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 33–35

Har du planer om å selge er det ingen grunn til å vente!
Vi opplever rekordstor pågang fra interesserte eiendomskjøpere
og forventer at interessen holder seg gjennom hele sommeren.
EiendomsMegler 1 Fjellmegleren er Valdres og Hallingdals
største eiendomsmegler med sterke forankringer i lokalmiljøet.
Velkommen innom våre kontor på Fagernes og Beitostølen,
eller kontakt oss for en hyggelig eiendomsprat.

2

Marita E. Grønbrekk

Martin Vedel Nielsen

Jane B. Hauglid

Marte Buene

Linn Hamre

Eiendomsmegler MNEF
951 50 987
marita@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmegler MNEF
400 46 488
martin@em1fjellmegleren.no

salgssekretær MNEF
480 13 519
jane@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
61 35 20 30
marte@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmegler MNEF
997 34 264
linn@em1fjellmegleren.no
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Månedens bilde
Svein Andre Svensli Rudi

Speglar seg i vatnet: Motivet er henta frå rett sør for Røsstølen ved Vinstervatn. 

Sommaren er på gang ved
Vinsteren
«Vår i emning» var sett som tema for vår uformelle fotokonkurranse denne gongen. Blant
mange innsende bilete falt vi denne gongen for
eit bilete teke av Svein Andre Svensli Rudi (30) på
Skammestein.
Han fortel til Valdresmagasinet at biletet er teke
denne våren i området ved Vinsteren der familien
har støl. Området er kjente og kjære trakter for
amatørfotografen, som ofte har med seg kamera
når han er på farten. Han fortel at han likar mest å
ta natur- og landskapsbilete, og nyttar eige kamera
eller mobilkamera. I dette tilfellet er biletet teke
med kamera. Det ventar premie til den heldige
fotografen, og biletet vil i tillegg bli montert opp i

ein av biletmontrane i Gullsmedvegen på Fagernes. Vi kårar månadens bilete i samband med kvar
utgjeving av Valdresmagasinet, seks gonger i året.
Frist for innsending til neste utgåve av Valdresmagasinet er no 15. august. Biletet som då blir kåra
vil koma på trykk i magasinet som kjem ut 19.
september. Du kan sende ditt bidrag til valdresmagasinet@avisa-valdres.no, merkt med månadens
bilete. Hugs at vi må få bileta i breiddeformat, og
det er eitt bilete som gjeld for kvar innsendar. Skriv
også gjerne med ei forklaring på biletet og kvar det
er teke. Vi treng også adresse og kontaktinfo.
Tema for komande innsending er «Valdres-sommar». Lykke til.

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

Sjøssvølin:
uforsiktig, uvørden
Anonym, Sør-Aurdal

Uppgjæv: Sliten
IH, Heggenes
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framsida:
Bildet er tatt av
Boie Strande og er
fra raftingaktivitet
i Etna, elva som
renner gjennom
store deler av
Etnedal. Vassdraget
er faktisk forskånet
for kraftutbygging.

Redaktøren
har ordet
Torbjørn moen
torbjorn@avisa-valdres.no

D

e siste månedene og ukene har nærmest vært
uvirkelige, med blant anna det mye omtalte hytteforbudet, som spolerte Valdres-påska for hyttefolket. Etter den dramatiske nedstengninga av viktige
funksjoner i samfunnet fra første delen av mars, er vi
nå, heldigvis, i ferd med å gå over i en mer normal situasjon. Naturligvis med fortsatt stor usikkerhet og ikke
minst krav til alle av oss om å ta forholdsregler. Det er
forståelig nok veldig lett å glemme seg eller falle tilbake
til gamle synder, men «suksessen» i tida som kommer,
vil ikke minst avhenge av hvordan vi «ter oss» framover
med blant anna bevisst å holde avstand, vise generell
forsiktighet ved omgang med andre mennesker – og naturligvis ta sjukdomssymtom på alvor.
Med fortsatt restriksjoner på utenlandsreiser ligger
alt til rette for tidenes hytte- og Valdres-sommer. Det
finnes neppe mange bedre områder å tilbringe ferien i,
her er det mulig å finne utløp for de aller fleste interesser - og her finnes fine opplevelser som passer folk flest.
Det handler faktisk om mer enn å gå på tur i fjell og mark
og oppsøke ettertrakta fiskevatn eller elver. Valdres er
så mye mer, og denne sommeren er man mer forberedt
enn på lenge.
Denne gangen er det ekstra hyggelig for oss å ønske
alle en fin Valdres-sommer.

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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HENGER HØYT: Kristian hjemme i stua på Bagn. På kaminen ser vi Sønstebyprisen til høyre, mens
det synlige beviset på at han har fått forsvarsmedaljen med laurbærgren står ved siden av.

UNIKT: Foran til høyre ser vi en uniform brukt i Tysklandsbrigaden. Den hvite bak skriver seg fra
hjemmefronten, mens den bakerste er en britisk uniform som kom til Norge i 1947. Sistnevnte inngikk
som en del av mobiliseringsutstyret etter krigen. Vi ser også ei mitraljøse fra krigens dager, stående på
golvet bak Kristian.

KRAFTIG BESKYTNING: Over alt i husene er det merker etter kuler i ve

Sivilisten som er høyere dekore
Forsvarsmedaljen med laurbærgren. Smak litt
på den. Medaljen blir delt ut til personer som
har ytt særlig stor eller fremragende innsats
for Forsvaret. Den er rangert som nummer 19 i
rekken av norske utmerkelser, som toppes av
Krigskorset.
– Og jeg som ikke engang fikk lov å avtjene verneplikten, sier Kristian Bergsund (73) og serverer sitt vante glis.
Det er fortsatt ikke noe å utsette på
humøret til begningen, som er født
på familiegarden like sør for Bagn
Bygdesamling. Også dette stedet har
en spesiell plass i Kristians hjerte.
Men det får vi komme tilbake til.
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Veldig stort

– Hvordan var det egentlig å få forsvarsmedaljen med laurbærgren?
– Jeg hadde fått beskjed om å sette
av 10. januar. Men fikk ikke vite før
noen dager på forhånd at det var dette som skulle skje. Så det er klart det
var veldig stort. Nå er jeg høyere dekorert enn mange av offiserene i For-

svaret, svarer Kristian og smiler lurt.
For som «alle» i Valdres kjenner til,
i alle fall de som er litt oppe i åra og
har et snev av interesse for krigshistorie, har 73-åringen ofret store deler
av tilværelsen for nettopp den. Bagn
Bygdesamling, med et stort utvalg
unike gjenstander besørget av Kristian, er alt nevnt. Enda viktigere er
Bagnsbergatn, der han klarte det
kunststykket å få Gunnar Sønstebys
Minnefond til å overta dette så sentrale
minnesmerket over kampene i Valdres
og Norge under aprildagene i 1940.
– Jeg har jo møtt Erling Lorentzen
noen ganger. Han sitter i styret for
minnefondet, har vært en sterk støttespiller og gitt penger. Det har muligens hatt litt å si, antyder Kristian.

Her kan opplyses at Lorentzen var
gift med Kong Olavs avdøde datter,
prinsesse Ragnhild. 96-åringen er
imidlertid fortsatt svært sprek og er
bosatt i Brasil. Men han har naturligvis sterk tilknytning til hjemlandet.

Hobby nummer en
For Kristian Bergsund mottok slett
ikke bare den nevnte medaljen under
den høytidelige tilstelningen på
Akershus festning i januar. Da fikk
han også Sønstebyprisen, som bærer
navnet etter den legendariske motstandsmannen fra 2. verdenskrig.
– Det ante jeg ingenting om på forhånd. Men det var sjølsagt en stor
ære og veldig hyggelig, sier Kristian,
som møtte Gunnar Sønsteby mange
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eggene, se de røde sirklene på veggen bak Kristian. Bildet som han holder fant han på låven under opprydding. Det har også flere kulehull. Men verken engelen eller ungene er truffet...

ert enn svært mange offiserer
ganger i forbindelse med møter i forsvarsforeningen og i undervisningssammenheng overfor skoleelever.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen talte under utdelinga av prisen.
Han trakk fram Kristians brennende
engasjement for å formidle den lokale krigshistorien til oppvoksende
slekter, helt i Gunnar Sønstebys ånd.
Bakke-Jensen sa at arbeidet med å
bevare Bagnsbergatn som krigsminne, samlinga av historiske gjenstander fra krigen som nå er overført til
Valdresmuseet, Bergsunds sterke engasjement for forsvarssaken og hjembygdas veteraner gjorde ham til en
verdig vinner av Gunnar Sønstebys
pris.
– En person som bidro sterkt til at
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jeg fikk Sønstebyprisen var nok tidligere forsvarssjef Harald Sunde, påpeker Kristian.
– Interessen for krigshistorie ble
vekket da jeg som 16-åring møtte offiseren Andreas Hauge. Det tente
meg virkelig. Slik ble krigen og dens
historie hobby nummer en for meg
gjennom hele livet, slår Kristian fast.

Mindreverdighetskomplekser
Men det var på ingen måte gitt at det
skulle bli sånn. Allerede ved fødselen
var det tydelig at alt ikke var som det
skulle med Kristian.
– Jeg ble født med en skade i hypofysen. Mor var ung, bare 21 år. Og
jordmora var også svært ung – og uerfaren. Hun hadde visstnok bare tatt

imot en unge før meg. Jeg ble sjølsagt
født hjemme på garden, som vanlig
var i den tida. Så de har sagt det var et
under at jeg overlevde, sier Kristian
ettertenksomt.
Som følge av skaden har han gått
inn og ut av sjukehus utallige ganger
opp gjennom livet. Den mest alvorlige konsekvensen av skaden i hypofysen er at han var veldig kortvokst.
– Jeg ble bare kalt meter’n, sier
han, med stor åpenhet og sjølironi.
Men han legger ikke skjul på at det
var en oppvekst med store mindreverdighetskomplekser. I hans tid eksisterte ikke mobbing, det ble «bare»
kalt erting.
– Heldigvis greide legene etter
hvert å finne en medisin som gjorde

at jeg vokste 12 centimeter i året. Men
det var først etter at jeg var 18. Da jeg
var på sesjon var jeg bare rundt 1,35
høy. Og det var altfor kort til å komme inn i militærtjenesten. Jeg hadde
søkt om å bli telegrafist, for jeg tenkte
at høyden ikke ville ha så mye å si når
du skulle sitte på et kontor. Men høydekravet var absolutt, så jeg kom
ikke inn, forteller Kristian, som i dag
måler om lag 1,65 meter.

Brennende engasjement
Men den manglende høyden har han
så desidert tatt igjen gjennom sitt
brennende engasjement på viktige
områder i samfunnet. Det er slett
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HYGGELIG MØTE: Her er Kristian sammen med Erling Lorentzen, Kong Haralds
svoger, da Forsvarsmedaljen og Sønstebyprisen ble utdelt i januar. FOTO: Anne
Dyve.

HISTORIEFORTELLER: Alle gjenstandene i krigsutstillinga på Bagn
Bygdesamling er samlet og gitt av Kristian. Han besitter enorme kunnskaper om 2.
verdenskrig.
ikke bare krigshistorien, Bagnsbergatn og Bagn Bygdesamling som står
på den lista.
– Røde Kors ble på et vis redningen
for meg i ungdommen. Der ble jeg akseptert som jeg var og tatt vare på. Og
det trengte jeg, med mine fysiske utfordringer og alt som dette medførte
fra omgivelsene. Røde Kors har betydd veldig mye for meg. Jeg kom
meg ut i samfunnet og oppdaget at
jeg kunne være til nytte. Så jeg er
fortsatt aktiv i Røde Kors, beretter
Kristian.
Over 40 års engasjement på lederplan både lokalt, regionalt og nasjonalt har gjort at han er æresmedlem –
på landsbasis. I 30 år har Kristian sittet som leder i Valdres Forsvarsforening, han har vært med på nasjonalt
plan også her. Det har medført flere
utmerkelser fra foreningen. Innenfor
favorittemnet krigshistorie står bidrag til 14 bøker og ni filmer på merittlista. Nå jobber han og en rekke
andre gode krefter med en film om
hjemmefrontens opphold i Vassfaret
under krigen.
På den lange lista, som inneholder
mer enn nok materiale til å fylle
minst ei bok, står også Kongens fortjenestemedalje. Den fikk han for 10
år siden. Slektsgransking har vært en
annen stor interesse, med blant annet
flere USA-turer og besøk til slekta der.
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Reddet av lensmannen
Vi skal heller ikke utelate Kristians
politiske liv. Som i de fleste andre
sammenhenger, har han også her en
god historie på lager.
– Plutselig oppdaget jeg at noen
hadde ført meg opp på lista til Venstre i Sør-Aurdal. Tilfeldigvis traff jeg
på daværende lensmann Bjørn Storrø, som kom til kommunen i 1967.
Han var høyremann og han ble etter
hvert med i kommunestyret. Vi hadde god kontakt, ettersom vi var
sammen i Røde Kors. Jaså, har du
blitt venstremann, undret Bjørn. Nei,
det partiet har jeg ikke noe forhold
til, sa jeg. Da skal jeg redde deg, svar-

HISTORISK: Kong Olav åpnet Bagnsbergatn som nasjonalt krigsminne i 1986.
Da skrev han signaturen sin på en stein med kritt. Dette ble vasket vekk av regnet.
Da sørget Kristian for å få kongens navnetrekk sendt fra hans kabinettsekretær,
Magne Hagen. Så ble signaturen hogd i steinen og bevart for ettertida.

PLAKETT: Minnesmerket over kaptein Fredrik Rieber-Mohn, som ledet de norske
styrkene under kampene i Gråbeinhølet.

te Bjørn. Og så skrev han ut et medlemsbevis i Høyre, som var datert 14
dager før det sto om Venstre-lista i
avisa. Det leverte jeg til Sigurd Stein
Røed i Venstre. Han ble veldig sint.
Flere venstrefolk var fortvilet over at
jeg hadde meldt meg inn i Høyre.
Men sånn gikk altså det til, forteller
Kristian og slår opp latterdøra igjen.
Dermed ble det to perioder som varamann og to perioder som medlem i
kommunestyret. Og Kristian minnes
dem med stor glede og fornøyelse.
Blant annet vennskapelige rivninger
med SV’eren Arne Rønhovde fra Begnadalen og hvordan Kristian tross alt
kom godt overens med venstremannen Erik Lineikro.
– Og så alle maratonmøtene der Arbeiderpartiet halte ut tida med gruppemøtene sine. Det var godt at Kristoffer Storruste var en meget tålmodig mann, som skulle styre skuta,
sier han og smiler.

Papirflytter

– Fra jeg alt som toåring ble
innlagt på sykehus for første
gang, hadde jeg nok aldri
drømt om å oppnå det
jeg har fått til.
Kristian Bergsund

– Men på det private planet har det aldri blitt noen familie?
– Nei, jeg har aldri klart å finne ei
som ville ha denne raringen her. Interessen fra min side har vært stor
nok. Men det har aldri blitt verken
kone eller unger.
73-åringen synes likevel han har
hatt et rikt og godt liv. Med et svakt

utgangspunkt har han maktet å overvinne de fleste utfordringer. Han har
faktisk klart å snu dem til sin fordel.
– Fra jeg alt som toåring ble innlagt
på sykehus for første gang, hadde jeg
nok aldri drømt om å oppnå det jeg
har fått til. Jeg ble utsatt for bruk av
forsøksmedisin som gjorde at jeg ble
veldig sjuk. Jeg gikk gjennom sprøytekurer for å vokse mer. Jeg er ifølge
en dansk professor, som har vært
min lege på Rikshospitalet, den med
en journal der som går lengst tilbake i
tid, nemlig fra 1948. Så jeg må tross
alt være glad det gikk som det gjorde,
sier Kristian.
Allerede som 16-åring begynte han
å jobbe i butikken til sin tante og onkel i Nesbyen. Seinere ble det arbeid
hos tre butikker i Bagn samt en årelang innsats for både Tubfrim og Posten. De siste 16 åra av det yrkesaktive
livet tilbrakte han hos entreprenørfirmaet Bragerhaug.
– Jeg kalte meg sjøl papirflytter.
Det ble 43 år i den bransjen, avslutter
Kristian Bergsund med sitt sedvanlige glimt i øyet.
Morten Stensby
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HJERTEBARNET: På Bagnsbergatn, i strålende solskinn en av årets vakreste maidager. Det var ikke fullt så fredelig her i aprildagene i 1940. Kristian har lagt ned en
enorm innsats for å få stedet erklært som nasjonalt krigsminne.

Har undervist krigsskoleelever i mer enn 30 år
Det var altså den tidligere majoren, tegneren og krigshistoriske
forfatteren Andreas
Hauge fra Lillehammer, som inspirerte
Kristian til den store
lidenskapen for krigshistorie. De møttes da
han var 16 år gammel.
Hauge døde i 2005.

Seinere innledet Kristian et samarbeid med oberstløytnant Knut Werner Hagen, blant annet om undervisning av elevene på Krigsskolen. Dette
har Kristian drevet med i over 30 år.
Han får fortsatt klasser derfra på besøk til Bagn Bygdesamling og Bagnsbergatn.
Kristian kaller sistnevnte for sitt
hjertebarn. Opp gjennom åra har han
nedlagt en enorm innsats for å ta vare
på stedet som et nasjonalt krigsminne. Han bruker det også i sitt arbeid
med å opplyse nye generasjoner om
krigen og dens historie. I mange år
har han besøkt skoler i Valdres, på
Ringerike og i Hallingdal. Kristian har
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ellers et personlig forhold til Bagnsbergatn gjennom at en del av slekta
hans har bodd der.
Bagnsbergatn ble innviet som nasjonalt krigsminne av Kong Olav i
1986.
«På ettermiddagen fredag 18. april
(1940) når tyske tropper Bagn. To tyske stridsvogner kjører i tet. Det er

norske stillinger i berget ovenfor Storebrofoss. Disse ledes av kaptein
Christiansen. De første angrepene
blir stanset, og også angrep ved midnatt av III/IR 159 blir avvist.
Med kun to bataljoner kom tyskerne ingen veg i Bagn, og de sendte derfor det forsterkede 9. kompani av
236. regiment under ledelse av Her-

KUNNSKAPSRIK: Kristian er ustoppelig når han kommer inn i husene på
Bagnsbergatn. Han besitter store kunnskaper helt ned på detaljnivå, om alt det
dramatiske som foregikk her i april 1940.

bert Stemmer i en omgående flankemarsj på høyre side langs hele åsen
for å gå rundt nordmennene, rykke
frem til Bagnsbergatn gård, for deretter å ta seg ned gjennom Gråbeinhølet til de norske styrkenes bakside.
Resultatet av en vellykket operasjon
ville blitt at nordmennene ville fått et
innfall rett i sitt oppmarsjområde.
På ettermiddagen 19. april startet
flankemarsjen, som raskt brakte dem
i kontakt med 1. kompani av IR 10
ved Lykkja. Etter å ha overrumplet
kompaniets forreste linje avanserte
de raskt og gikk opp i lia. Om kvelden
kom de frem til Bagnsbergatn gård og
gikk i kvarter for natten», heter det
innledningsvis på Wikipedia om
kampene på garden.
Under aprildagene i 1940 var det
harde kamper flere steder i Valdres.
Men 8. mai 1945 var krigen over, og
tyskerne måtte kapitulere. På 75-årsdagen for frigjøringen mottok Kristian Bergsund en helt spesiell hederspris for sin innsats med krigshistorie,
innstiftet av Valdres Natur- og Kulturpark.
Regionrådsleder
Linda
Mæhlum Robøle kalte ham en ildsjel
av helt særegent format da hun overrakte prisen, som ble delt ut for første
gang.
Morten Stensby
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– Jeg har stått oppe i noen
helsekriser før. Blant annet
hadde jeg vakt 22. juli 2011
på Ullevål universitetssykehus.
Espen Rostrup Nakstad

– Valdres er kanskje den be
tilrettelagte hytteregionen
PÅ KONTORET: I arbeid som assisterende helsedirektør, en posisjon Espen regner med han kommer til å ha resten av 2020. 

– Beliggenheten er
perfekt mellom Østlandets byregioner og
Norges fineste nasjonalparkområder. Folk
er jo også veldig hyggelige i Valdres.

D

e rosende ordene kommer fra
assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. I de siste månedene er det svært få som har
vært mer i medias søkelys enn
45-åringen, opprinnelig fra Romerike, nå bosatt i Oslo
Og for å benytte en klisjé: Ikke så
svært mange andre hadde kanskje
hatt behov for å lade de berømte batteriene på hytta enn ham. Men skjebnen ville det slik at Nakstad og familien ikke har vært i Valdres siden jul.

Hytte fra 1960-tallet
– Vi hadde opprinnelig planlagt å
være på hytta i vinterferien, men da
koronaen kom nærmere og nærmere
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Norge ble det klart at jeg måtte tilbringe ferien på jobb, fastslår han, i
sedvanlig rolig og nøktern stil.
Men nå gleder familien, som ellers
består av kone og to barn på åtte og 11
år, seg veldig til å tilbringe flere helger på familiehytta. Gjerne kombinert med turer innover i Jotunheimen, der de også liker seg veldig
godt.
– Mine besteforeldre bygde hytta i
Valdres på 1960-tallet og som vi fortsatt bruker i familien, forteller den
assisterende helsedirektøren.
– Så du har lange tradisjoner med
hyttelivet her i regionen?
– I oppveksten var jeg der stort sett
i vinter- og påskeferier samt på sommeren. Etter at vi fikk strøm på hytta
har vi vært der også i jula og flere helger.
Nakstad mener at Valdres har maktet å legge godt til rette for turisme
uten å ødelegge verdifulle landbruks-, natur- og friluftsområder.
– Det har nok politikerne i regionen
gjort lurt i, legger han til.

Langrennsløper
Verken han eller andre i familien har

familie eller annen tilknytning til Valdres. Men med hytte her i snart 60 år,
er det klart at det setter sine spor.
– Vi kjenner jo etter hvert mange
hyggelige mennesker i og fra Valdres,
sier han med et smil.
– Hva gjør dere når dere er på hytta
– du er sikkert glad i å gå på ski med
din bakgrunn fra idrett?
– Det blir fortsatt mye langrenn og
uteaktiviteter. Men noen ganger kjører vi også opp til Beitostølens alpinanlegg og står på ski der. På sommeren blir det ofte toppturer ulike steder, gjerne til Bitihorn hvis det er fint
vær og man kan nyte utsikten fra
1607 meters høgde!
Her må vi fortelle at mannen var et
stort langrennstalent i sin ungdom,
med seirer i flere landsrenn. Og han
er både fjellklatrer og fallskjermhopper. 45-åringen er utdannet innenfor
så vel medisin som jus. Han tok like
godt begge disse nokså krevende utdanningene parallelt. Som om det
skulle være noen sak ...

Ingen ekte byråkrat
Da pandemien bokstavelig talt eksploderte over Norge, attpåtil på fre-

dag 13. mars, var overlegen – han er
egentlig ansatt ved Oslo universitetssykehus – på veg hjem. Men med ett
ringte telefonen. Det var Helse- og
omsorgsdepartementet som lurte på
om Espen ville fungere som assisterende helsedirektør, mens resten av
ledelsen i Helsedirektoratet var i karantene. Bakgrunnen for hvorfor dette skjedde, går vi ikke inn på. De fleste husker sikkert at han som egentlig
har stillingen hadde vært på tur til
Spania.
Espen svarte ja på strak arm. Så fra
da og fram til nå har legen og juristen
utrettelig svart på spørsmål fra media, seint og tidlig, alltid med en stoisk ro. Og han har oppnådd å bli noe
såpass særegent som en populær byråkrat. Nakstad har for eksempel flere grupper på Facebook, med tusenvis av medlemmer som heier veldig
på ham. Det er muligens ikke så rart,
for mannen besitter åpenbart uvanlige egenskaper når det gjelder å være
tydelig og klar.
– Du har jo – på en måte litt naturstridig – blitt veldig populær nettopp
på grunn av pandemien. Er du et naturtalent med hensyn til kommuni-
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I TROMS: I 2018 var Espen på tur på Kvaløya, i flotte omgivelser.
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I VALDRES: På taket av familiehytta, i full sving med å måke snø. 

FOTO: Privat

est
i landet
FOTO: Finn Oluf Nyquist

kasjon og til å håndtere mediene?
– Jeg er nok i utgangspunktet ingen
ekte byråkrat, og tror vel at jeg snakker og oppfører meg i media omtrent
slik jeg gjør til vanlig, svarer han og
tilføyer nøkternt at det er hyggelig
med gode tilbakemeldinger.
Men det er ikke hovedmotivasjonen for jobben han gjør. Han følger
lojalt de planer og retningslinjer som
departement og direktorat utarbeider.

Håndtert helsekriser
Og det greier seg altså forbløffende
bra. Det er noe med dette å være seg
sjøl og være ærlig. Forresten er det
ikke første gangen at Espen har vært
ute i hardt vær. Som overlege har han
lang erfaring i å håndtere uoversiktlige situasjoner. Derfor var det nok
ikke helt tilfeldig at departementets
telefon gikk nettopp til ham.
– Jeg har stått oppe i noen helsekriser før. Blant annet hadde jeg vakt 22.
juli 2011 på Ullevål universitetssykehus. Og jeg koordinerte mye av den
operative og operasjonelle beredskapen under ebolautbruddet i 2014, da
vi blant annet vi fikk en norsk pasient
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hjem til Gardermoen, forteller han,
like rolig.
En episode på det personlige planet har nok satt dypere spor. 45-åringen var nemlig tvilling. Broren het
Anders, også han lege. Han arbeidet
hos Norsk Luftambulanse. I januar
2014 var han med på en utrykning til
ei ulykke på Sollihøgda. Helikopteret
falt ned og Anders omkom momentant. Han og Espen var eneggede tvillinger. De studerte og trente
sammen, var svært nære.
– Det var en stor og dramatisk endring i livet. Noe du naturligvis ikke
kan være forberedt på. Men man har
intet annet valg enn å gå videre. Forsøke å ta med seg det beste inn i en
ny livsfase, sier han alvorlig.

Gode planer
I fredelige Valdres skjer det heldigvis
sjelden store, dramatiske ulykker og
andre hendelser. Men korona-pandemien har naturligvis satt sitt preg
også på lokalsamfunnet her, uten
sammenligning med de krisene Nakstad har vært gjennom.
– Hvordan mener du helsevesenet i
Valdres, med kommuneoverlegene i

spissen, har taklet situasjonen med
viruset?
– Mitt inntrykk er at kommunene i
Valdres har håndtert dette godt og at
de har gode planer for beredskap i de
neste fasene. Det viktigste for meg er
at vi i Norge skal lykkes med å kontrollere smitten, slik at samfunnet
kan fungere mest mulig normalt under hele pandemien.
Betryggende å høre fra en av dem
som har aller best kunnskap om viruset og hvordan det bør håndteres i
tida som kommer.

Gode minner
– Har du noen generelle råd og oppfordringer til folk når det gjelder
hvordan de bør opptre i de nærmeste
månedene, både lokalt og om det
skulle bli anledning til å foreta reiser
utenlands?
– Det viktigste er nok fortsatt det
enkleste: Å holde seg hjemme hvis
man føler seg syk, å holde god avstand til andre og la seg teste hvis du
tror du har koronavirussykdom. Det
at folk flest har fulgt disse rådene i
vinter tror jeg er den viktigste årsaken til at vi raskt har fått kontroll på

smitten i denne første fasen av pandemien. Men mye kan fortsatt endre
seg, og vi må ikke senke skuldrene
ennå – verken på hytta eller hjemme,
sier Espen.
– Når du er på hytta her i Valdres,
besøker du andre steder og aktiviteter?
– Favorittstedene mine er nok fjellheimen fra Bygdin og innover. Men
jeg har også fått øynene mer opp for
andre fjellområder i distriktet. Og så
er det veldig hyggelig å
ta en handlestopp både på Fagernes, Beitostølen, Bagn og andre steder. Jeg skulle gjerne fått med meg
Trollrock også, men det har jeg fortsatt til gode.
– Hva betyr hytta for deg og familien?
– Den er et sted knyttet til gode
minner og et sted man møter familie,
slekt og venner. Og har tid til å prate
og ha det hyggelig. Jeg tror hytta betyr mye for nordmenn flest.
Morten Stensby
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Nostalgisk sted: Jugendhuset på Veigård sto ferdig i 1912 og er både staselig og nostalgisk. Nå håper Kari Albertsen Sørbøen (t.v.) og Sjeba Slot at turistene vil oppdage stedet.

Herskapelig og nostalg
Veigård med sitt herskapelige jugendhus
fra 1912 er utvilsomt
en godt bevart hemmelighet for mange.
Nå blir det mulighet
for å overnatte i nostalgiske omgivelser.

H

istoria til Veigård i Begnadalen
strekker seg mer enn hundre
år tilbake i tid. Etter et tiår
med fokus på å berge stedet fra forfall, er det nå kanskje duket for en ny
storhetstid for det vakre stedet, be-
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liggende bare et steinkast fra hovedpulsåra gjennom distriktet, E16. Det
er i alle fall lov å drømme, og det er
litt det det nye «vertskapet» på Veigård gjør. De er på veg til å skape noe
som kan bli veldig, veldig bra, unikt
rett og slett. Men så kom koronaen,
og de utenlandske gjestene som hadde booket, uteblir nok dette året. Nå
er håpet at nordmenn vil oppdage
stedet, stoppe opp, se mulighetene,
la drømmene styre.

Nederlendere forelsket seg i
stedet
Kort fortalt, dagens eiere av Veigård,
Kari Albertsen Sørbøen (43) og Oddvin Sørbøen (46) overtok garden og
det nostalgiske stedet i 2010 etter at
mora til Kari, Rigmor Piltingsrud Al-

bertsen, døde i 2009. De var lenge i
uvisse om hva de skulle gjøre med
stedet, som sårt trengte vedlikehold.
De har siden brukt mye krefter og
ressurser på å sikre verdiene. I 2017
dukket det opp et nederlandsk ektepar som fort forelsket seg i Veigård
med alle stedets muligheter. De var
første gangen i Norge i 2014. De hadde fanget opp annonsen på Finn.no
og kom for å ta en første titt. I 2017
kom de tilbake med flyttelass, som
også inneholdt to nakenhunder og en
katt. De er så spesielle at det neppe er
noen slike i fagre Begnadalen fra før.

Gjort mye
– Vi var egentlig åpne for hva som
helst, dealen med dem er at de skal få
bo her mot at de setter stedet i stand i

samarbeid med oss. Vi holder utstyr
og materialer. Det har skjedd mye her
og det er en stor glede å følge det de
har gjort, spesielt på interiørsida der
det er satt i stand flere av soverommene i andre etasjen for utleie til
gjester/turister, forteller Kari og Oddvin.
Eierne, Kari og Oddvin, innser også
at de sitter med et stort ansvar som eiere av et slikt sted, og allerede med
mange baller i lufta og også egen næringsvirksomhet, er de helt avhengige
av å ha andre med seg på laget. Derfor
er løsninga med et eget vertskap her
det beste vi ser for oss nå, så må vegen
bli til undervegs, innrømmer Kari og
Oddvin. De driver egen gardsdrift
med sau på Leirskogen, heimgården
til Oddvin, og i tillegg driver Oddvin
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mange muligheter: Fra 1930 – 1950 var det pensjonatdrift på Veigård, nå blir det igjen mulig for
overnatting i det fasjonable huset fra 1912. Dagens eiere av stedet er Kari Albertsen Sørbøen og Oddvin
Sørbøen.

Utleierom: Mye av andreetasjen er pusset opp og flere rom er klare for utleie denne sommeren. Det
er Sjeba og mannen Hans som har stått for dette, og de har lagt mye kreativitet i oppussinga av rommene,
blant anna ved bruk av utradisjonelle materialvalg som gammel bølgeblikk m.v. Vi ser Sjeba og Kari i et av
de nyoppussa rommene.

gisk på Veigård
firmaet Valdresskigard med flere ansatte. Han er også involvert i flere eiendomsprosjekter på Fagernes. I tillegg må også nevnes at Kari jobber
som psykiatrisk sykepleier og starter
opp etter ferien i Nord-Aurdal kommune.

Håper på norske gjester
Vertskapet på Veigård, Sjeba Slot og
Hans Smit, som egentlig kommer fra
et område litt nord for Amsterdam,
har allerede rukket over mye. Rom og
stuer er malt og pusset opp, og mesteparten av 2.-etasjen er renovert
med flere store soverom, som de nå
håper turister på jakt etter det unike
vil okkupere. Sommeren 2020 var
det duket for gjester fra Tyskland,
Danmark og ikke minst fra deres eget
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Sted med sjel og atmosfære

– Jo, vi falt pladask for dette
stedet. Spesielt jeg.
Sjeba Slot

fødeland, Nederland, nå håper de
som sagt på nordmenn. Slår alle solemerker til, kan sommeren 2020 bli tidenes turistsommer i Norge, og også
starten på noe nytt for Veigård. De
håper og tror.

– Ja, hva tenker et nederlandsk ektepar om et slikt sted på en så idyllisk
plass omkranset av elv og natur?
– Jo, vi falt pladask for dette stedet.
Spesielt jeg. Det er en nostalgisk
plass med en sjelden atmosfære. Her
kan du gjøre og oppleve alt. Løpe, sykle, fiske i Begna elv rett på nedsida
av eiendommen, og det er kort veg til
historiske steder, som for eksempel
Vassfaret. Avstanden til Oslo er helt
klart et aktivum for et sted som dette. Derfor mener vi at Veigård kan
passe for alle typer mennesker, sier
Sjeba. Mannen Hans er for lengst i arbeid som gardskar på Piltingsrud
gard i nærområdet. Kona Sjeba styrer
heime og all ledig tid brukes på å utvikle stedet, gjøre det presentabelt

for å kunne bli et aktet turiststed,
igjen, i Begnadalen.
– Vi innser at dette, vårt store prosjekt, fortsatt er i oppstartsfasen. Det
gjenstår fortsatt mye oppussing, men
vi er fast bestemt på å ta vare på stedet, sier Kari og Oddvin. For Kari betyr det naturligvis også noe helt spesielt, hun har tross alt hatt oppveksten sin her, og det er familien hennes som har drevet her i generasjoner.

Dramatisk historie
I dag består Veigård at 30 mål dyrket mark og 700 mål med skog. Historia omkring stedet er høgdramatisk, spesielt de første tiårene. Det
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Forelsket: Sjeba Slot falt pladask
for stedet da de var på rekognosering
i Norge første gangen. I 2017 kom de
med flyttelasset.

Finesse: Gjenbruk og retro går
igjen i restaureringsarbeidet, her
en løsning med «gardinbrett» av en
bølgeblikkplate.

Geniale løsninger: Sjeba og
mannen Hans har gjort et formidabelt
arbeid med å pusse opp og restaurere
rom og inventar, mye er også skaffet til
veie. Her er «vaskeavdelinga» på ett av
soverommene i andre etasje.

Kosekrok: Det er mange store og
flotte stuer og rom på Veigård som er
blitt pusset opp. I flere av rommene er
det opprinnelig brukt tapet på vegger og
tak. Her ser vi Sjeba og de to hundene i
en av de koselige karnappene i tilknyting
til en av stuene i første etasje.

var oldefaren til Kari, Rasmus Piltingsrud som fikk bygget det storslåtte jungendhuset på garden. Det sto
ferdig i 1912. Det ble verken spart på
materialer eller løsninger, og han levde storslått som rikfolk gjerne gjorde
med tjenerskap og det hele. Det endte som det ofte gjorde i hine hårde
dager, med at han gikk konkurs på
20–30-tallet. En del av redningspakka var da å selge unna mesteparten
av skogen, som var hovedgrunnlaget
for drifta, samt setra Nystølen i Buvassfaret. Han overførte så garden til
sine tre eldste søsken, Rasmus, Gudbrand og Margit Therese med 1/3 til
hver da de var myndige. De to yngste
søsknene var umyndige. Etter hvert
ble det til at bestefaren til Kari, dagens eier, Gudbrand, kjøpte ut de andre søsknene og overtok på Veigård.

sjonat på Veigård for å ha flere bein å
stå på. Kyr var det på garden fram til
1946, i den grad Kari Albertsen har
klart å nøste opp i historien. Turiststedet ble drevet under navnet Veigård Turisthotell, og de har faktisk
sikret den opprinnelige logoen og en
gammel ordrebok, som forteller om
stor aktivitet på det fasjonable stedet.
Foreldrene til Kari, Rigmor Piltingsrud Albertsen og Torbjørn Albertsen,
tok over i 1987 og drev stedet basert
på skogsdrift og campingplassen,
som bestefaren også startet opp på
slutten av 1960-tallet. Fortsatt er det
full aktivitet på Veigårdstranda Camping som består av 15 hytter og oppstillingsplasser for campingvogner og
bobiler. Beliggenheta ned til Begna
elv, som blir regna som en storarta fiskeelev, gjør at stedet er mye brukt av
hobbyfiskere.

som gir stedet særpreg. De fleste som
farter på E16, kan ikke ha unnlatt å la
øynene falle på den staselige hovedbygninga og tunet.
Oldefar Rasmus som giftet seg med
Olava Waagaard, var klar på hva han
ville. Han tok mål av seg til å skape
noe stort og herskapelig som nok
skulle være et symbol på velstand.
Huset sto ferdig i 1912, bygget og reist
på rekordtid, vil historia fortelle. – Ja,
med datidas materialer og ikke minst
redskaper, står det stor respekt av
hva de klarte å skape, sier Oddvin
Sørbøen, som lar seg imponere over
historia til heimstedet til kona.

– Dette er et sted med stort potensial, helt klart. Kanskje kan vi starte
opp med å restaurere og selge møbler
her og holde workshops. Det er en
idé vi brenner veldig sterkt for og driver med for egen regning, forteller
Sjeba Slot. Garden har et flott stabbur
som de også drømmer om kan utnyttes for alt det er verdt. Det er også en
svær driftsbygning her som opplagt
kan brukes til noe framover. Kanskje
kan det også en gang bli nytt liv i Veigårdkiosken som mange husker sto i
vegkanten av E16. Og om det noen
gang blir servering av steikt rømmesurret ørret fra Begna eller elg og
hjort fra skogene her, ja det vil tida
vise. – Vi er ikke der i dag, men et sted
som dette mister aldri sin aktualitet,
minner vertskapet om. Hver uke kjører noen tusen biler forbi, potensialet
er der.

Også campingplass
I kanskje en 20-årsperiode mellom
1930 og 1950 ble det også drevet pen-

Herskapelig våningshus
Bebyggelsen på Veigård er noe av det

– Stort potensial
– Det vi per i dag ser for oss, er å drifte
stedet som et bed & breakfast-sted,
så må det andre eventuelt komme etter hvert, forteller Sjeba Slot. Blant
anna har de lagt sin flid i å restaurere
gamle møbler og ta vare på sjela som
et slikt sted nødvendigvis har.

Torbjørn Moen

Litt om jugendstilen

Rom med sjarm: Sjeba og mannen Hans har gjort mye siden de slo seg ned på
Veigård. Her fra ett av de nydelige utleierommene i andreetasjen som er pusset
opp.
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Det vi i Norge kaller jugendstil er
en veldig særpreget stilepoke som
dominerte på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. Den kalles jugend etter det
tysk/østerrikske begrepet. I England og i Frankrike kalles denne
stilretninga Art Nouveau. Det er to
helt klare retninger innen jugend.
Den tysk/østerrikske retninga
hadde ofte kraftige og mørke farger og meget stram ornamentikk,
gjerne i striper. Blomster og botanikk preget mønstrene, men i klar
harmoni. Fargene var som oftest
klare og mørke, men kunne også
være i lysere pasteller, da gjerne i
blått og grønt. Pregete tapeter var
mye brukt. Da gjerne med «gull» i
preget.
Den engelsk/franske retninga
var ikke på langt nær så stram.
Den var også preget av blomster

og botaniske motiver, men i mer
svulstige og dynamiske former.
Mønstrene var så å si aldri i striper. Fargene var lysere og lettere
enn i den tysk/østerrikske retninga, lyse gule, grønne og blå farger
dominerte. Metallisk «sølv» og
«gull» forekom også.
Utgangspunktet for jugendstilen var i Europa på slutten av
1800-tallet. Visse kretser så seg lei
av den voldsomme og tunge victorianske stilen som regjerte og
ville danne noe nytt og moderne.
Jugendstilen var voldsom og sterk
og dominerte arkitekturen, interiørene og design i en kort, men intens tid her i Norge fra ca. 1895 til
ca. 1920.
«Visst er enhver stil unik, men
jugendstilen er unik blant stiler».
(ukjent sitat..)
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STORT UTVALG
&
GODE PRISER

Weston

ZERMATT spisebord 100x240

WESTON hjørnesofa

Tekstil Royal oker

Davos spisesofa, Ella spisestol

SIGNATURE COLLECTION BED
5050 Kontinental seng

Stoff Costa blåsvart

Vi har STORT
utvalg av ferdigsydde gardiner og
metervare i vår
egen systue.
Luxaflex, måltil
passet solskjer
ming! Vi kommer
gjerne på besøk
for veiledning og
måltaking.

SIGNATURE COLLECTION

5050. Stoff Costa blåsvart.
Sengegavl 102 m/knapper
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Vi har utkjøring,
også på lørdager.
Montering etter
avtale.
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Bedriftsbesøket
Valdres Arbeidssenter

Arbeidsglede og mestring
Presisjon: En jærstol består av mange deler og hver bit lages med den største presisjon. Tormod Murberg (f.v.) og Kai Morten Kristiansen lager deler til jærstolene.

– Koronapandemien har
ikke minst vist oss hvor
mye jobben betyr for en
meningsfull tilværelse
for våre ansatte og alle
som på en eller annen
måte er knyttet til Valdres Arbeidssenter,
forteller ny daglig leder
ved bedriften, Rune
Kværna.
– I begynnelsen av mars fikk vi beskjed fra Nav om at vi måtte stenge
ned det meste av virksomheta, og
våre ansatte måtte holde seg heime.
Nå ved utgangen av mai er vi så smått
i gang igjen, men først over ferien er
vi i normalt gjenge, håper vi, sier
Rune Kværna. Han har hatt sine første arbeidsuker i bedriften i en nokså
rar og utenkelig tid. Kværna er kjent
for mange som daglig leder hos Shell
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Fagernes de siste ti åra. Han har tidligere også arbeidet innenfor miljøtjenesten i Vang og ved Vang mottakssenter.
Kværna avløser Ernst Løksa, som
har vært daglig leder de siste 22 åra.
Løksa fortsetter i en deltidsstilling
som rådgiver.

Allsidig bakgrunn
– Vi fikk stadig henvendelser fra våre
ansatte som lengtet tilbake til jobben
i løpet av de nærmere tre månedene
vi har vært nedstengt. Det var høg
stemning i arbeidsstokken da mange
var tilbake på jobb i slutten av mai,
forteller Kværna. Han er veldig opptatt av å synliggjøre hva bedriften
jobber med og er engasjert i, og vil
gjerne få fram at dette ikke er en bedrift som driver sosial virksomhet.
– Det er mye kompetanse på huset,
og vi har ansatte som har alt fra pedagogisk bakgrunn til høgskoleutdanning eller hjelpepleierbakgrunn. Vi
har også mange ansatte med fagbrev.
Alt dette kommer til nytte i den
bredspektra produksjonen og aktiviteten vi driver. Her er det ikke minst

snakk om å legge til rette for at folk
med forskjellig bakgrunn og arbeidsevne skal mestre, forteller Kværna,
som allerede stortrives i sin nye jobb.

Vanlige konkurransevilkår
– Vi konkurrerer på ellers like vilkår
med lokalt næringsliv og har ikke anledning til å dumpe prisene på varene våre, slik kanskje noen tror, sier
Ernst Løksa. I løpet av de åra Løksa
har sittet ved roret, har bedriften gått
fra noen få ansatte til omkring 80 ansatte inkludert veiledere og administrasjon. Også produksjonsspekteret
har utviklet seg stort de siste par tiåra. I 2014 sto også det nye produksjonsbygget på Leira ferdig, og det
har gitt de ansatte helt andre arbeidsforhold –og ikke minst har bedriften
fått gode muligheter for vekst og utvikling.

125.000 jærstoler
Valdres Arbeidssenter er eid av fylkeskommunen og de seks Valdreskommunene i lag. I tillegg til hovedkontoret på Leira har bedriften avdelinger på Tingvold i Bagn, på Ting-

vang i Øystre Slidre og Lund i Vang.
Et av de viktigste produktene har
siden starten i 1982 vært den kjente
jærstolen. I skrivende stund er de i
ferd med å nærme seg stol nummer
125.000. Stolene lages i enten bøk eller furu, og de stolene som selges
malt, lages i bøk. Det karakteristiske
med disse stolene er setet som flettes
av et spesielt sjøgras som importeres
fra fjerne Østen.
Her lages også fortsatt taburetten
som nok var fast inventar i alle heimer en gang i tiden, men som mange
fortsatt sverger til. Furuspesialisten i
Oslo er hovedmottaker av jærstolene. Snekkerverkstedet har også satset på en del annen småproduksjon
som fuglebur, trekasser og småutstyr
som selges jamt og trutt.

Vaskeri og veveri
På Leira er det også en egen avdeling
for vask, vev og tekstil. Det er Torill
Bjørgo som leder denne delen av
virksomheta. De har vaskeoppdrag
for alt fra privatpersoner til bedrifter
og institusjoner. Veving av filleryer,
gjerne på bestilling, og vev av alle
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Straks 125.000 Jærstoler: Ivar Opdal, f. venstre, veileder Magnhild Ingemoen Haugen og Ole Arnt Høneren jobber i
fletteavdelinga, som har ansvaret for å lage setet på de karakteristiske jærstolene som fortsatt er hovedproduktet ved Valdres
Arbeidssenter.

tenkelige slag, er også en viktig del av
produksjonen i denne avdelinga. Og
det er stadig nye ting på tapetet.
– Vi prøver oss alltid litt fram og har
blant anna hatt suksess med toving
av labber og vi har laget en del vesker
og bærenett, forteller Torill Bjørgo.
Ernst Løksa forteller at de for noen
år siden startet Servicegruppa som
tar på seg oppdrag som grasklipping,
rydding og tilsyn for bedrifter og private. De har inngått avtale med Kirkelig fellesråd i Nord-Aurdal om klipping og tilsyn med kirkegardene i
Skrautvål, Ulnes og Aurdal. Her har
de også avtale om stell av legatgravene. Om sommeren har gruppa ansvar
for utplanting og tilsyn med blomster-amplene og blomsterdekorasjonene som pryder gatebildet på Fagernes og rundkjøringa på Leira.

Jobbfrukt og kantinedrift
– Vi har også en tjeneste som innebærer å handle for eldre og funksjonshemma, og her har vi både private og
offentlige bedrifter på kundelista, forteller Løksa. Et annet tilbud er jobbfrukt, fruktkurver til bedrifter, som vi

Valdresmagasinet

Gleder seg: Rune Kværne startet
som ny daglig leder ved Valdres
Arbeidssenter i mai i år.

Stor produksjon: Torill Bjørgo leder vaskeriet, og avdelinga for vev og søm,
her med materialer som etter hvert skal bli til flotte filleryer.

både pakker her på bruket og kjører
ut, forteller han. Bildet er ikke komplett før vi også nevner at de driver
kantinedrift, blant anna drifter gruppa kantina på kommunehuset i SørAurdal. Flere steder driver de vedproduksjon, og på Lund i Vang har de sitt
eget gartneri. Avdelinga i Bagn har
også spesialisert seg på sortering av
brukte klær som samles inn via miljøstasjonene i Valdres.
– Ja, vi driver ei nokså mangearta
virksomhet og vi har gode muligheter for å ta på oss enda mer, sier Rune
Kværna. Nå planlegger de en egen
markedsdag på Valdres Amfi etter ferien, og har ellers mange tanker om
hvordan de skal gjøre seg enda bedre
kjent.

med nedsatt arbeidsevne for ordinært arbeid eller utdanning. Denne
biten drives i nært samarbeid med
Nav. Ganske nytt er at arbeidssenteret har samarbeid med Valdres vidaregåande skule om praksisplasser for
elever fra Valdres-kommunene.

Hyttefolket er kunder
– Men mange bruker oss jamt og trutt,
og det er også veldig gledelig at hyttefolket har funnet fram til oss.
Bedriftens primærvirksomhet er
attføring og å tilby varig tilrettelagt
arbeid for mennesker med redusert
arbeidsevne mv. – Attføring handler i
stor grad om å kvalifisere mennesker

– Stor arbeidsglede
– Vi har bygd vår virksomhet stein på
stein, og etter hvert er vi engasjert
innenfor mange fagfelt, her på Leira
hvor også administrasjonen holder
til, og i avdelingene ute. Hos oss
handler det mye om å legge til rette
for at de ansatte skal mestre og lykkes. Slik bidrar vi også til økt livsglede, poengterer Rune Kværna.
– Det er fantastisk stemning og stor
arbeidsglede i arbeidsstokken her,
det er vel den beste lønninga vi som
ledere kan ha, sier Rune Kværna. Han
er også imponert over hva de ansatte
utretter og står for. Det er snakk om
arbeid på høgt nivå, sier han. Den nye
daglige lederen er overbevist om at
han har fått drømmejobben.
Torbjørn Moen

Allsidig: Solveig Bakke er
veileder ved senteret og viser fram
noe av den allsidige produksjonen i
småsnekkerverkstedet.
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Gatebutikkene

Kla
l r for sommer?

Takk for at
du handler
lokalt!

ET!

Miljøvennlige NYH
vaskeMidler fra
•Kjøkkenspray
•Oppvaskmiddel
•Gulvvask •Baderomsspray

mudin
avløpsåpner!
unngå tette
rør i sommer!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!

Godt utvalg i metervare kapper
Høyde 30 cm og 45 cm

Vi er behjelpelige
med å sy!

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

God parkeringsmulighet utenfor butikken

1946 – 2020

74 år

• Trenger du rørinspeksjon?
Ta kontakt, vi hjelper deg
• Vi utfører fotografering og
filmer avløpsledningen.
1-veis spyling inntil 60 m

Rørlegger’n med hjerte for faget

KvalitetsproduKter fra

produKter
til utespa Godt utvalg!
Fagernes Rør AS
Bygdinvegen 2
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.no

FAGERNES RØR AS
Fagernes Rør AS Comfort
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SOMMERNYTT

Det store

SOMMERSALGET

Vi har norsk designklær
Ramme inn
fra Boheme
bilde eller maleri?
og Makeløs.

har startet!

Anita’s Drøm

Vi sender gjerne
varer og har Vipps.
Ring eller send
sms til 997 02 753.

Rammeverksted
& Handleri
FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71 116

Hilsen Frøydis

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

franit_a

Man.-fre. 10-17, lør. 10-15

Håndarbeid til sommerferien

÷25%

på hele serien

SIERO SOFASERIE i stoff Danny antrasitt.
Avbildet oppsett.

Før 14.999

Nå 9.999

Godt utvalg i garn,
mønster og tilbehør
til strikking, hekling
og brodering

GARNTORGET

Håndstrikkede gensere
og kofter til salgs

÷he2le5se%rien

på

-alt innen håndarbeid

GORDON SOFASERIE i Eco skinn cognac.
Avbildet oppsett.

Før 23.999

NORD COMFORT
kontinentalseng
med Comfort 7
overmadrass
B 120 x L 200 cm

Nå 16.999

Fast
lavpris!

på utvalgte
garntyper

Telefon 61 36 30 50
0
Valdresvegen 5, 2900 Fagern
nes
Lik oss på Faceb
book!

Sommerklær
Vi har godt utvalg i:

• Sommerkjoler
• Shortser
• Kortbukser
• Topper
• Selskapsklær

Nå 6.499

B 150 x L 200 cm

Nå 6.999

B 180 x L 200 cm

Nå 7.999

Pris eks. gavl/tilbehør

÷47%

1/2 PRIS

WONDERLAND
WINDSOR
kontinentalseng

med premium pulse latex
overmadrass
B 150 x L 200 cm
Før 35.999

Nå 18.999

B: 180 x L 200 cm
Før 38.999

Nå 21.999

Pris eks. gavl/tilbehør

Møblene får du levert og montert etter
nærmere avtale, også på lørdager.

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel

SKRAUTVÅLSVEGEN 33, 2900 FAGERNES

TLF. 61 35 77 00 • Åpent man.–tors. 10–18, fre. 10–19, lør. 10–16

Valdresmagasinet

Velkommen til oss
for en trygg og
hyggelig handel.

God sommer!
FAGERNES • Tlf 61 36 00 51
Åpent man.-fre. 10-17 lør. 10-15
Lik oss på Facebook og Instagram
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VELKOMMEN TIL
FAGERNES KJØPESENTER
HOS OSS
KAN DU LADE
BILEN MENS DU
HANDLER.

19 BUTIKKER
B

KLÆR, SKO & TILBEHØR
Bare Barn
61 36 05 92
B-jeans
40 44 10 84
Brustad
91 19 04 50
Cubus
22 31 82 65
Dressmann
23 21 85 28
Eurosko
99 48 60 80
G-sport
61 36 11 41
#Login
47 90 10 78
VIC
40 44 14 37

ER

NE

NT

FAG

ER

UN

DEKLU

B

K

Syv nye plasser for
elbil lading på
sørsiden av
bygget.

S KJØPES

E

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

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

MAT OG DRIKKE
Eurospar

61 35 89 00

SERVERING
Lunsjbaren

61 36 15 33

SPESIALBUTIKKER
Floriss
Norli

61 36 14 49
61 36 10 40

HELSE & VELVÆRE
Studio Beauty
VitusApotek

41 01 59 85
61 35 78 30

GAVE OG INTERIØR
Kitch’n
Nille
Princess
Skeidar

51 11 71 43
97 47 46 63
96 09 27 21
61 36 56 00

ÅPENT
Man.-ons. 10-19
Tors.-fre. 10-20
Lørdag 10-18
20
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VI SERVERER:

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

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

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

!
n
e
m
m
o
k
l
e

V
FAGERNES tlf. 61 41 11 11
Valdresmagasinet
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Byrådsledere i Oslo og kona har hytte på Syndin:

Den nye «heimen»
Etter å ha stått gjennom
den tøffe koronakrisa
som øverste leder i byrådet i Oslo, var det gull
verdt å komme til hytta
på Syndin, som Raymond
Johansen og kona Christin bygde for ett år siden.
– Jeg kommer liksom litt
hjem.
– Vi var på fetter- og kusinetreff i område og ble grepet av hvor flott det
var. Det ble et dyrt treff for å si det
sånn. Vi kjøpte tomt og Slidre Bygg
satte opp hytta. Det har vi ikke angret
en dag på, forteller byrådslederen fra
hovedstaden.

Nært forhold til Valdres
Han har noen minutter ledig mellom
de politiske oppgavene. Vi booket oss
inn i timeplanen til den travle politikeren.
– Så hyggelig at dere ønsker å ta en
prat. Jeg kjøper lokalavisa når vi er
oppover. Må jo følge litt med.
Raymond forteller at han har et nært
forhold til Valdres. Som ung gutt var
han ofte på besøk hos bestemor og
bestefar i Valdres, som hadde hytte
ikke så langt unna der han og kona
Christin nå har fått sitt eget ferieparadis.

Blir på hytta i sommer
– Det er ikke tvil om hvor vi skal tilbringe sommeren. Jeg skal være på
hytta hele ferien, kun ta noen turer til
butikken.
Johansen innrømmer at de ikke
har vært så mye på hytta som de hadde håpet, på grunn av hytteforbudet.
Det var en god følelse endelig å sette
kursen oppover mot fjellheimen
igjen for noen uker siden.

HYTTEPARADIS: For Raymond Johansen og kona Christin har hytta på Syndin fått en spesiell plass i hjertet. Der nyter de
naturen og roen – en stor kontrast til den travle hverdagen hovedstaden. Her er de to avbildet i hver sin Valdreskofte.


Måtte se skikkelige fjell
Hytta ligger inne på veståsen ved
Syndin. Et av kravene fra Christin,
som er fra Nord-Norge, var at hun
måtte se skikkelige fjell. Det kan man
fra Syndin, med mektig skue mot Jotunheimen.
Noe av det første Raymond Johansen gjør, når han ankommer hytta, er
å ta på seg turskoa og marsjere den
vesle timen opp på toppen rett ved
hytta. Følelsen av å komme inn i hytta etterpå og sette seg i godstolen
med et glass vin er ubeskrivelig.
Da er livet godt.

Helga starter i bilen
Før paret kjøpte seg hytte, reiste de
nordover eller på utenlandsferie. I
sommer, som folk må holde seg

FOTO: Privat

innenlands, er de glade for at det ikke
er tvil om hvor fritida skal tilbringes.
– Helga starter med det samme vi setter oss i bilen. Siden det er 23 mil å
kjøre én veg, så prøver vi å gjøre turen til en del av helga med hyggelige
opplevelser. Følelsen av å se Valdres,
dersom vi kjører over Tonsåsen, er
deilig.

Liker kontrasten
Den hender byrådslederen tar med
seg litt jobb opp på hytta, men han
forsøker å la ferieparadiset være et
sted for hvile og rekreasjon.
Raymond Johansen forteller om
roa han får i sjela etter et par døgn på
hytta. Her kommer han nær på naturen med store vinduer rett ut, og han
får kjent på masse vær. En deilig kon-

trast til bylivet og jobben som byrådsleder.

Noe har falt på plass
Raymond Johansen føler seg litt heime i Valdres. Noe har falt på plass.
Han viser til tiden som guttunge
sammen med besteforeldrene.
– Jeg har et nært og godt forhold til
Valdres. Jeg kommer liksom litt
hjem, når vi kommer til hytta. Som
guttunge husker jeg hvor stort det
var da de slapp hesteflokkene løs på
beite, sammen med kyr og sauer.
Landskapet har forandret seg. Da jeg
var liten var her kun busker og kratt. I
dag har trær og fjellskogen tatt over,
sier Raymond Johansen.
Anne Kjønniksen

LESESJEKKEN
Knut Arne Fjelltun (52)
leser mest sakspapirer,
men har alltid ei bok på
nattbordet.
Knut Arne er ikke den som sluker romaner, men mye annet lesestoff blir
det. Som ordfører i Nord-Aurdal er
det alltid sakspapirer å lese på, og det
er viktig å holde seg oppdatert for
Senterparti-politikeren.
– Jeg er flittig leser av Avisa Valdres
og Oppland Arbeiderblad. Nationen
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holder jeg også. I tillegg følger jeg alltid med på de store nettavisene. Ellers blir det jo gjerne at man leser seg
opp på dokumenter. Blir det for mye
sakspapirer, kan man fort bli liggende å gruble, så jeg pleier alltid å ha ei
bok jeg kan ty til på nattbordet for å
få tankene over på noe annet. Akkurat nå er det Jan Guillous tredje bok
om Hamilton jeg holder på med. Jeg
har lest romanene før for en del år siden, men fikk lyst til å gjøre det igjen.
Det er vel totalt tretten bøker i serien,
så jeg har litt å holde på med framover, humrer han.

Skal ordføreren virkelig nyte boklivets gleder, er det lokale praktbøker
om Jotunheimen han aller helst setter seg ned med.
– Jeg har bestandig likt å lese om
fjell. Bøkene til både Erik W. Thommessen og Tor Harald Skogheim og
Morten og Julia Helgesen er helt fantastiske, sier Knut Arne.
– Dessuten er jeg egentlig veldig interessert i krigshistorie, men det får
jeg dessverre altfor sjelden tid til å
fordype meg i.

Ingri Valen Egeland
Valdresmagasinet

TENKEBOKSEN
Eksamen, arbeidsmoral
og diskriminering
I skrivende stund sitter jeg ved vinduet mitt i
en liten studenthybel i Oslo. Været er grått og kjedelig, men bladene på trærne er grønne og frodige. Det berger denne ellers trivielle morgenen en
søndag tidlig i juni. Vi har en merkelig tid bak oss,
og sannsynligvis vil det fortsette å være merkelig
en stund fremover også. Dette er blitt en etablert
oppfatning blant mange, nettopp som følge av
dette årets mange skuffelser og overraskelser.
Ikke nødvendigvis en negativ ting å
akseptere verdens uforutsigbarhet!
For studenter ved høyskoler og universitet er tiden derimot preget av
intense intervaller med eksamenslesing og pugging. Sommerferien er likevel å skue, og heller ikke så veldig
langt i det fjerne. For undertegnede
er den faktisk her akkurat nå (med
stor respekt for dem som fremdeles
befinner seg i alt av det nervepirrende kaoset).
Det har alltid vært spesielt merkbart, noe jeg selv husker med mine
eldre søsken, når studenter i tjueårene nærmer seg eksamen. Det blir
profilert som en skremmende tyfon
av tall eller ord, og kan i verste konsekvens føre til fullstendig håravfall
og ekstremt vekttap. Som oftest ikke
så ille. Vi håndterer perioden ulikt og
reagerer forskjellig, og alle har egne
teknikker og rutiner de benytter seg
av. En gjenganger er derimot all den
systematiske klagingen; ikke om
uheldige oppgavetekster, men om
selve eksamenen. Kanskje er dette
også en av mestringsmekanismene
for mange. Og ikke misforstå, svært
mange har mer enn god nok grunn
nok til å felle noen tårer eller ti. Mange krevende
studieretninger har brutale og nærmest umenneskelige eksamensperioder med lite rom for selv
søvn og toalettbesøk. Dette får jeg ikke understreket nok. Imidlertid bør jo eksamensperioden
være det mest faglig givende og spennende for
enhver student, hvor man i ettertid sitter igjen
med et enormt utbytte av noe man forhåpentligvis er lidenskapelig opptatt av. Selvfølgelig finnes

TOBIAS WETLESEN

det unntak; mange fag og emner blir ikke alltid
slik man først så for seg. Ved et slikt tilfelle er eksamen et ganske godt grunnlag for litt klaging.
Samtidig er jeg jo en notorisk overtenker, så mulig
jeg legger litt for mye i alt det her ...

jeg resulterer i en stor respekt for arbeidet, som
samtidig gir god arbeidsmoral og kvalitet. Men
igjen, hva vet vel jeg. Denne tiden har jeg jo fremdeles i møte.

Sommeren er her uansett, til tross for avlyste
arrangement og kansellerte utenlandsreiser. Den
er ikke avlyst i seg selv, slik enkelte festival-glade
tidligere har hevdet. Likevel kan også sommeren
se ut til å bli noe turbulent. Det tragiske
og unødvendige dødsfallet til den amerikanske George Floyd har vakt sterke
reaksjoner verden over. Et nytt slag i
Illustrasjon
kampen mot rasisme og politibrutalitet,
Magne Olaf Ruud
ikke bare i USA, men verden for øvrig. Et
tema jeg syntes er enormt viktig, men så
idiotisk og tåpelig og med en så åpenbar
fasit at det blir nærmest banalt å kommentere det. Det bør jo egentlig ikke
være nødvendig med en debatt i det
hele tatt; selvfølgelig har alle krav på like
rettigheter og lik behandling! Å mene
noe annet er uten noe som helst logisk
resonnement eller grunnlag. Jeg er dog
skeptisk på at situasjonen, spesielt i
USA, går i en fruktbar retning med vandalisering og plyndring av butikker, og
ytterligere diskriminering og generalisering av politifolk og andre samfunnsgrupper. Nesten et ironisk paradoks og
selvmotsigende utfall. Mange (men
langt fra alle) ser også ut til å nærmest
utnytte saken for egen, personlig vinning og for selvpromotering på sosiale
medier, som har resultert i at de som
ikke tar stilling på digitale plattformer
igjen blir utpekt eller anklaget. Man er
ikke nødvendigvis stille i debatten selv
om man er stille på Instagram. Noen
kan derfor føle seg nødt til å måtte bevialle må gjennom. Samtidig tror jeg ikke den hek- se noe for anklagerne, noe jeg tror er feil utgangstiske hverdagen med litt periodisk slit forsvinner punkt i en kamp mot diskriminering og rasisme.
med det første i arbeidslivet. Kanskje tvert imot. Vi må bidra der endring faktisk kan skje, og av geOgså her finnes det nok svært krevende perioder. nuin medfølelse og ønske om å endre på dette
Jeg tror ikke det er helt sunt, ei heller riktig, og fremdeles skjeve forholdet; fortrinnsvis mellom
være under den oppfatningen at man kan «slappe svarte og hvite. Tenk gode tanker om deg selv og
av» etter studietiden. På mange måter er det jo om andre, vær snill med alle du møter, og nyt
her det hele faktisk begynner. Dette er jo gulro- sommeren!
ten! Et helhjertet og ærlig valg av karrierevei tror
Uansett er arbeidsmoral et konsept som ofte
opptar tankene mine. Eksamen er selvfølgelig et
uunngåelig faktum for enhver student, og et slit

BRAPLATE
For Lars Isachsen Jemterud
(30) starta musikkinteressen som smågutt med
platesamlinga til far.
– Der var det alt fra Cornelis Vreeswijk til The Rolling Stones. I ungdomsåra begynte jeg å høre på litt
hardere rock, som Mötley Crüe og
Guns N' Roses, før jeg gikk over i en
periode med mye «flanellskjorterock» à la Neil Young og Wilco i studietida, forteller kulturkonsulenten i
Nord-Aurdal. Han er sjøl aktiv musiker i blant annet bandet Måndag og

Valdresmagasinet

skriver stadig på nye låter i det han
kaller sin egen «furtebu» heime i
Aurdal.
– Jeg lytter til mye av den samme
musikken fortsatt, og den har bidratt
til å forme meg. Samtidig liker jeg å
holde meg oppdatert og kan gjerne
høre på listepop også. I det siste har
jeg spilt det nyeste albumet til
Kvelertak mye – det synes jeg er helt
fantastisk.
– Dessuten blir det aldri feil å sette
på Stein Torleif Bjella på en lørdagskveld, tilføyer Lars.
Om han skal framheve ei plate som

utmerker seg nærmest som et lydspor til livet, blir det nevnte Wilcos
debutalbum «A.M.»
Livets liveopplevelse fikk han på
sin side da han fikk møte gutta i AC/
DC backstage etter endt konsert på
Valle Hovin i Oslo for noen år siden.
– Jeg har aldri vært så «starstruck» i
hele mitt liv som da, så det må stå
som høgdepunktet, konstaterer
Lars, som innrømmer at dette er
moro å tenke tilbake på – særlig i tider med konserttørke som i det siste.

Ingri Valen Egeland
20. juni 2020
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

VI HAR BYGGET NY BUTIKK PÅ LEIRA
Kom innom og la deg inspirere!

•

Flis

•

Forblendingsstein

•

Dusjvegger/kabinett

•

Baderomsinnredning

•

Toaletter

•

Blandebatterier

•

Dusjer

•

Badekar

STORT
UTVALG
FLISER

FORNY
UTEOMRÅDET
MED FLISHELLER

24

20. juni 2020

SPILETREVERK
FRA VYRK
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

Baron Ultra - HiTech maling holder huset nymalt år etter år

STEINPANEL TIL
MUR

INTERIØRSENTERET
Markavegen 11, 2920 Leira.
Telefon: 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fliser og VVS-varer forhandles også hos Flisekompaniet Hønefoss
Valdresmagasinet
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VI ORDNER ALT
– BE OM TIILBUD
• Service og reparasjoner på personbiler
• Service og reparasjoner på lastebiler, tilhenger og
busser.
• Periodisk kjøretøykontroll på personbil, varebil,
lastebil, tilhenger og busser.
• Montering og service på alkolåser.
• Montering og service av fartskrivere.
• Salg av Mobil1 olje.
• DEKKMANN. Salg og reparasjon av dekk.
Dekkhotell for personbildekk og lastebildekk.
• Vaskehall for tunge kjøretøy.
Fagernes
Verkstedsenter AS
Tlf. 911 11 120

TRENGER DU
ELEKTRIKKER?
post@el-tjenester.as

Spikarmoen 13 - Tlf. 911 11 123

Velkommen til ValdresBil AS

• Salg av nye og brukte biler
• Salg av bobiler og caravan
• SkadeverkSted • PerSonbilverkSted
• kaMa FritidSbutikk
• vare / laSt / buSS og bobilverkSted
Bra utvalg av nye og brukte vogner og biler.
• Stort delelager • ruteSPeSialiSt
Kom og få et godt tilBud av oss!
• alt til bilen
alle hytte- og camping «valdriser». ta service og

PS!

vedlikehold på bilen din i valdres, vi har lavere
priser enn i pressområdene rundt storbyene

Spikarmoen · 2900 Fagernes
Sentralbord 61 35 86 00

valdresbil.no

Autogruppen

Spikarmoen 1, 2900 FagerneS - ÅpningSTiDer: VerkSTeD: 07.30-16.00 • SalgSaVDeling: 08.30-16.30 • lørDag: eTTer aVTale
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NYHET! RAV4 PLUG-IN HYBRID
Verdens mest kjøpte SUV kommer
endelig som ladbar hybrid!

E:
DSLEI
MÅNE

3 599,

EVENTYRET VENTER!
Nå får du RAV4 Plug-in Hybrid med elektrisk
rekkevidde på hele 65 km, og 306 hk som tar deg
fra null til hundre på 6,2 sekunder. Hvor går reisen?

RAV4 PLUG-IN HYBRID
PRIS FRA 510 700,-*

*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. 1500,-. **Privatleie eks. modell Life AWD.: Startleie/etabl.gebyr 100 000,-. Totalt 236846,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring, utslipp
CO2 og NOx: fra 0,42 l/mil, fra 98 g/km, 5,3 mg/km. . Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Snakk med våre Selgere:
Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

Mobil
473 72 767

Åpn.tider: man.-fre. 8–16. lør. stengt. møter utenom åpn.tid etter avtale.
Se våre nettSider: www.hovli.no
3550 Gol · tlf. 32 07 53 55
2920 leira · tlf. 61 36 26 00

Store nyheter
fra ford!

ford exPlorer

ladbar
hybrid

ford ranger

Pris fra 393.000,- + mva.

Pris fra 899.000,-

ford Kuga

Pris fra 451.000,-

ford Puma

Pris fra 311.800,-

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

Valdresmagasinet

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

20. juni 2020
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God sommer!

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas ohlson
europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex
narvesen
nille
oK Hagen

stort utvalg i mat
fra Valdres

GULL-Ur-oPTIK

spar
sport 1
Zavanna
Posten

nyt lunsjen
eller kaffen ute
på solterassen

300 gratis parkeringsplasser Vi har 4 ladestasjoner for el-biler
LeIrA I VALdres Åpent 10-20 (18) spAr og bilteMA 08-20 (9-18)
Apotek 1 MAn-tors 10-18, fre 10-20, lør 10-18 AMFI.no/VALdres

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

SPORTSMAN 570 EPS HUNTER
Fra kr 84.700,- eks. mva.
Kjøp din nye ATV hos

VALDRES ATV & SNØSCOOTER SENTER
2977 Øye – www.oyebygg.no - valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 - 901 60 871 - 934 13 000
28
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Vi leverer ferdig skigard...

Etablert
2009

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

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

SOLIDE UTEMØBLER

Produsert i trykkimpregnerte materialer.
Ferdigproduserte møbler på lager.

Kan
lagres ute
vinterstid.

Klaffebord

Syver Kvaal – Telefon: 934 39 811
Reinlivegen 465 – 2933 Reinli

- og kraftige utemøbler
– som er beregnet til å stå ute år etter år

Kjøp kvaliteten hos
Fritidssenteret Leira!

Honda gressklipper ......... fra 6490,Echo gresstrimmer ...........fra 2290,Echo motorsag ......................fra 2990,VI
BRINGER
GRATIS

Valdresmagasinet

Tlf. 61 36 09 44
Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

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

v/Fred o. Ødegård

Etnedal i Valdres

www.sagbruket.no

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

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

20. juni 2020
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RUTINERT: Henning Wangsnes under en av sine mange morgenturer på Strandefjorden.

VAKKERT: Helin i Vang er også et av mange vatn som egner seg for å ta med kajakken. 
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FOTO: Privat

ANBEFALER: Anne Kristin Medhus, her på Ølsjøen i Tisleidalen
fritidsaktivitet. 

Valdresmagasinet

NØLER IKKE: Et morgenbad er naturlig for Henning etter avsluttet padletur, sjøl om vatnet nok var temmelig kaldt.

Stadig flere oppdager
padlingens gleder
Sommeren er sannsynligvis den fineste
tida for å utforske
denne aktiviteten. Og
Valdres kan by på et
eldorado av muligheter, med alt fra flate
fjorder til krevende
elvestryk.

H

enning Wangsnes, som er
markedssjef og kreativ leder i
Valdres Natur- og Kulturpark,
har drevet med padling i 25 år. Han
startet så smått med testing under
militærtjenesten, men har hatt egen
kajakk siden 2002. Han padler nesten
uansett vær, og bruker sporten både
som rekreasjon og trening.
– Jeg synes det er fint å bli sliten.
Du skal kjenne at du har vært ute,
sier han.

Lavterskel-aktivitet

n, framhever padling som en flott
FOTO: Privat

Valdresmagasinet

Magasinet var med ham på en av
hans mange morgenturer på Strandefjorden. Ikke sjelden padler Henning
da strekningen Fagernes/Leira og tilbake.
– Det er en flott start på dagen, før
jeg drar på jobb, sier han.
Og Henning er ikke snauere enn at
han også tar seg et morgenbad, sjøl

om temperaturen i vatnet i slutten av
mai nok ikke var mer enn rundt 10
grader.
Han understreker at padling er en
lavterskel-aktivitet for alle, om du
har to friske armer og en kropp som
fungerer så noenlunde. Og hvis du vil
ha litt større utfordringer, kan du
som Henning ta med deg ski og padle
for eksempel Bygdin eller Gjende på
vårparten. Da ligger muligheten åpne
for en flott topptur i fjellet, som en
ekstra bonus.
– Jeg padler også fra Fjærland og
inn til hytta på Romøyri, en strekning
på 14 kilometer, forteller Henning,
som har aner i dette området.

Sju vakre
Som markedssjef i VNK er han naturligvis spesielt opptatt av å fremme
Valdres som reisemål. Således laget
han for noen år siden – på forespørsel
fra Scandic Hotell Valdres – en oversikt over aktuelle padleturer. Disse
bærer navnet «De 7 vakre» og er et utvalg av fjorder som er fine å padle.
Hotellet tilbyr padlepakker, inkludert overnatting. Alle de sju vatna
ligger innenfor en times kjøring fra
Fagernes.
De som er med i dette opplegget er
Strandefjorden ved Fagernes, Storfjorden ved Nøsen, Vangsmjøsa, Bygdin, Slidrefjorden, Aurdalsfjorden og
Steinsetfjorden i Etnedal. Det er
verdt å merke seg at Vangsmjøsa kan
være utfordrende med vind samt at

vatnet kan være kaldt. Det samme
gjelder Bygdin, så disse to egner seg
nok best for noe mer erfarne padlere.
Også i Aurdalsfjorden nedover forbi
fjordcampingen må man være oppmerksom på strømmen i vassdraget.

Kan anbefales
Anne Kristin Medhus fra Fagernes er
ei av etter hvert mange damer som
har tatt opp padling som en kjær fritidsbeskjeftigelse. Hun og mannen
Mikael har hytte på Syndin, og de
padler ganske ofte i dette fjellområdet.
– Alle Syndin-vatna er jo veldig
fine. Og Helin er også flott, da kan du
kjøre inn til Strø og starte derfra. Ellers benytter vi Movatnet på Jaslangen en del, forteller Anne Kristin,
som kaller seg mest en godværspadler.
Hun og Mikael bor slik til at de kan
trille kajakkene ned til Strandefjorden, og ta seg en rekreasjonstur etter
jobben. Noen ganger tar de også vegen til Aurdalsfjorden eller Tisleifjorden.
– Mulighetene er mange. Og jo
tryggere du blir, desto mer har du lyst
til å padle. Så dette er en aktivitet
som jeg absolutt kan anbefale, sier
Anne Kristin, som ble inspirert av
noen venner til å begynne for firefem år siden.
Morten Stensby
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Elvepadling – noe helt annet
Vestreslidringen
Svein Erik Ski er fascinert av bratte, smale
elver med tøffe stryk.
Han har blant annet
vært med og førstegangspadlet elva Utla,
helt fra Sognefjellet til
Årdal.
– Vi brukte tre dager på turen, forteller Svein Erik, som ble inspirert til å
begynne med elvepadling av sin fetter, Pål Kalleberg.
Sistnevnte er en veteran i norsk
padlemiljø. Han elsker å utforske elver der ingen har padlet før.

Skrubbing
– Han er veldig gira på ekspedisjonsturer. Vi leter opp elver på kartet og
utforsker dem. Slik har vi også gjort
det med mange elver i Valdres, sier
Svein Erik.
Den første elva han padlet her i regionen var elva Raudøla, som renner
ut i Beito-Øyangen. Men han ramser
opp Kjølaåne, som munner ut i Yddin, Fjelldokka, grenseelva mellom
Nord-Aurdal og Gausdal, Urula og
Åsli-elva i Hedalen, øvre Begna i
Vang, Smådøla, elva fra Hovsfjorden
og nedover mot Holdalsfoss samt
Krokåni, Flya og Tisleia.
– Vi utforsker små elver. Da blir det
en del «skrubbing», sier Svein Erik og
smiler, det vil si at kajakkene skraper
nedi rett som det er.
Han framhever også Etna som ei
elv der det er blitt veldig populært å
padle, for dem som ønsker seg litt utfordringer.

FORBEREDELSER: Svein Erik Ski i det bratte terrenget langs Utla, i forbindelse med førstegangspadlinga av elva i 2003.



Krevende
Men tilbake til «jomfruturen» på
Utla. Den ferden foregikk i 2003, så
det begynner å bli en del år siden.
Svein Erik har lært det han kan om
padling av sin fetter, for øvrig er han
sjøllært.
– Det har blitt mye «learning by
doing». Da blir det også en del svømming, ler han og legger til at det kan
bli nokså heftig og krevende.
Det var sannelig også turen på Utla
for snart 17 år siden. Den gråhvite
elva går helt fra Utledalstjørna på

FOTO: Privat

Sognefjellet og ned til Årdal, innerst i
Sognefjorden. Elva har et utall fosser
og stryk på sine 1403 høydemeter og
40 kilometer lange ferd ned til Sognefjorden. Det villeste partiet av Utla
kalles Styggegjelet, som er Norges
dypeste elvejuv.

Helt rått
Svein Erik skrev sjøl en artikkel, som
den gangen ble publisert i magasinet
Fri Flyt. Mikjel Thorsrud fra Bagn,
yngstemann på turen, gjorde det
samme. Vi sakser litt fra sistnevntes

skildringer: «Vi drar kajakkene ned til
elvekanten, setter oss i kajakkene og
drar pusten dypt. Vi skal gjøre det ingen før oss har gjort, padle gjennom
Styggegjelet. Det går nedover, stryka
er brattere enn det så ut til 100 høydemeter lenger opp, og vi er glade for
at vannføringa er så liten: Her ville
det fort blitt voldsomt med mer
vann. Sanseopplevelsen av å padle
Styggegjelet er enorm, naturen er
helt rå. Helt forbanna rå! Jeg er stengt
inne i ei elv mellom flere hundremeter høye fjellvegger. De første 50–100
høydemeterene opp fra elva er stort
sett loddrett granittvegg».

Mange strabaser
«Å padle Utla er en kjempeopplevelse. Men den er ikke gratis, og koster
ekstremt mye i form av forberedelser
og slit underveis. Pål har alene hatt
over 14 «arbeidsdager» i forbindelse
med planlegging og padling av prosjekt Utla! Den som kommer til Utla
primært for padleopplevelsen vil
ikke bare bli skuffa, han vil heller
ikke klare det. Utla blir først ei attraktiv elv dersom du verdsetter turopplevelsen og ikke minst den råe naturen like høyt som padleopplevelsen.
Og i tillegg bør helst alt slitet være et
mål i seg sjøl», avsluttet Thorsrud sin
reportasje i 2003.
– Det var mange strabaser, med
mye bæring av kajakkene samt skiftende værforhold, som gjorde ekspedisjonen ganske utfordrende, minnes Svein Erik.
De siste åra har det derimot blitt
noen litt mindre strabasiøse padleturer, som for eksempel på Hardangervidda og i Trysilelva.

RÅTT: Styggegjelet, Norges dypeste elvejuv, måtte forseres under den strabasiøse turen.
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Morten Stensby
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Slidre
mune

tnedal
mmune

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

Vang

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

Vang
kommune

Vang på tilbodssida
Fleire kampanjar retta mot hyttefolk, lokalbefolkning og feriegjestar
rullar i Vang denne sommaren.

Småjobb i hus og hytte
Etter oppstart i april har det vorte
formidla kring 30 små og litt større
vedlikehaldsoppdrag hjå hytte-eigarar
og privatpersonar i Vang. Hytte-eigar
på Tyin-Filefjell Øystein Vangsnes
drog i gang kampanjen etter ei hard
påske for næringslivet.
– Dette er tida for å leggje inn bestilling på smått og stort på hytta og eg
håper flest mogleg blir med på denne
kampanjen for å sikre arbeid til dei
lokale fagfolka i Vang, fortel Vangsnes.
Oppdrag registrerer ein via vangivaldres.no. Alle som legg att forespørsel
får tilbod frå 1-3 relevante, lokale og
dyktige aktørar i løpet av to veker.

– For større oppdrag og nybygging
oppmodar vi til å gå i dialog direkte
med dei relevante bedriftene. Vi har
oversyn over alle aktuelle aktørar på
vangivaldres.no, fortel næringsutviklar
Dag Inge Bruflot i Innovangsjon som
organiserer kampanjen.

Handelskampanjen
Vang byggjer Vang
Den neste kampanjen er skipa for å
opne auga for all kvaliteten som kan
kjøpast for pengar i Vang, med ein
patriot-kopp laga i avgrensa opplag
som gulrot.
– Dette er tida for å handle! Anten det
er snakk om mat, opplevingar, ferie
eller varer, har vi eit solid utval i bygda
som både vi vangsjgjeldingar og hytteeigarar kan nytte i endå større grad,
seier ordførar i Vang, Vidar Eltun.
I korte trekk går kampanjen ut på
å gjennomføre 15 større handlar

Vandring i Kvamskleiva langs Kongevegen over Filefjell er eit av fleire sommarhøgdepunkt i Vang. Foto: Sverre Hjørnevik.
hjå lokale bedrifter i løpet av 2020.
Registrer handlane via vangivaldres.no
og hent ut patriotkoppen hjå ei lokal
handelsbedrift.

natting, matopplevingar, familieturar
og landets råaste badstoveoppleving,
fortel dagleg leiar i Innovangsjon,
Hallgrim Børhus Rogn.

Sommaropplevingar

Han minner om at også www.valdres.
no, www.outtt.com og ut.no er gode
stader å finne ut meir om kva regionen har å tilby denne sommaren.

Eit nytt kart med oversyn over opplevingar og bedrifter i Vang er på plass
rundt om i heile kommunen til sommarferien. Samstundes ligg 10 tips til
sommaropplevingar i Vang på topp
hjå vangivaldres.no heile sommaren.
– Her er flaggskip som Kongevegen
over Filefjell, Uranostinden og MB
Bitihorn, men også tips til stølsover-

- Vi oppmodar samstundes alle som
deler foto frå bygd eller fjell på Instagram om å nytje #vangivaldres, der
det ligg snart 25.000 foto.

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

Kulturprogram i Nord-Aurdal
Det ble en spesiell vår og sommer for kultur-Norge. De aller fleste konserter er
kansellert eller flyttet. Vi benytter denne spalteplassen til opplyse om høstens
program – slik det ser ut i dag.

Kulturprogram:

Onsdag 19. August:
Odd Nordstoga – Min eigen song
Dette arrangementet er flyttet to ganger, og vi oppfordrer publikum til å følge litt
ekstra med. Det vil komme informasjon om hvordan vi kan klare å gjennomføre
denne konserten.
Torsdag 3. september:

Ole Paus – Solo

Torsdag 24. september: Jan Eggum – Så langt har alt gått bra
2. og 3. oktober:

Valdres Barne og Ungdomsteater – Trollmannen fra OZ

10. oktober:

Riksteatret – Pust

21. og 22. oktober:

Hellbillies – 30 år på vegen

28. november:

Riksteatret – Mio, min Mio

Kino: Kinoen vil holde stengt i juli.
Utover dette vil kinoprogrammet gå som normalt.
Alt blir bra!
Mio, min Mio 28. november, Riksteatret.

Valdresmagasinet
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Vestre Slidre

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

Sør-Aurdal
kommune

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Imponert over hytteeiere
Etter en periode med restriksjoner,
er vi takknemlige for at samfunnet
gradvis returnerer til normalen og
at vi kan glede oss over å se stadig
nye ansikt i bygda og på fjellet
igjen!
Både fastboende og hytteeiere har
håndtert den siste tiden på en imponerende måte, både ved å akseptere
de føringene som ble gitt og ved å
opprettholde en gjensidig vennlig
tone ovenfor hverandre. Vi har invitert
en av hytteeierne i kommunen,
Morten Bjerke, til å skrive litt om hvordan han har opplevd den siste tiden:

med god plass mellom hyttene og
flott utsikt mot fjellene i vest. Her
har vi tilgang på alt vi ønsker oss. På
vinteren kjøres det mange mil med
skiløyper mot Vang i nord og NordAurdal i sør. På sommeren kan vi sykle
på rolige stølsveger og gå fotturer i
fjellet. På serveringsstedene og butikkene på Vaset og Syndistøga føler vi
oss velkomne som «deltidsbeboere».
Vi har et godt forhold til grunneier og
de som utfører tjenester som løypekjøring og brøyting av veger for oss.

Hytteforbudet
Denne vinteren fikk vi oppleve en ny
side av hyttelivet da koronapandemien slo til for fult. Det føltes veldig
rart å få beskjed om at det var forbudt
å være på hytta. Da vi kom fra skitur
den 12. mars ble vi satt ut av det
alvorlige budskapet som ble presentert. Vinterferien ble avbrutt og vi ble

Hytteliv i krisetid
Vi er relativt ferske som hytteeiere i
Vestre Slidre, men vi har rukket å bli
veldig glad i vårt hytteområde på
Lehovd som ligger mellom Vaset og
Syndin. Hytta ligger i et lite hyttefelt

Foto: Morten Bjerke
usikre på hvor lenge det ville bli før vi
kunne komme tilbake. For oss ble det
7 uker, men vi var heldige og fikk «hilsener» fra hytta flere ganger. Fastboende i kommunen tok turer og passet
på. Det ble oppslag i media om at
enkelte ikke overholdt hytteforbudet,
men de fleste hadde nok forståelse
for at situasjonen tilsa at hyttene ikke
skulle brukes i denne tiden.

fleksibilitet og bedre infrastruktur gjør
at mange jobber fra hytta, og andelen
spreke pensjonister som vil tilbringe
mer tid på hyttene øker også. Dette
må tas inn i planene for beredskap og
dimensjonering av helsepersonell og
nødetater. Med mer bruk av hyttene
øker også behovet for løypekjøring og
brøyting i ukedagene.
– Morten Bjeke

Felles erfaringer

Vi håper at vi sammen kan dra nytte
av erfaringene til det beste for alle i
tiden fremover. Kommunen retter en
stor takk til alle som har bidratt til at
vi har kommet oss gjennom denne utfordrende perioden ved å vise omsorg
og forståelse for hverandre.
Vi håper på et yrende folkeliv til fjells
i sommer!

Tilbake til en mer normal situasjon
er det viktig at kommunene tar med
seg erfaringene fra denne tiden. Med
stadig flere hytter får kommunen i
lengre perioder av året ansvar for
mange flere enn de som er fastboende. Flere hytter brukes mer. Økt

Etnedal

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

Sør-Aurdal
kommune

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Velkommen til stolpejakt og Tufteparken
Tufteparken på plass

Stolpejakt er en gratis aktivitet som
tilbys over store deler av Norge nå også i Etnedal! Etnedal turlag,
Etnedal IL, frivilligsentralen og
kommunen står bak stolpejakten i
kommunen.
I 2020 har vi plassert ut 20 stolper
rundt omkring i Bruflat-området. Dette er et lavterskeltilbud som ALLE kan
delta på. På stolpejakt får du både
fine naturopplevelser og god trening!
Hver stolpeplassering består av en
meterhøy trestolpe med nummer og
bokstavkode (tre bokstaver), samt ei
QR-kode du skanner hvis du registrerer stolper med smarttelefon.

Hva er stolpejakt?
Stolpejakt er en type orientering som
går ut på å finne stolper i nærmiljøet
som er avmerket på et kart. Kartet finnes både på papir og digitalt i en app
som heter «Stolpejakten». Du velger
selv hvor mange stolper du ønsker å
finne og registrere. Stolpejakt finnes
over store deler av landet, og du kan
selvfølgelig samle stolper i så mange
kommuner du selv ønsker.

Slik registrere du stolpebesøk:
På nett: Ta med kartet ut på stolpejakt og noter bokstavkodene du finner
på stolpene. Når du kommer hjem,
går du inn på www.stolpejakten.no og
registrerer kodene du har samlet.
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Det er Etnedal Ungdomsråd som har
jobbet for å få en Tuftepark til Etnedal. Dette er et lav-terskel treningstilbud som finnes mange steder i landet.
Tidligere sto parken på Beitostølen,
men med mye dugnad og velvillig
støtte fra næringsliv og kommune, ble
den kjøpt og flyttet til Bruflat. Tufteparken vil være klar til bruk i løpet av
sommeren.

Stolpejakt: Anne Marte og Katrine Telstø er på stolpejakt sammen med Altaj.

Med app: Last ned «stolpejakt»-appen gratis fra App Store eller Google
play til din telefon og ta med mobilen
og evt kartet ut på stolpejakt (i appen
får du også opp digitalt kart). Skann
QR-koden på stolpene du finner med
appen på mobilen. Stolper registrert
med appen synkroniseres med www.
stolpejakten.no neste gang enheten
er koblet til internett. (Du trenger
ikke bruke mobildata for å registrere
stolper.)
På papir: Ta med deg kartet ut på
stolpejakt og noter bokstavkodene på
stolpene du finner i tabellen på kartet.
Lever ferdig utfylt kart (med koder,
navn, telefon, osv.) på Servicekontoret eller på Frivilligsentralen innen
15.oktober.

Papirkart får du på Joker, Matkroken,
YX og på Frivilligsentralen. Det kan
også lastes ned på www.etnedal.
kommune.no. Alle som deltar på stolpejakt i Etnedal er med i trekningen
av fine premier! For hver stolpe som
registreres sikrer du deg et «lodd» i
kampen om premiene!
Du finner mer informasjon på
facebook «Stolpejakten i Etnedal»,
www.stolpejakten.no og
www.etnedal.kommune.no.

Tuftepark: Noen fra dugnadsgjengen
demonstrerer bruken.
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Øystre Slidre

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

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Klima+ på plass
Vil du vera med å forma framtida
i Øystre Slidre? Vil du vera med å
forma framtida i Øystre Slidre eller
har du behov for eit ekstra «heimekontor?
På Heggenes kan du no bli ein del av
eit nytt kontorfellesskap vi har kalla
Klima+.
Øystre Slidre kommune er godt i
gang med å gje visjonen « Rein Naturglede» innhald og Visit Valdres har
i fleire år jobba mot ei meir berekraftig hytteutvikling .
I Øystre Slidre skal vi sertifisere
heile kommunen sitt miljø. I bygget
ved sida av kommunehuset skal vi
utvikle likeverdig partnarskap mellom
kommune og næringsliv, som vil gje
hytteeigarar moglegheit til å enklare
kunne velja ei meir berekraftig fritid.
Dette kan gi deg tilgang til nye forretningsmogelegheiter, du kan auke
nettverket ditt og bli med på arrangement og kurs eller gjera det enklare å
vera deltidsinnbyggar i kommunen.
Her får du tilgang til det du treng av
møterom og vanleg teknisk utstyr, ny-

Sør-Aurdal

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

Sør-Aurdal
kommune

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Kontora har ei open form med moglegheit til å velje ein avtala som passar
ulike behov anten det er fast plass på
fulltid til kr 4000,- i månaden eller ein
flexsibel deltidplass til kr 1000,-.
Målet for Klima + er å skape eit kompetansemiljø for framtidig hyttebygging – der byggeprosess og bruk, inkludert transport, skal gje eit nøytralt
eller positivt klimaavtrykk. Kommunens plan- og byggesaksforvaltning
ynskjer å utvikla samarbeid mellom
planleggjarar, arkitektar, utbyggarar,
entreprenørar, eigedomsutviklarar
og marknadsarbeidarar, for å bygge
samarbeid som vil teste ut nye idéer
og løysingar og skape eit kompetansemiljø for framtidsretta hyttebygging. Vi skal bruke både tilgjengeleg
utprøvd og teknologi, men også bidra
til utvikling av nye løysingar.
Dei ferdige løysingane skal delast
med samfunnet og skapa entusiasme
og auka etterspørsel etter løysingar
for ei berekraftig fritid.

For å bosette seg i en kommune trenger man jobb, hus og et sosialt nettverk. Det står mange fraflyttede hus
og småbruk i bygdene. Disse kunne
bidratt til økt tilflytting, fast bosetting
og næringsutvikling i Sør-Aurdal. Arbeidsplasser er ikke alltid nok for å få
nye innbyggere. Det viktige spørsmå-

Et levende prosjekt
Prosjektet er organisert i Mitt Sør-Aurdal SA. Til nå har 32 bedrifter andel i
selskapet. Målet er 50 bedrifter. Prosjektet er initiert av kommunen, og er
støttet økonomisk av Fylkesmannen.
Prosjektet vil utvikle seg etterhvert
som tiden går. Prosjektidéer vil forsvinne og nye vil komme til. Halvårlige fellessamlinger med idédugnad
og evaluering skal sikre at prosjektet
ikke stivner, men stadig er levende og
relevant.

Prosjektleiar Anni Onsager ventar i spenning på telefon; +47 93434111,
eller mail; anni.onsager@oystre-slidre.kommune.no, frå deg som vil bli med å
forma framtida i Øystre Slidre.

Stupetårnet

No er stupetårnet ute i Heggefjorden og du kan starte badesesongen.
Det er litt gravearbeid i dei neste
vekene, kommunen grev ny vann og
avlaupsledning. I anleggsperioden
vil parkering for badegjester bli ved
gamle ungdomsklubben. Vatnet er
testa og det er frisk temperatur, men
blir varmare for kvar dag. Kiosk og
utleie av utstyr startar 20. juni og varar
i heile sumar.

Mitt Sør-Aurdal!

Øystre Slidre
kommune

Sør-Aurdal kommune har negativ
folketallsutvikling, samtidig som
flere bedrifter har vanskeligheter
med å skaffe arbeidskraft lokalt.
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deleg kaffi og te står klar heile dagen
og den flotte kantina til kommunen
opnar snart igjen.

Nord-Aurdal
kommune

let er: Hvordan får vi Sør-Aurdal til å
bli et attraktivt sted å flytte til?
Prosjektet fikk støtte fra deler av
næringslivet da flere bedrifter var representert på en samling på Solheim
Trevare på Bagn. Senere har flere representanter fra næringslivet bekreftet
at de mener at dette prosjektet kan få
stor betydning for bedriftene, og for
kommunen som helhet. Det kom også
støtte fra kommunen og fylket.

Pga Covid 19 har vi ikke kommet i
gang slik vi ønsket, men så snart vi
kan vil vi invitere unge og voksne
til brainstorming. Etter hvert skal vi
arrangere folkemøter i bygdene. Her
vil vi høre hva befolkningen mener
vi trenger i kommunen for å snu en
negativ trend.
Vi har startet på arbeider med et
nettsted (mitt.sor-aurdal.no). Her skal
vi fortelle nære og levende historier,
og gi god informasjon om muligheter i kommunen. Vi har også startet
kartlegging av tomme boplasser i
bygdene.

MÅL
•
Stoppe befolkningsnedgangen i Sør-Aurdal
•
Gjøre oss stolte av kommunen gjennom å vise hverandre hvem vi er,
og hva vi har i kommunen vår
•
Skape møteplasser
•
Sikre bosetting på fraflyttede boplasser i kommunen
•
Styrke kontakten mellom kommunen og innbyggere som er under utdanning
•
Næringsutvikling
•
Tomteutvikling
MÅLGRUPPE
•
Kommunens innbyggere
•
Mennesker som kan være interessert i å bosette seg i Sør-Aurdal,
fortrinnsvis yngre
•
Kommunens bedrifter
•
Bedrifter utenfra som kan motiveres til å etablere seg i kommunen
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påtur
Tor Harald Skogheim

VANG

Herleg: Utsyn frå toppen ned mot Mugnebottjerna (nærast), Fleinsendin (t.v.) og Øyangen (t.h.), med Skaget og Rundemellen langt bak. Vi ser også elva Mugna (t.h.) ned mot Sle

Merka rute: Stien mot Mugnetinden er teikna inn på turkartet for Vang.
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Merka sti: Triveleg og lett å gå oppetter langs
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Mugnetinden – flott
turmål med vide utsyn
Slettefjellet ligg som ein diger, kvelva
båtkjøl mellom Vang og Øystre Slidre.
Lengst i nordvest ruver Mugnetinden,
som mange besøkjer både sommar og
vinter. Ikkje rart, for du får du verkeleg
løn for strevet når du står på toppen.

T

idlegare Valdres Tur- og
Fjellsportportlag hadde
på 90-talet årleg fellestur
til Mugnetinden i april. DNT
Valdres, som vart stifta i 2011,
har hatt både sommarturar og
randoneeturar dit. I sommar er
Mugnetinden er ein av toppane
i «Kremtoppjakten», og fellesturen går turen i slutten av august.

Jubileum neste år

ettefjellvegen.

Fyrste turen min til Mugnetinden var som 16-åring, på ein familietur i august 1971. Då gjekk
vi opp langs Vegabekken, som
kjem i eit fint fossefall ned på
vestsida av vatnet Fleinsendin.
Turen vidare gjekk forbi Kuletjernet og til topps frå nord.
Den vanlege sommarruta er å
gå opp langs elva Mugna, med
start frå Slettefjellvegen, like
sør for Mugnestølen. Hit kjem
du ved å kjøre frå Beitostølen
via Beito og Skredbergo, og på
bomveg vidare opp forbi Flein-

elva Mugna.
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sendin. Eller opp frå bommen
ved Heensåsen i Vang, og over
Slettefjellet.

Idyllisk i Mugnebotten
Der Slettefjellvegen kryssar
elva Mugna er det parkering for
mange bilar, og tydeleg sti går
oppover på høgre side av elva.
Den er merka med kvite V-ar,
av ungdommar på sommarjobb
for Vang kommune. Ruta er
teikna inn på turkartet for
Vang, og er omtala i fleire turhandbøker.
Det er lettgått og triveleg opp
langs elva, og tek du turen på
rett tid kan du få flotte haustfargar med på kjøpet. Opp mot
Mugnebotten flatar det ut, her
er to fine tjern - og teltplassar
nesten overalt.
Den merka stien svingar inn
mellom dei to tjerna, og akkurat her ligg to dyregraver, brukte i tidlegare tider til fangst av
villrein. Gravene bør du ta deg
tid til å sjå nærare på, dette er

kulturhistorie! Ut frå hjørna av
gravene ser vi restar av steingjerde (ledegjerde) som skulle
styre reinen mot gravene.
Stien held fram i jamn stigning, etter kvart noko slakare
oppover mot tjern 1461 m.

Alternative ruter opp
Ei anna rute her, dersom vassføringa i elva ut frå det sørre
(minste) tjernet er lita nok, er å
steingå elva i oset. Litt oppi
bakken, ved sida av eit skrådd
sva, ligg det også to dyregraver.
Den eine ganske intakt, den andre har rasa noko saman. Vidare oppover fylgjer du tydeleg
trakk/sti på venstre side av bekken, og krysser denne noko høgare oppe for å kome bort att til
den merka stien.
Innunder brattberget deler
denne stien seg, begge leiene er
merka. Brattaste leia går opp til
høgre, stadvis over nokre sva
som kan vere litt vanskelege, i
alle fall i vått vêr.
Den andre leia går rett fram
og opp til nordsida av tjern 1461
m. Herifrå går stien bratt opp
mot nord før det ei stund flatar
ut litt forbi ein bratt og svart
knaus som ligg på venstre side.
Resten av turen går på stein
og blokkmark, nokre gonger
må du over over ei snøfonn – og
så opp ei grunn, slak renne til
toppen. Gangtid opp er rundt

to timar, avhengig av kven som
er med.

Panoramautsyn
Ved den store varden er det
stupbratt ut mot aust, rett ned
mot Mugnebottjernet, så vær
varsam! Men spanande å sjå
ned, også mot vatna Fleinsendin og Øyangen, og mot gardsbruka inne i Lykkja.
Du får skikkeleg panoramautsyn her oppe. I nord mot Kalvehøgdene og andre tindar på
nordsida av fjellsjøen Bygdin,
og mot Valdresflye med sine
høer. I vest ruver Falketind,
Uranostinden og Hurrungane,
og i sør og aust er det høge og
lågare toppar samt vidder og
dalar nedover i Valdres.
Det vanlege er retur same
veg, men eit spanande (umerka) alternativ for godt fjellvante, og i tørre forhold, er å ta ein
liten runde og koma ned att i
Mugnebotten frå nord. Gå då
nordover frå toppen, og hald
godt oppe i sida vest for tjern
1523 m. Sving etter kvart austover, og så bratt ned på vestsida
av topp 1499 m, ned til nordaustenden av det nørre tjednet.
Mykje stein! Vidare langs tjernet til du møter den merka stien, og langs denne ned att til bilen.

Mot Jotunheimen: Pause ved toppvarden, med tindane nord for fjellsjøen Bygdin i bakgrunnen.
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Tom fra Fagernes forsker på hytter

Tror ikke hytteforbudet har skadet relasjonen:

– Et gjensidig
avhengighetsforhold

Førsteamanuensis: Tom Bratrud er ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norges avdeling i Drammen. For tiden har han imidlertid kontorplass
FOTO: Privat
på Valdres Folkemuseum, som han samarbeider med i det pågående hytteforskningsprosjektet,
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Fjellgeit: 36-åringen er en kjent profil i skatemiljøet. Han trives imidlertid ikke
bare med brett og asfalt under beina, men også til fots i fjellheimen.  FOTO: Privat

Sosialantropolog Tom Bratrud (36) fra Fagernes hadde akkurat begynt å se nærmere på
forholdet mellom fastboende og deltidsinnbyggere i Valdres da hytteforbudet ble innført.
Relasjonen ble satt på prøve – og forskningsprosjektet fikk en helt ny dimensjon.

F

orskningsmidler til formålet
fikk Bratrud, ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i
Sørøst-Norges avdeling i Drammen,
allerede i fjor. Som sosialantropolog
med et nært forhold til hjembygda,
har samspillet mellom dem som bor i
dalføret og hyttefolket lenge interessert 36-åringen, som vokste opp på
Fagernes.
– Min tilnærming var i utgangspunktet at jeg synes det er interessant å se hva som skjer med et sted
når lokalbefolkningen ikke er større
enn at deltidsinnbyggerne blir i flertall.
Da han på starten av året begynte å
fordype seg i relasjonen, ante han lite
om hvor aktuell tematikken skulle bli
i løpet av kort tid.

– Som en sviktende venn
Da koronaviruset kom feiende innover landet og de strengeste tiltakene i
fredstid ble innført 12. mars, søkte flere til hytta. Faktisk så mange at regjeringen etter innstendige oppfordringer om at folk måtte holde seg hjemme, så seg nødt til å innføre det mye
omtalte hytteforbudet en uke seinere. I én måned var det straffbart å
overnatte på fritidseiendom utenfor
egen kommune.
– I usikre tider føltes det nok for
mange helt selvsagt å «rømme» til
hytta som det trygge stedet, som
gjerne gjennom generasjoner, har
vært et paradis der man er tettere på
familien og naturen – og langt fra kjas
og mas. Å bli nektet den trygghetsfølelsen kunne for enkelte føles både
inngripende og dramatisk. Blant fastboende kunne nok samtidig denne
motvilligheten til å forlate «det trygge stedet» oppfattes som provoserende, fordi flere da kjente på følel-

Valdresmagasinet

sen av å ikke bli møtt med forståelse
og respekt i en situasjon der lokalberedskapen var utsatt. En del opplevde det nok som at en venn vendte
dem ryggen, tror Bratrud.

– Tilløp til panikk
Plutselig ble forskningsgrunnlaget for
sosialantropologen enda bredere.
Spaltemeter på spaltemeter om hytteforbudet i pressen, formidlet steile
fronter og sterke følelser.
– Det var en spennende dynamikk
som oppsto. I en presset og uoversiktlig situasjon ble det tilløp til panikk i begge leirer. For hyttefolket var
det sårt å ikke få komme på hytta,
mens man i lokalbefolkningen følte
seg sårbar med et helsevesen som
ville bli overbelastet dersom mange
ble syke på en gang.
At denne sårbarheten kom til syne,
synes sosialantropologen er særlig
interessant fordi den tydelig viser
noe av utfordringen med at en region
har flere deltidsinnbyggere enn fastboende. Det kan danne grunnlag for
debatt om beredskap og bevilgninger
framover, tror han.

PÅ hjemlige trakter: Tom har bodd utenbygds i mange år, men har et nært
forhold til hjembygda. Her på toppen av Grønsennknippa sammen med pappa
FOTO: Privat
Terje Bratrud. Familiehytta ligger på Aurdalsåsen. 

Mens bygdefolket samla seg i flokk
for å se til hyttene til fritidsinnbyggerne, tikket Vipps-varslene inn hos
driverne av folketomme fjellstuer i
påsken fra hytteeiere og andre gjester som i solidaritet overførte pengebeløp tilsvarende prisen på vinflasker, øl og vafler som skulle vært nytt
på påskefjellet – i håp om gjensyn i
koronafrie tider.
Bratrud tror ikke hytteforbudet har
gitt forholdet «varig» skade.
– Jeg mener til og med at man kan
komme styrket ut av dette og få en
tettere relasjon. Man har fått satt på
spissen hva man faktisk betyr for
hverandre.

Museumssamarbeid
– Denne tiden har mer enn noen gang
tidligere vist oss at det er et gjensidig
avhengighetsforhold mellom bygdas
egne og de som ikke har fast opphold i
dalføret – både økonomisk, sosialt og
emosjonelt.
Det fastslår Bratrud, etter vårens
observasjoner fra sidelinjen. Han er
imidlertid ennå i en tidlig fase av prosjektet, som han etter planen skal
holde på med fram til neste sommer.
I en profesjon som i all hovedsak
bygger på menneskemøter, har heller
ikke arbeidsforholdene i en viruspreget hverdag vært helt gunstige for sosialantropologen. Med kontorplass
på Valdres Folkemuseum – som han
samarbeider med for å sette den lo-

– Ingen varig skade
Her i dalføret mener Bratrud at man
forholdsvis raskt klarte å formidle
kjernen i problemet fra lokalbefolkningens ståsted og samtidig etablerte
en forståelse for dette blant majoriteten av hyttefolket.
– Folk forsto hva som sto på spill,
og man klarte å skape en forsonende
tone. Mitt inntrykk er også at de aller
fleste har klart å reflektere over situasjonen og se den med et nyansert
blikk, sier sosialantropologen. Han
påpeker dessuten at både bygdefolk
og hyttefolk stilte opp for den andre
parten fra hver sin kant.

Min tilnærming var i utgangspunktet at jeg synes det er
interessant å se hva som
skjer med et sted når lokalbefolkningen ikke er større
enn at deltidsinnbyggerne
blir i flertall.

kale hytteforskningen i historisk
sammenheng – har han i det minste
fått fulgt situasjonen i Valdres tett.

Hytte på Aurdalsåsen
Bratrud er nå spent på å se hvordan
sommeren utvikler seg i hytte-Valdres og håper flere både fastboende
og deltidsinnbyggere vil dele sine syn
med ham for å belyse relasjonen fra
flest mulig hold.
– Selv er jeg i en privilegert posisjon i den forstand at jeg kjenner
plassen godt, til tross for at jeg har
bodd over femten år i Oslo. Jeg kjenner også mange hyttefolk, forteller
36-åringen. Sosialantropologen identifiserer seg derfor både med fastboende og deltidsinnbyggere – og representerer slik sett selv begge grupper i eget forskningsprosjekt. For øvrig har familien hytte i egen kommune, på Aurdalsåsen, som riktignok
ble stående ubrukt under hytteforbudet den også.

Opphold på stillehavsøy
Da sosialantropologen fra Fagernes
for et par år siden avla doktorgrad,
var det med bakgrunn i opphold på
Vanuatu i det sørvestlige Stillehavet.
Hovedfokuset var der hvordan omfattende endringer i livsbetingelsene påvirket befolkningen i øysamfunnet.
Selv om utgangspunktet for doktorgradsavhandlingen er langt fra sammenlignbart med grunnlaget for forskningsprosjektet han nå holder på
med, finnes det universelle likhetstrekk ved måten folk reagerer på i krisetider.
– Jeg er interessert i verdier, sett ut
ifra hva folk opplever som viktig og
betydningsfullt. I kriser tror jeg verdiene vi har som enkeltmennesker
og fellesskap blir ekstra tydelige. Det
kjenner jeg igjen både fra konflikten
knyttet til hytteforbudet og på Vanuatu. Der har man også en liknende
dynamikk mellom de som bor i periferien og de som bor i sentrum, slik
man har mellom bygdefolk og hyttefolk her, avslutter Bratrud.

Ingri Valen Egeland

Tom Bratrud
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Matsteder i Valdres
Munkekroen, Fagernes

Saftig: Bratwürst av svin med rødkål, eple og helstekt pære servert med iskaldt,
lokalt øl fra Små Vesen.

Sommerlig: Blåskjell toppet med gressløk fra egen urtehage.

Egen urtehage: Driver av Munkekroen, Per Hvitlock, plukker urtene til restaurantretten
gressløk, bjørnerot, estragon, merian og timian.

Dyrker matinteressen
Per Hvitlock lar råvarene bestemme menyen og vil aller helst
ha dem kortreiste.
Urtene til restaurantrettene dyrker Munkekroen-driveren
mellom velkomstbygget på Valdres Folkemuseum og Strandefjorden.
40
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– Det var en solig dag, svarer den stillferdige svensken fra Skåne med et
smil på hvorfor han bestemte seg for å
flytte til Valdres allerede under sin
første visitt til dalføret. Med panoramautsikt over Strandefjorden fra restaurantlokalet i Valdres Folkemuseums velkomstbygg på Fagernes, er
det lett å la seg overbevise.

Far og sønn sammen
Per hadde lengtet til landet da han så
Finn-annonsen om at Munkekroen
var til salgs. Han dro på rekognoseringsrunde og «kände direkt att det
här kändes bra», som han sier det. Nå
er det snart gått fire år siden han tok
over restauranten.

Restaurantdriveren har tenkt til å
bli boende her i bygda. Med på flyttelasset ble også sønnen Max. Sammen
med Andreas Ruud, driver far og sønn
Hvitlock både Munkekroen og Valdres Fjellhotell, Hovda, i Tisleidalen.
Selv var Per lei storbytilværelsen da
han kom flyttende hit fra Oslo. Tidligere i livet har han blant annet vært
restaurantsjef i Stockholm og drevet
nordisk restaurant i Paris. Uansett
hvor han har oppholdt seg i verden, er
fellesnevneren den samme – det har
vært i nærheten av matfat, kjøkken og
restaurantlokaler.

Begynte med bestemor

ung alder, da han ivrig fulgte med på
bestemora, som var både dyktig kokk
og baker. Da han gikk på skolen, jobbet han i charcuteriebedrift ved siden
av. Nærheten til råvarene har alltid
vært viktig. Derfor er det også hvilke
råvarer han får tak i som bestemmer
menyen på Munkekroen.
– Vi skifter meny ganske ofte, konstaterer Per. Råvarene skal være norske – aller helst økologiske og lokale.
– Det finnes mye godt kjøtt å få fatt i
her i Valdres, blant annet fjellgris,
lam, geit og kalv. Øl, honning og økologiske grønnsaker kjøper jeg også lokalt, forteller restaurantdriveren.

For Per kom matinteressen allerede i
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Vinkveld: Munkekroen skulle invitere til sin første
vinkveld i vår, noe frykt for virusspredning satte en stopper
for. Nå blir den forhåpentligvis vinsmaking til høsten i stedet.

Utsikt: Med utsikt over Strandefjorden får du også servert
vakker natur hos museumsrestauranten.

ne rett fra sin egen lille urtehage, like utenfor uteserveringen. Her dyrker han blant annet løpestikke, hvitløk,

Grønt i grønt: Restaurantdriveren holder fram fristende
retter, stående mellom torvtaket på velkomstbygget og den
lille urtehagen utenfor uteserveringen.

i museets forhage
Sild og rakfisk med vri

– Det finnes mye godt
kjøtt å få fatt i her i Valdres,
blant annet fjellgris, lam,
geit og kalv.
Per Hvitlock
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Seineste innkjøp var tretti kilo rabarbra fra fengselsgartneriet på Slidreøya. Det er tid for sommerlige, lette
retter på menyen – og rakfisk og rømmegrøt med spekemat. I tillegg til
sild, er de særnorske rettene blant få
ting som har fast plass på menyen.
– Jeg har min vri på rakfisken og lager alltid en ny variant hvert år til utdelingen av «Årets bedrift», som holdes her. I fjor var det rakfisktartar, året
før innbakt rakfisk og gangen før der
igjen rakfisk med akevittbakte rotgrønnsaker. Det er populært, og turister liker det veldig godt, forteller Per.
Denne våren har det imidlertid ver-

ken vært tilstelninger, turister eller
særlig mange restaurantgjester i det
hele tatt.
– Det var en dag i mars folk bare
sluttet å komme, sier Per. Landet
stengte ned – det gjorde også Munkekroen. Først i mai åpnet restauranten
dørene igjen, hvilket har ført til store
tap i omsetningen.

Sprit, papir og plast
Den pågående pandemien gjør at de
utenlandske busslastene med sultne
museumsgjester uteblir i år. Munkekroen – i utkanten av sentrum, ved
inngangen til en turistattraksjon og
like ved europaveien – må, som så
mange andre, satse på nordmenn

som skal ta eget land i bruk denne
sommeren.
Hånddesinfeksjonen har sin egen
stasjon, dukene er av papir og menyene – til tross for at de skiftes ut ofte –
blir laminert for at de skal kunne vaskes mellom hver gjest.
Konfirmasjoner, jubileumsfeiringer, minnesamvær og andre selskaper
håper han det blir mer av til høsten
igjen.
– Vi hadde nettopp et bryllupsfølge
som holdt festen her og skal ha et til
nå, så det går i alle fall i riktig retning,
avslutter han.

Ingri Valen Egeland
20. juni 2020
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Parter/Eiendomsmegler MNEF

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

Velkommen til Riddertunet på Beitostølen!
Fra kr 2.750.000,- til kr 8.500.000,Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
I hjertet av Beitostølen sentrum vokser nå nye Riddertunet frem! Her bygges det moderne og svært lekre
leiligheter med sydvestvendt balkong, garasjeplass, heis samt ski in, ski out til både alpint og langrenn.
Umiddelbar nærhet til et rikt utvalg av butikker, serveringssteder m.m. • P-rom fra 47m² til 120m²
Eierseksjon • Festet tomt • F.utg. fra kr 1.986,- til kr 5.141,- • Lave omkostninger kr 1.370,- • Ingen dok.avg.
Besøk prosjektets hjemmeside: www.riddertunet.no - Velkommen til våre lekre visningsleiligheter i byggetrinn I (Hus A)
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Partner/Eiendomsmegler MNEF

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

Tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
2.200.000,-*
Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
Attraktivt tomtefelt med 41 selveier tomter på Beitostølen (17 solgt) • Areal fra ca. 1088m² til ca. 1599m²
Dette er et tomteområde som må karakteriseres som et av de aller beste på Beitostølen. Tomtene ligger
sydvest-vendt, i lett skrånende terreng med meget gode solforhold og panoramautsikt! De første hyttene
er under oppføring • Tomtepriser fra kr 2.200.000,- til kr 2.900.000,- • *Omkostninger ca 2.6 %
www.privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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PLEN OG ENG: Er du heldig, har hagen en forhistorie som gammeldags slåtteeller beitemark, som ikke har vært hverken sprøytet, tilsådd eller gjødslet.
Da er det bare å slippe fram blomsterenga. Enga slås på seinsommeren, etter
avblomstring.

SLÅTT PÅ SLOTT: I slottsparken legges noen av plenene om til naturslåttemark.
Her er marka så næringsrik at det er viktig å slå med skjærende redskap, enten
ljå eller slåttebjelke. Da kan alt kappet rakes sammen og fjernes etter slåtten.
Etter noen år med slått er det blitt plantet og sådd inn blomsterplanter som hører
hjemme i en natureng.

RUSKEHAUG: Sett av et rotehjørne i hagen for å gi mange små skapninger en
sjanse. Her kan bol og reir og hulrom gi ly til både formering og overvintring.
Villbiene, som er våre viktigste pollinatorer, kan ikke komme seg gjennom vinteren
uten slike trygge plasser.

LA STÅ: Noen få steder står skogen enda uten spor av hogst og tilplanting. Trærne
faller der de har stått, og nye kommer som frøavkom av de gamle. Det gir ly til en
rekke dyr, sopp og moser som er så truet at kommende generasjoner kanskje ikke
får oppleve dem. Her bør mennesker bare liste seg fram, for ikke å etterlate spor.

Nå blir det helt vilt
Vi mennesker deler denne kloden med milliarder av andre vesen, noen store og velkjente,
og andre så små at vi ikke vet om dem. Alt vi
trenger for å leve gode liv avhenger av at de er
til stede. Nå er mange av artene på kloden i
ferd med å bli utryddet. Leveområdene deres
står i fare for å gå tapt. Rewilding, eller på
norsk gjenforvilling handler om å tilbakeføre
natur til sin opprinnelige, ville tilstand.

G

jenforvilling kan dreie seg om
store landskap med hele fjell,
daler, fjorder, elver eller myrkomplekser, men også om de riktig
små flekkene i vårt nærmiljø.
Første steg er å endre synsvinkel.
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I stedet for å ønske ugrasfrie, ryddige
hager med snorrette bed-kanter, kan
vi forestille oss hvordan slike «vellykka» steder tar seg ut for de andre
artene. Sterile, tomme og øde, uten
frodighet, variasjon og livskraft. Da

går vi heller inn for artsmangfoldet.
Si ikke «æsj» om den vesle larven
som spiser hull i bladene. Snart forvandles den til den vakreste sommerfugl.
I hagen er første gjenforvillingstiltak gjerne å innse at plen er UT og
blomstereng er INN. Plenklipperen
settes til side. Slutt på bråk, eksos og
knuste insekter. Klippingen gjøres
unna med én slått når blomstringen
er unnagjort, og frøene drysser til
bakken. Det kan også være fint at
bare en del av den gamle plenen blir
klipt, men resten får utvikle seg som
eng.

V

iktig insektliv finner mat og ly
i blomsterenga. Marihøner,
bladlus, gullvinger, sommerfugler, humler og et mangfold av bil-

Mangfoldige Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye

ler. Med de flagrende og summende
insektene følger et rikere fugleliv.
Sangfuglene trenger insektene i kosten for å få fram avkommet om våren
og forsommeren.
I en riktig natureng, som aldri har
vært gravd om eller gjødslet, vokser
smalblada gras, som gulaks, sauesvingel og engkvein, i stedet for grove og innførte arter som hundegras,
kveke, engsvingel eller raigras. Da får
de blomstrende urtene plass til å utfolde seg. Kortest tid tar det å omgjøre en plen som er moserik og mager. I
gjødsla og feit jord trives løvetann,
grove grasarter og andre åkerugras.
De spede engblomstene slipper ikke
fram, og det kan ta mange år før enga
blir fargerik og vakker. På de karrigste, tørreste stedene, eller på plasser
som er veldig fuktige, er det lettest å
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HOTELLGJEST: Spurveugla er fra naturens hånd knytta til barskog med hule trær,
men kan la seg overtale til å hekke i en fuglekasse. Vår minste ugle er et rovdyr
høgt oppe i næringskjeden, og vil bare slå seg til der det er god tilgang på mange
smådyr, som igjen er avhengige av variert og naturlig vegetasjon.
NESLESOMMERFUGL: Både rotehjørnet og blomsterenga er nødvendig for å få
fram slike skjønnheter. Eggene legges på brennesleskudd så snart de stikker opp
om våren. Larvene lever bare av brennesleblad. Som de fleste andre sommerfugler
trenger de som voksne energi fra blomsternektar.

NATURLIG SPA: Å få vannet opp i dagen gir variasjon og er et viktig velferdstiltak
for stort og smått innen dyrelivet. I bytte mot klokkeklar svarttrostsang kan du
tilby muligheter for både bad og drikke, i tillegg til gode reirplasser og matkilder.
få til blomstereng. Der har åkerugraset ingen sjanse, uansett om jorda er
gjødsla eller ei. Norske forskere har i
de seneste årene utviklet teknikker
for å høste frø av ville engblomster.
Både slike og frø av norsk naturgras
er nå å få kjøpt.

B

ortsett fra et naturlig planteliv,
kan mange tiltak hjelpe dyrelivet opp og fram. Et rotehjørne
med rusk og rask, kvist og kvas kan
utgjøre et hjem for mange ulike smådyr. Eller du kan sette opp et insekthotell, selvbygget eller innkjøpt. Fuglene finner ly i tette busker, gjerne i
tornebusker, og oppe i trærne. For
dem kan du bidra med hotellplass i
en fuglekasse. Rakler med frø av
bjørk og or gjør at mange fugler klarer
seg hos oss utover høsten og vinte-
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ren. Seljas «gåsunger» er sikringskosten til vårens overvintra pollinerende
insekter. At seljene og andre lauvtrær
er blitt ryddet vekk fra jordekantene
er en viktig bakgrunn for insektdøden som nå truer Europa.
Mange dyr, sopp og planter er avhengige av død ved for å klare seg.
Enda en grunn til å tolerere, og til og
med like, litt rot. I Oslo må parkvesenet kappe morkne trær som truer
med å falle over folk og biler, men
alle stammer som er tykkere enn 3040 cm får nå bli liggende for å ta vare
på naturmangfoldet.
Der vi mennesker lever, er bekkene
vanligvis lagt i rør under bakken,
men åpent vann er et viktig velferdstiltak for alt levende. Store rewildingprosjekter, for eksempel i Danmark,
har tatt hele nedslagsfelt for elver og

STREVE FOR FØDEN: Vi ofrer lite tanker på de myriadene av vesen som lever
under bakken. At trostefuglene forsyner seg av ressursene i den ugjødsla enga er
et tegn på vellykket gjenforvilling.
våtmark opp i dagen igjen. Resultatet
var at dyr og planter, som danskene
ikke hadde sett på over 100 år, plutselig dukket opp igjen. I det små kan
en vaskebalje med vann være nok for
å redde insekter eller småfugler fra
tørkedøden. I det litt større kan vi i
Valdres godt koste på oss at enkelte
dreneringsgrøfter går tett og at noen
av vannløpene få være fri.

U

tover 2000-tallet har fremmedartene skutt fart. De kan
utgjøre en alvorlig trussel mot
natursystemene ved å fortrenge naturlige arter eller forandre livsmiljøene. Fremmede arter som ikke har naturlige fiender her, og som har god
spredningsevne, er viktigst å bli
kvitt. Et godt eksempel er hvordan
mange tidligere mangfoldige og

blomsterrike grøftekanter langs E16
nå er fullstendig overtatt av hagelupin.
I Valdres finnes enda en del små
urørte villmarksflekker. Er du heldig,
rår du kanskje over et slikt område,
stort eller lite, som ikke er pløyd,
gravd om, gjødslet eller sprøytet? En
hel naturhage eller en flekk hvor lyngen fortsatt står? Et skogsparti som
ikke er preget av hogst ellet tilplanting? Slike steder kan få samme betydning som Noas ark i det gamle testamentet. La stå! Bruk dem til gjenforvilling! Og ikke minst: Legg merke
til og nyt! Ved gjenforvilling går vi
mennesker inn igjen som en del av
naturen.
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Handverkarutstyr: Museumsselet til Knut Oddvar Rogne rommar mykje, her
er frå handverkarkroken med alt slags verktøy til snikkarproduksjon. Høvelbenken
og snikarutstyret er etter bestefar til Knut Oddvar, Knut Molorhaugen, som var
møbelsnikkar.

Køyretøy: Traktorar og andre gjeve køyretøy av gamal årgang er også ein viktig del av
livet til Knut Oddvar, her med ein Man-traktor med firehjulstrekk, 1954-modell, 440A,
som er plassert inntil veggen på museet.

Dokumenterer historia: Gardsmuseet dokumenterer gardslivet og
utstyret som vart brukt i oppveksten til Knut Oddvar Rogne, separatoren
vart nytta dagstøtt på stølen, til dømes.

Gardsmuseet
gir livet meining
Sjølv om Knut Oddvar Rogne (70) no har overlate garden til eldste sonen sin, Audun, er han
ikkje redd for å bli arbeidslaus med det fyrste.
Tiltaksløyse er framandord for den svært så
joviale, allsidige, kampvillige og kunnskapsrike øystreslidringen.
– Ja, kva som driv meg har eg stundom fundert på. Eg brukar å konkludere med at eg har det moro med
meg sjølv. Det må ha med oppveksten å gjera, arven etter mor og far.
Kanskje det også er noko tilfeldig at
det har vorte slik. Men eg har heile
tida meint det er positivt å vera engasjert og ha idear, seier Knut Oddvar
ettertenksamt.
Fyrst og fremst har Knut Oddvar
vore gardbrukar, drivande flink gardbrukar, som har brukt mykje krefter
på å rydde ny grunn, byggje opp. – Eg
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er oppteken av å skape ting, det er så
moro det berre kan bli. Det gir livet
meining, seier han. Men han har også i
nokre tiår vore teorilærar i praktiske
fag ved Valdres vidaregåande skule.
Adjunkt med opprykk, heiter det, med
utdanning frå tekniske høgskular.
Eit år som lærar ved Oslo tekniske
skole var nok. Han treivst ikkje i Oslo,
ville heim til bygda, der røtene fanst
og der han kunne gjera samfunnsnytte for seg. Han sikra seg dessutan
agronomutdanning og to fagbrev er
fylt på etter kvart. Han trivst like godt

på bulldosaren og bak rattet på lastebilen som på ein av traktorane. Han
er i sitt ess når han sit bak rattet på eit
veterankøyretøy. Dess eldre og meir
særprega dei er, til meir storkosar
han seg.
Og så er han oppteken av å bevare
for å sikre historia for framtida. Det
er ein av grunnane til at han dei siste
åra har lagt ned mykje arbeid i å byggje opp sitt eige gardsmuseum. I 2014
kjøpte Knut Oddvar den vakre heimen i Rogne etter Odd Hauglund. Det
er meininga å flytte dit på ettersommaren, i mellomtida er huset totalrenovert og fylt med godt funderte
Knut Oddvar-løysingar, men som
ikkje alltid er lette å kopiere.
På tunet har gamle selet frå Sørflaten i Bagn fått plass. Det var nokså
morkent, så det meste av stokkar er
bytta ut. Selet eller hytta er åstaden
for gardsmuseet, som er innhaldsrikt

– Alt vi har gjort her
er i ånda etter Knut,
kan eg trygt seia.
Knut Oddvar Rogne

og som fortel minst to historier:
Lauvrudavdelinga og gardshistoria
til Prestrudbrøta der Knut Oddvar er
oppvaksen.
Men dette treng forklaring: Knut
Lauvrud var onkelen til Knut Oddvar.
Han og kona Randi budde mesteparten av livet sitt i Volbu. Knut gjekk
bort i 2002, men var ein frontfigur for
den frilynte ungdomsrørsla i Norge
det meste av livet sitt. Han hadde
mange år bak som reisesekretær i Noregs Ungdomslag, Han reiste rundt i
heile Norge , også saman med Knut
Hauge ein sumar heilt opp til Troms
for å informere og motivere ungdomslaga i sitt arbeid. Han var også
ein systematisk samlar. Knut Oddvar
og Knut fekk nær kontakt, spesielt
dei siste leveåra til Knut.
– Det er Knut Lauvrud som er
grunnlaget for heile dette museet,
det starta med at eg fekk overta alt
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Heidrar Knut Lauvrud: Knut Oddvar Rogne bak skrivepulten etter onkelen og ungdomslagsmannen Knut Lauvrud. Rommet og kroken er attskapt slik den stod i
heimen til Lauvrud i Volbu.

Gardsmuseet: Museumshytta er eigentleg eit gamalt sel Knut Oddvar kjøpte
frå Sørflaten i Bagn. Det vart sett opp att for nokre år sidan og mange stokkar måtte
skiftast ut. Då vart det også bygd inntil ein eigen gang.
han hadde samla gjennom eit langt
liv. Kontoret hans er gjenskapt så
identisk det let seg gjera, mellom
anna ved god hjelp av den attlevande
enka, tante Randi, fortel Knut Oddvar. – Alt vi har gjort her er i ånda etter Knut, kan eg trygt seia. Randi var
oppteken av at eg tok vare på arven
etter Knut. Vi har hatt eit nært samarbeid om det meste under heile prosessen med å byggje opp museet. Ho
har faktisk også ytt økonomisk støtte
til å realisere samlinga.
Knut Lauvrud hadde skrive veldig
mykje og teke vare på alt av talar, avisutklipp og bilete frå eit langt og allsidig liv, fortel Knut Oddvar, og legg
til at Knut Lauvrud mellom anna
fekk Kongens fortenestemedalje i
2000 for alt han hadde utretta.
I det andre rommet i det gamle selet er det samla utstyr og minne frå
gardslivet i Prestrudbrøta. – Det er
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mykje etter mor og far her, og samlinga blir stadig komplettert. Hundrevis
av gjenstandar eller langt meir enn
det. Knut Oddvar er ein ivrig deltakar
på lokale auksjonar, og der har han
funne mange skattar som høver godt
inn. Det er nokså beskrivande for
Knut Oddvar at når andre dreg på
auksjon med bil og tilhengar møter
Knut Oddvar opp med lastebil. Det
har hendt at planet er fullt før han
køyrer heimover.
– Ja, sjå berre her, dette er eit komplett radiokabinett med heilt intakt
platespelar, plateskifter og også
bandopptakar, som eg kjøpte på auksjon i fjor, seier han, og syner stolt
fram. Når gode vener, gjerne frå spelemannsmiljøet, er samla, blir platespelaren nytta. Men som oftast har
dei med instrument sjølve, les
trekkspel.
– Ja, vi har ein del musikksamlin-

Framskåp: Frå Prestrudbrøta er det teke vare på mykje av historia, her er eit
gamalt framskåp som har fått plass i storstova.
gar her, og då et vi gjerne middag i lag
og spelar og kosar oss. Tanken er å ha
ein del slike samlingar framover og
Åge Sogn, som eg kjenner, har lova å
delta. Det same gjeld meisterspelemannen Øystein Nikolaisen. Elles
har stova vore nytta til slektstreff og
sundagskaffi for familien. Tanken er
også at museet skal vera ein sosial
møtestad. Det er svært triveleg å prate med folk, og med åra ser eg endå
meir verdien av det, seier han.
Det er ikkje mogleg å omtala Knut
Oddvar Rogne utan å nemneinteressa hans for det motoriserte. Ved eine
kortveggen på museumshytta står
ein gamal Man-traktor med firehjulstrekk, ein xx-modell, ein nokså uvanleg og heilt original modell, som med
litt enkel førebuing startar opp. Han
har totalt fem veterantraktorar, og to
av dei er Fordson Major som båe står i
garasjen på Hauglund. Det vil bli kort

veg frå husdøra til garasjen når han
flytter inn. Her skal han ha kvalitetstid. I garasjen finst også eit flott eksemplar av ein Opel Rekord Coupé,
1969-modell. Den er gullfarga og med
svart vinyltak. – Den skal eg ha i gang
att, ein bil med flotte linjer, som eg
synest er særs fin. I det daglege trivst
Knut Oddvar heilt fint bak rattet på
sin 1986-modell MB Geländerwagen.
– Den tek deg fram over alt, og ein tur
bak rattet gir alltid høve til ny refleksjon.
– Nokre gonger har eg tenkt at eg
kanskje burde ha brukt energien på
noko anna, kanskje det er mykje ein
ikkje skulle ha gjort. Eg har ikkje svaret, men håpet er at det framleis kan
bli gode år med mange ballar i lufta.
To periodar for KrF i lokalpolitikken
har han også fått med seg.
Torbjørn Moen
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VELKOMEN PÅ
«FENGSLET»

På menyen har vi blant annet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Steikt aure
Biffsnadder
Steikt flesk
Karbonader
Medisterkaker
Løvstek
Wienersnitzel
Rødspette

Velkommen til ny-oppussede lokaler!
Vi leverer alle retter som “take away”.
Hvorfor ikke bestille mat dere kan ta med
på hytta når dere likevel kjører forbi?
Vi leverer også catering, alt etter ønske.
Vi leverer også til bedrifter.
Vi har alle rettigheter.

Aurdal · tlf. 48 94 90 90

Kjent for god tradisjonsmat
48
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Foto: utendors.no

Når naturen kaller

Når naturen kaller, er det godt med litt sivilisasjon.
Enten det er på toppen av fjellet eller på hytta.
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.

Nesten på toppen av Digergubben
(527moh.) i Møre og Romsdal,
plassert i Norges råeste hengekøyepark, står et Cinderella forbrenningstoalett. Vi har inngått et samarbeid
med utendors.no i Midsund, som
sikrer hengekøyeparkens gjester

Modeller for
strøm eller gass

Ingen frostsikring

Kun aske som
sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet. 4
personer i timen

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte, bobil
og campingvogn

Krever lite plass

tilgang til toalett mens de nyter
solnedgangen og slående vakker
natur. Les mer om prosjektet ved å
scanne QR-koden.

SCAN KODEN

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com

Valdresmagasinet

og les mer om
hvorfor vi har
plassert et toalett
midt i naturen
i Møre og Romsdal.
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Jernbanevegen 35

2900 Fagernes

Vi serverer
god norsk mat, og
ekte italiensk pizza!
ÅPNINGSTIDER:
Mandag – Fredag 10.00–21.00
Lørdag 10.00–21.00
Søndag 11.00–21.00
Tlf. 61 35 88 00
50
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10.–11 . J U L I 2 0 2 0

F YS IS K:
10. JULI: CAMILLA GRANLIEN MED BAND
11. JULI: SMÅFOLK: «DRA I SNORA»
11. JULI: SMÅFOLK: «DYR OG RARE KJERRINGER»
11. JULI: KIM RYSSTAD MED BAND

WWW.HILME.NO

F YS ISK OG D IGITAL :
10. JULI: SUSEN AV GARLISTUTEN – SIVERT HOLMEN OG OLAV NORHEIM
10. JULI: HELGA MYHR OG EGIL SYVERSBRÅTEN
11. JULI: SUDAN DUDAN – MARIT KARLBERG OG ANDERS E. RØINE

SMÅFO L K

10 . JU LI

Amfiet, kl. 19.00
Valdres folkemuseum

Konserten er eit musikalsk møte mellom folkemusikken og jazzen der historiene blir fargelagt av musikarane saman. Vi møter både
sakn, kjærleik, lausriving, ulykke og heltemot.
I bandet: Camilla Granlien (vokal), Alf Hulbækmo (piano),
Øystein Aarnes Vik (perkusjon) og Jo Skaansar
(kontrabass).

FØLG OSS PÅ
Valdresmagasinet

Festsalen, kl. 13.00 & 14.30
Valdres folkemuseum

«Dra i snora» Ein svært så spennande konsert for
barn med dette utgangspunktet: Kva skjer når vi
dreg i snora? Marit Steinsrud og Stein Villa
«Dyr og rare kjerringer» Her får du viser og stubbar! Det handlar om maur, rev, ein stor gris, nokre
små fiskar og sjølsagt, mange rare kjerringer! Har
du rytme i kroppen er dette konserten for deg! Her
kan du både klappe med, trampe takta og synge
med! Camilla Granlien og Jo Skaansar

FOTO: INGVIL SKEIE LJONES, ANNE-MARTE FØR

CAMILLA GRANLIEN MED BAND

11 . JU L I

#hilme #strunkeveko
20. juni 2020
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Tisleidalen rundt

1km rutenett

Rute: Kartet er hentet fra boka Mjølkevegen med avstikkere – 15 sykkelturer Golsfjellet og Valdres.

På sykkel Tisleidalen ru
Tisleidalen, dalføret mellom Fagernes og
Gol er et idyllisk turområde. Her finner
du sykkelturen Tisleidalen rundt som har
det meste; vakkert landskap, imponerende utsikt, tre sti -og kjerreveipartier, krevende stigninger, morsomme nedfarter,
beitedyr og blomsterenger. Er du klar for
en tur som er litt lang og litt krevende,
sett denne runden på listen over sykkelopplevelsene å få med seg i sommer.
52
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I og med at Tisleidalen rundt er en
sykkelrunde, kan du starte hvor du
måtte ønske langs den. Start gjerne i
Tisledalen, hvor du kan parkere bilen
ved Joker Fjellbu. Du sykler opp Tisleivegen og etter ca. 4 km møter du
skiltet med Tisleidalen rundt. Du sykler videre til Furuset, hvor Skogshorn dukker opp midt imot og det
passer med en rast på ei av Mjølkevegens mjølkeramper.
Herfra følger du retning Oset og etter en god nedfart krysser du demningen ved Tisleifjorden. Golsfjellvegen tar deg videre noen kilometer til
du ser avkjøring til Gamle Valdresvegen, hvor du tar av. Her får du kjerreveg til du krysser fv. 51 og tråkker vi-

dere mot Nystølfjellet, først et kort
stiparti, så veg. Etterhvert er det de
lette gira som gjelder der du tråkker
opp mot turens høyeste punkt, Spekebakk, med utsikt til mye av Valdres
med Jotunheimen. Det er en seig
bakke, så et stopp for å ta igjen pusten din og nyte utsikten er en god
kombo akkurat her!
Nå venter igjen et stiparti, som for
det meste er syklebar til du kommer
ut ved den eldgamle setra Hølungset.
Så er det bremsene som gjelder i det
du skal ned den bratte kneika etter
setra. Ved båthuset ved Stogofjorden
er det fint å raste. Det siste stipartiet
venter et stykke senere, hvor du også
krysser den smale elva på steinene

Valdresmagasinet

Viser veg: Skiltene ved Furuset viser veg og noen er godt merket av tidens tann.

Beitedyr: Ved Hervasstølen er beitedyra et hyggelig treff på sykkelturen.

undt
som er lagt ut. Nå venter sjarmøretappen videre forbi Hervasstølen,
med både blomstereng og beitedyr,
så ned til fylkesvegen og Vasetdansen camping. Kryss vegen ved Vasetdansen, finn Kjærlighetsstien og følg
denne til Bjørkestølen camping før
turen avsluttes der du startet. En
smak fra isdisken på Joker Fjellbu anbefales som avslutning på en fin tur.
God tur!

Sykkelrunden Tisleidalen rundt er skiltet
og den er også merket på sykkel – og
turkartet Valdres, Golsfjellet, Hemsedal.
Kartet er en god investering for sykkelsommeren.

Turtips ved
Birgit Haugen

Fakta

■■ Lengde: Ca. 42 km.
■■ Terreng: Fjellveg, kjerreveg, sti. Til

sammen ca. 8 km kjerreveg og sti,
resten er fjellveg med jord og grus
■■ Vanskelighetsgrad: Middels til
krevende
■■ Høyeste punkt: Ca. 1025 moh.

Anbefales: Is hos Joker Fjellbu er en god avslutning på turen.

Valdresmagasinet
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3 PARKER

I SAMME DAL

www.opplevhallingdal.no

BESØK EN PARK OG FÅ
50 % RABATT PÅ BARNEBILLETTENE
TIL DE TO ANDRE

www.langedrag.no

•
•
•
•
•
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Ulv og gaupegårdsbesøk
Rideturer og klatrepark
Hundekjøring og seterdag
Besøk elg og reinsdyr m/kalver!
Overnatting, våkne til ulveul!

20. juni 2020

www.feriepark.no

•
•
•
•

Hallingdal 4H besøksgård
Eventyrgolf og sykkelpark
Hurramegrundt! Lekeland
Hallingkastet lekepark

www.pers.no

•
•
•
•

Jungelland for de minste
Wildriver og grotter
Bølgebasseng
Megasklier

NYHET: FAMILIESHOW
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Ungdom !
NO TIL DAGS

Julian Finnbråten
Steinsrud
Alder: 18
Bosted: Rogne
Skole: Siste år ved idrettslinja på Valdres vgs.

Nytt ladetilbud: Det var høgtidelig markering av at den nye ladestasjonen på området til Shellstasjonen
på Fagernes ble tatt i bruk. Den sto klar til pinsen. Disse var til stede, fra venstre, Bård A. Granerud,
etableringssjef i St1 Norge, Line Bråten, som er butikksjef på Shellstasjonen, Aasmund Westlind, leder for
Fortum Recharge Norge, Bjørn Morten Width, daglig leder i Hallingdal Retail, Harald Hagen, teknisk leder i
Fortum Recharge og Stian Fjeldberg, regionsjef St1.

Drivstoff og ladestrøm
side om side på Fagernes
Ladekapasiteten for
elbiler bygges stadig
Sju ladepunkter
ut i Valdres. Til pinsen
Den nye ladestasjonen på Shellble det åpnet en ny og
området på Fagernes har plass til
at totalt sju biler kan lade. En del
stor ladestasjon på
av tilbudet er to lynladere som
stasjonsområdet til
yter inntil 150 kwh. Det er lagt til
Shellstasjonen på
rette for ytterlige to ladepunkter
Ny trafo på plass
om behovet etter hvert skulle tilFagernes. Det er Shell/
– Vi har hatt et hyggelig og smi- si det.
St1 og Fortum som
– Her har vi både 2. og 3.-genedig samarbeid med kommunen
rasjons
ladere, og med de to
og
det
er
gøy.
Det
er
ikke
alltid
står sammen om
det er slik rundt om, sa Grane- kraftladerne kan man lade opp
satsinga.
rud, som også hadde hyggelige en bil på omtrent halvtimen. Det
har med Fortum på laget, som
leverer og drifter ladestasjonene. De har allerede tilstedeværelse flere steder i Valdres. Granerud benyttet også anledninga
til å framheve samarbeidet med
Nord-Aurdal kommune, som har
gjort utbygginga mulig såpass
kjapt.

Ladestasjonen er også siste i rekka av en omfattende oppgradering av Shell-stasjonen på Fagernes. Sist høst ble butikken totalrenovert, og blant anna kom
også nytt bilvaskeanlegg på
plass. Noen millioner er lagt inn i
oppgraderinga, som uten overdrivelse har bygdebyens flotteste tomt med rasteplass på området og beliggenhet ned til Strandefjorden.

Fortum og St1/Shell
Bård A. Granerud, som er etableringssjef hos St1, som eier Shellstasjonene i Norge, forteller at
ladestasjonen på Fagernes er
nummer 28 i rekka av ladestasjoner på Shell-stasjonene i Norge.
– Dette er en viktig satsing for
oss og vi ruller ut nye ladestasjoner nå ganske fortløpende. Shell
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ord å si om Valdres Energiverk,
som har bygget ny og større trafo
på området. Den gamle trafostasjonen ved utkjøringa skal vekk
til fordel for den nye som er vesentlig større. Det skal også etter
hvert settes opp et skur over ladepunktene som ligger i sør av
stasjonsområdet, og som også er
godt synlig når man kommer
kjørende inn i Fagernes.

Naturlig stoppunkt
– Vi ser på dette som et naturlig
sted for kundene å ta en stopp,
før man drar videre opp på hytta, eller kjører over fjellet. Da er
det greit å ha opplada bil. Det
nye tilbudet gir mulighet for lading mens man, for eksempel,
tar seg en matbit. Det nye butikkonseptet har også tatt høgde
for bord og sitteplasser for kundene. Slik vil vi bidra til å gjøre
ladeopplevelsen til en positiv

sak for kundene, sier Stian Fjellberg, som er regionsjef for St1.

er investert drøye tre millioner i
det nye ladeanlegget. Da har
man også betalt et anleggsbidrag
til energiselskapet for å få på
plass ny strømtrafo, sier Harald
Tangen, som er teknisk leder i
Fortum Recharge.

Fagernes er prioritert
Aasmund Westlind, som er leder
for Fortum Recharge Norge kom
ens ærend til Fagernes i anledning åpninga.
– Dette er et flott sted å etablere ladestasjon på, med fjordutsikt og det hele, reklamerer han.
Han understreker at samarbeidet mellom Fortum og Shell gir
vinn-vinn-effekt for begge parter. Vi er som skapt for hverandre, sier han.
Torbjørn Moen

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
Det er mye positivt ved å vokse opp på et lite
sted. For min del har dansen vært viktig, i et miljø
der jeg føler alle blir sett. Det har gitt meg
muligheten til å utvikle meg gradvis gjennom
både kulturskolen i Øystre Slidre, FolkemusikkUng i Valdres og Strunkeveko. Etter hvert har jeg
også fått mindre danseoppdrag, som gir litt
lommepenger, og blitt spurt om å være med på
større arrangement, forteller 18-åringen. I ung
alder ble han inspirert til å begynne med halling
etter å ha sett Frikar i aksjon med Alexander
Rybak i Eurovision Song Contest i 2009.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Akkurat nå har det blitt mye skolearbeid. Selv om
det ikke ble eksamener, har vi hatt avsluttende
tentamener. Hva gjelder dansen, holder man
uansett litt avstand i halling, så vi er en liten gjeng
som har holdt det gående sammen også i disse
tider, forteller Julian. Både Landskappleiken,
Strunkeveko og «Spelet om Riddarspranget» som
han egentlig skulle deltatt på også i år, er avlyst,
så en litt kjedelig sommer blir det, tror han.
Hva er dine drømmer for framtida?
Først og fremst vil jeg fortsette med dans. Det å
undervise andre og gi unge en mulighet til å få
utløp for følelser gjennom dansen er noe jeg har
lyst til å drive mer med, sier Julian. I fjor ble han
tildelt Drømmestipendet etter å levert inn en
grundig og rørende beskrivelse av nettopp
denne drømmen – med bakgrunn i et møte med
en liten syrisk gutt som medinstruktør på et
folkemusikktilbud med fokus på rekruttering.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Ikke akkurat nå. Nå skal jeg ut for å studere, men
når jeg blir eldre og får unger kanskje, ser jeg for
meg å flytte tilbake. Valdres er en god plass å
vokse opp.
Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
Jeg føler at man både kan være seg sjøl og lærer
å være sjølstendig på bygda. Om noe er negativt,
er det helst at kollektivtilbudet kunne vært
bedre – man blir liksom nødt til å ta lappen med
en gang man har fylt 18.
Har du noen forbilder?
Jeg må få skryte av Stian Roland. Han har lært
meg utrolig mye og er et forbilde egentlig både
innen dansen og ellers.

Ingri Valen Egeland
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Bilen min
Opel Rekord pickup 1970 mod.
Jim E. Høgden

Raritet: I 1971 ble den da nesten nye bilen krasjet og etter det ble den bygget om til pickup. En tøff og sjelden bil tar seg godt ut i fjellomgivelser med Bitihorn som
kulisse, mener eier Jim E. Høgden.

Jim har helt dilla på gamle
– Jeg har vel nesten
ikke tall på hvor mange biler jeg har eid
gjennom livet, fortrinnsvis Opeler. Men
et sted mellom 30–35
Opeler av eldre årgang
må det vel ha vært.
– Modeller som Kadett, Ascona, Manta og Rekord, A-, B- og C-utgaver,
klinger fortsatt godt i ørene til Jim E.
Høgden (45), bosatt i Rogne.
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Litt spøkefullt sier han at han hadde fem biler i sitt eie før han var konfirmert. Det var andre tider, det ... det
starta egentlig med moped og Jim
tror at det var i åtte-niårsalderen han
første gang begynte å kjøre litt moped. Interessen gikk så etter hvert
over til bil, og at det ble mye bil, er
kanskje litt tilfeldig, men det er ikke
ukjent at det en tid var veldig mye
Opel i Valdres.

– Fine linjer på gamle Opeler
– Første ordentlige leketøyet mitt var
nok en gammel Opel som bestefar
Ingvar hadde stående på garden i
Høre, der fikk jeg sitte bak rattet og
gire og dure. Det var alltid stas å kom-

me dit, forteller Jim. Når han likevel
blir utfordret på hva som var så spesielt med en Opel, sier han dette:
– Det var så mange forskjellige og
tøffe modeller, det er så fine linjer på
dem, de gamle altså, og det man tidlig får et forhold til, har lett for å bli
sittende. Jeg drømmer fortsatt om
flere av de gamle modellene som
Manta A, for eksempel. Jeg har gode
minner fra hopehav med noen slike,
sier Jim, som ikke har gitt opp tanken
om at det kan bli enda en slik. Mange
av bilene han har hatt innom, er blitt
pussa opp, og kanskje styla og trimma.

Skruing på vinteren
– Ja for å si det slik, har det blitt noe
svidd gummi gjennom åra, ler han.
Nå får Jim gitt uttrykk for sin kreativitet og overskudd ved å sitte bak
spakene på en gravemaskin. Han driver entreprenørfirma sammen med
tvillingbroren Dan. Mye av tida tilbringes i Beitostølen-området og
Øystre Slidre.
– Fra mars til jul er det gjerne fullt
kjør med anleggsmaskinene, og så er
det oftest en roligere periode på vinteren. Da blir det mye vedlikehold og
ikke minst skruing på bil, forklarer
han. Han har sikret seg egna lokaler
for den slags på Fagernes.
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Kosebil: – Opel er grepa til bil, mener Jim E. Høgden som trives bak rattet på enhver gammel Opel.

Opeler
Kanskje eneste Rekord pickup
Jim E. Høgden har fortsatt en del biler i stallen, sjøl om det er langt færre
nå enn for et tiår eller to siden. På låven hos broren i Beito har han en ordentlig gullklump av en Opel, en
Opel Rekord varebil fra tidlig femtitall. Den er påbegynt og målet er at
den om ikke altfor lenge skal rulle på
vegen. Samme sted finnes også en
herskapelig utgave av en Opel, en Kapitan. Ellers storkoser samboer Grethe seg med Bobla, 1969-modell, som
i sin tid ble solgt ny fra Valdres Auto.
Men sjøl tilbringer Jim mye tid bak
rattet på en originalitet av en Opel
Rekord, pickup, faktisk, bygget på et
C-karosseri fra 1970. Det var egentlig

Valdresmagasinet

Gjennomtenkt ombygging: Ombygginga er gjort i 1971 etter nøye planer og er godkjent av Biltilsynet.

utgangspunktet for hele reportasjen
... Den vekker unektelig litt oppmerksomhet, og Jim tror, så langt det
har latt seg sjekke, at den kanskje er
eneste i sitt slag i, ja, hele Norge ...

Ble bygget om
– Det er da ekstra morsomt å eie en bil
som ingen andre har makan til, er det
ikke, spør Jim. Han har så langt det
har latt seg gjøre framskaffa historikken på kjøretøyet ... I alle fall har han
erfart at den ble solgt ny fra Opel-forhandleren på Gjøvik, Topp Auto,
kjøpt av to søraurdøler, Antonsen og
Juvkam. Flere har eid den siden den
gang. I 1971 var eierne uheldige og
gikk på taket med den ... og i stedet

for å vrake den ble den bygget om til
en pickup med karm og det hele. Den
ble bygget om etter tegninger og spesifikasjoner utarbeida av Biltilsynet
på Gjøvik, blant anna måtte det til
store forsterkninger av karosseriet
når taket og bakparten ble formet om
til pickup. – For å være helt ærlig, jeg
fikk ikke bilen ut av tankene og titta
ofte etter om den kom på salg, så
dukket den opp på Finn.no for et par
år siden. Den var i mellomtida havnet
i Kviteseid, forteller Jim. Det ble nokså fort handel.

– Blitt kosebilen

han entusiastisk. Nå blir den brukt
mest som kosebil, og han opplever at
hver gang de er på farten med den, er
det stor interesse for den.
– Ja, dette er en bil som folk som kjenner de gamle Opel-modellene, stopper opp ved. Jo, sikkert fordi det kanskje ikke finnes makan, sier Jim.
– Jeg har litt planer om å gjøre diverse
forbedringer på den, forteller han.
Helt klart er det i alle fall at den ikke
kommer for salg slik han har gjort
med mange av sine tidligere kjøretøy.
Torbjørn Moen

– Jeg syns denne bilen var så spesiell
at jeg bare måtte få kloa i den, sier
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hyttebu
i val
3.690,-

Veil. kr 4.490,Veil
4 49

23.900,-

7.399,-

VVeil.
il kr
k 25.995,25 995

Veil. kr 8.190,Veil
8 190

Aurora
dusjkabinett
80x80

Gasskjøleskap
Ventus 100,
toppkontroll

Forbrenningstoalett Sunwind
El-dorado Pro

Aurora dusjkabinett er et
stødig og solid dusjkabinett
som egner seg like godt på
hytta som hjemme. Enkel
montering, og flott design.

Et kompakt og praktisk
gasskjøleskap med 10
liters fryseboks, egnet
for hytter med litt
mindre plass.

El-dorado Pro er et forbrenningstoalett for deg
med 230 volt på hytta,
men uten vann og kloakk.

671630

239,Propan
10kg og 11kg
Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

541800

3.999,-

720100

11.699,-

Veil. kr 4.495,Veil
4 495

Veil. kr 12.990,Veil
12 990

Gasskomfyr
Chef - sort
50 cm

Solcelleanlegg
Entry 160 watt

Chef gasskomfyr er et
prisgunstig alternativ for
deg som ønsker romslig
plass til både koking,
steking og baking.

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

340026

vi leverer & monterer!
Overlat bæringen og monteringen til oss!
Les mer på elkjop.no/tjenester
58

20. juni 2020

betal med vipps

103270

HURTIGLADER FOR ELBIL
Lad elbilen mens du besøker varehuset vårt
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utikken
ldres!
3.990,-

4.790,Xiaomi Roborock
S5 Max robotstøvsuger (hvit)

iPad 10,2”
(2019) 32 GB
WiFi (sølv)

• Feier og mopper
• Opptil 190 min bruk
i Quiet-modus
• Mi Home App,
planleggingsfunksjon
144109

• 10,2” Retina-skjerm
• A10 Fusion-prosessor
• Touch ID
• Støtte for Smart
Keyboard

1.690,Fitbit Charge 4
aktivitetsarmbånd (sort)
• 24/7 puls-, søvn,
aktivitetssporing
• Innebygd GPS
• Spotify Connect-støtte
152862

6.990,-

Anbefalt produkt
av dinside.no - 2019

52948

Samsung 55” TU7175
4K UHD smart-TV
UE55TU7175
• T55” 4K UHD smart-TV
• Crystal Processor 4K, UHD Dimming
• Tizen Smart 2020, Airplay2-støtte

3.490,-

2.395,Bosch Readyy y
trådløs støvsuger
BBHL21840 (sort)
• 2-i-1 støvsuger
• 40 minutters brukstid
• PowerBrush, fleksibelt
munnstykke
BBHL21840

149411

Med Canal Digital

TCL 43” 4K UHD LED Smart TV
• 43” LED smart-TV
• YouTube / Netflix i 4K UHD
• Smart TV 3.0, P600-serien

43DP600
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Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen

Valdres –
stavkyrkjedalen
Av dei 28 stavkyrkjene som er att i landet
ligg heile 6 i Valdres,
ingen andre område
kan måle seg med
dette. Kyrkjene vart
bygde på 1100- og
1200-talet, og har
framleis mykje
spanande å by på.
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ålet er opne kyrkjer i delar av
sommaren, i fleire av dei er
det
omvising.
Sjekk
opningstider på valdres.no.
Valdres har elles to steinkyrkjer og
ei kyrkjeruin, også desse tre frå mellomalderen. Dette er perioden i åra
1030 – 1536, frå slaget på Stiklestad til
innføringa av reformasjonen. I denne
tida hadde Valdres heile 22 kyrkjer, til
samanlikning hadde Gudbrandsdalen 11 kyrkjer og Hallingdal 8.

Opne kyrkjer
Eit ganske nytt samarbeid i Valdres
stavkyrkjeforum har som mål å gjere
kyrkjene meir tilgjengelege for å auke
interessa for og kunnskapen om alle

dei ni mellomalderkyrkjene våre.
-Valdres har ei heilt unik kyrkjehistorie, den ynskjer vi å formidle både
til bygdefolk, hyttebuarar og turistar,
seier Katharina Sparstad i Valdres natur- og kulturpark (VNK), som er sentral i arbeidet.
Forumet er eit samarbeid mellom
VNK, Valdres folkemuseum, kyrkjeverjene i kvar av dei seks kommunane
samt Visit Valdres, som mellom anna
har ansvar for turistkontora i dalføret.
Arbeidet er støtta av Riksantikvaren. I
Valdres blir det også halde årlege kurs
for omvisarar ved kyrkjene.

Brosjyre, hefte, bøker og pass
Kvart år blir det laga ei oppdatert brosjyre med informasjon om kyrkjene,

med opningstider. Det er også laga eit
hefte om stavkyrkjene i Valdres. Begge delar er å få tak i på turistkontora
og i kyrkjene.
Det er det siste tiåret gjeve ut eigne
bøker om stavkyrkjene i Hedalen og i
Hegge – og om Slidredomen. For to år
sidan kom det også ei felles bok om
alle mellomalderkyrkjene i Valdres.
Eit såkalla «kyrkjepass» er laga for
å lokke folk til å besøkje stavkyrkjene
og dei andre kyrkjene i dalføret. Passet kan stemplast i kvar kyrkje, og
har du besøkt alle kan du få ein liten
premie ved å levere inn på turistkontoret på Fagernes eller på eitt av kyrkjekontora i Valdres.

Valdresmagasinet

Hegge stavkyrkje. Foto: Tor Harald Skogheim

Lomen stavkyrkje. Foto: Trygve Lien

Øye stavkyrkje. Foto: Guro Sollie Hansebakken

Mo kyrkjeruin. Foto: Katarina Sparstad

Steinkyrkjene

Stavkyrkjene
Litt om kvar av kyrkjene. Noko meir utfyllande
finn du på nettsida valdres.no, under fanen «opplevelser». Der blir det også lagt ut oppdatert informasjon om opningstider og rutinar, sidan dette førebels er litt uklart grunna eventuelle pålegg om
smitteverntiltak.
Hedalen stavkirke (Sør-Aurdal)
Dette er den eldste av stavkyrkjene i Valdres, truleg frå år 1163. Uvanleg mykje av inventarert frå
mellomalderen er intakt, blant anna eit relikvieskrin av tre med forgylla kopar. Mest spesielt er likevel ein madonnafigur. Begge er daterte til år
1250. Det er laga ei eiga bok om stavkyrkja.
Reinli stavkirke (Sør-Aurdal)
Kyrkja, som truleg er frå siste halvdel av 1200-talet, vart riven og bygd opp att rundt 1326. Døypefonten av kleber og ei klokke i klokketårnet er frå
mellomalderen. Ei luke på veggen var laga for at
dei spedalske kunne få ta imot nattverden.
Hegge stavkyrkje (Øystre Slidre)
Stokkane i kyrkja vart hogga i 1216, og for fire år sidan vart det feira 800-årsjubileum med besøk av
Dronning Sonja, og med flott jubileumsbok. Kyrkja
vart bygd om utvendig på 1800-talet, men har
framleis originale, utskorne portalar og dei innvendige, berande stavane med utskorne ansiktsmasker øvst. Døypefonten av kleber er frå 1100-talet,
og til altartavla er det knytt ei spanande historie.

Valdresmagasinet

Høre stavkyrkje (Vang)
Ei særs uvanleg runeinnskrift daterer kyrkja til
rundt år 1179 – og under golvet er det funne ein
mynt frå rundt år 1100. Kyrkja har rik treskurd frå
mellomalderen, med løver og drakar – og i våpenhuset er det eit spesielt smijernsbeslag med underbeslag av messing, frå mellomalderen.
Lomen stavkyrkje (Vestre Slidre)
Liknar mykje på stavkyrkja i Høre, og er datert til
rundt år 1192. Eldste mynten som er funnen under
kyrkjegolvet er frå kong Sverre si tid (1177 – 1202).
Kyrkja vart bygd om på 1700-talet, men innvendig
er det mykje originalt og spanande, som låsbeslag,
portalar med treutsmykking og dyreornamentikk.
Dessutan ein gipskopi av eit over 800 år gamalt
madonnahovud på altaret. Alt er frå mellomalderen.
Øye stavkyrkje (Vang)
Kyrkja vart truleg bygd på 1100-talet, men forsvann i 1747, då nye Øye kyrkje vart vigsla. På
1930-talet vart restar av stavkyrkja funne att under
golvet på nykyrkja. Stavkyrkja vart restaurert og
reist att, og vigsla i 1965. Her er kopiar av portalar
frå mellomalderen, og altaret har eit krusifiks med
Kristusfigur frå 1300-talet. Døypefonten i tre er
like gamal, og det er påvist runeinnskrift i kyrkja.

Slidredomen (Vestre Slidre)
Denne flotte kyrkja er frå slutten av 1100-talet,
bygd i romansk rundbogestil. På nordmuren er det
måla eit våpenskjold frå rundt år 1340, dette er i
dag kommunevåpenet til Vestre Slidre. Takmåleriet i koret er frå rundt 1250, og eit stort kalkmåleri
på eine veggen er frå 1400-talet. Slidredomen har
også ein unik altarkalk, truleg laga noko før 1350,
som framleis er i bruk. Det er i år kome ut ei omfattande, flott bok om Slidredomen.
Ulnes kyrkje (Nord-Aurdal)
Kyrkja ligg på ein haug rett ved Strandefjorden, er
frå rundt år 1265 og er skriftleg omtala i 1307. I ein
monter i gangen står ein kvinnefigur frå 1200- eller
1300-talet. Ein bjørnelabb er truleg ein amulett til
vern mot angrep. Det er to døypefontar, den nyaste (frå 1873) er laga av Ole Fladager som var frå Ulnes, Norges mest kjende bildehoggar på 1800-talet.
Mo kyrkjeruin (Vestre Slidre)
Den vesle steinkyrkja vart bygd omlag år 1215, men
gjekk ut av bruk rundt reformasjonen i 1536. Flaumar og vegetasjon braut bygget ned, men i 1972
vart det sett i gang rydding og restaurering, i samarbeid med Riksantikvaren. Elevar ved ungdomsskulen var med som assistentar, og ruinen vart vigsla på nytt i 1977. Mange spanande funn vart gjort
ved utgravingane, mellom anna av myntar.
Tor Harald Skogheim
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT

Byggmester Ola Veltun

Rogne Bygg A/S

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Selskap – Catering

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

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

olavelt@online.no

Stavadalen Skisenter

www.stavadalen.no
vidastav@online.no

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 04 77
www.autohuset-fagernes.no

Hovli Auto
Toyota

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

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

Hovrud Auto

harjev@online.no eller
jarlejevne@gmail.com

2920 Leira
Tlf. 900 75 355

Byggmester
Ove Gunnar Viken

Lomen Auto

Opel – Chevrolet –
Ssangyong

2967 Lomen
Tlf. 61 34 39 60
www.lomenauto.no

Sebu Bil & Bensin AS

Bensinstasjon – Verksted –
Bilberging – Dekk –
Tilhengere

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

Valdres Auto
Volkswagen

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

Valdres Bil

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

Elektroservise Valdres

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.valhall-auto.no

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no
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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

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692

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

Kvismo Sag AS

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

2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85

valdresbrønnboring.no

www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Valdres Hytter as

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

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

Vassfarbygg as

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

leiebo@online.no

Maskinentreprenør
Knut Amundsen

GUTTA PÅ GØLVET!

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

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvaretrelast-maling

Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Byggmakker Leira

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

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
leira.sor@byggmakker.as
www.byggmakker.no

Byggtorget Fosheim Sag

2937 Begna. Tlf. 911 92 480

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

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

post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid.

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Storefoss Sag DA

Spesialist på trelast

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

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766

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

Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885

postmaster@vassfarbygg.no

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Hovrud Maskin

Solheim Trevare AS

Tveitabru Bygg AS

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

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

3528 Hedalen/2910 Aurdal
Tlf. 907 62 578/916 33 515

VIGAS Valdres Industrigulv AS

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

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

Valdres Brønnboring AS

Haugrudbygg AS

FG Bygg AS

Fjell-Bygg as

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22

v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314

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

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

Nissan – Suzuki – Isuzu

Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke

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

www.fg-bygg.no
goran@fg-bygg.no

Valhall Auto

62

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

www.valdresbil.no

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Nybygg, tilbygg, restaurering

Ford

www.hovrud.no

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

Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri

Alt i byggevarer og arbeid

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes
Tlf. 47 48 29 60 00

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

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres
Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

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

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

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

Panel, listverk,
spesialprofiler

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

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

Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn
Tingnesøddin 1, 2900
Fagernes
www.gaus.no

Valdresmagasinet

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

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

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

Elkjøp Valdres AS

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

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

GALLERI
Galleri Hilsen

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

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

www.elkjop.no

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

Vaset
Utbyggingsselskap as

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

Ølnesseter Hyttegrend

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

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

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

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

Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
2940 Heggenes

Vi tar vare på DINE verdier!

3528 Hedalen

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

Tlf. 907 94 433

HÅNDVERKER
Brusveen
Snekkerverksted AS

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

2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140

Grønvold Snekkerverksted AS

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

Valdresmagasinet

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

MALERE
Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook!
www.valdresmagasinet.com
www.valdrestur.com

Valdres Utleiesenter AS

Vang Energi KF

Fagernes Kjøpesenter

bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

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

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

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

http://www.amfi.no/valdres

Tlf. 61 36 42 00

abrusveen@hotmail.com

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

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

Tlf. 913 00 961

www.elkjop.no
Lavpris propan

Amfi Valdres

Tlf. 990 09 553

www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING

KJØPESENTER

MØBLER
OG INTERIØR
Alle Gode Ting er Tre

Vi leverer det meste til hjem
og hytte

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

Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

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

Interiørsenteret AS

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

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og
Varmefag

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

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

SERVERING
Vasetstølen

Severing og hytter

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

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

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

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

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

61 36 29 30 / 92 804 004

Takstkontoret Valdres AS

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

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

RØRLEGGER
Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

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

Røn VVS AS

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

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

Valdres Varme og
Sanitær AS

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

VASKERI

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

Data & Tv-Service AS

ValdresEnergi

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

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

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

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

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

ELEKTRISKE
ARTIKLER

KRYSSOrd 2

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 1. august 2020
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:

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

Adresse: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:

64

..................... Sted: ���������������������������������������������������������������������������������������������������

20. juni 2020

Påskekryssord
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Anne Marie Ødegård, Etnedal
Gullik Skattebo, Fagernes
Steinar Kværna, Begna
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.

Valdresmagasinet

1) Den nye brua i Vang,
Tveit bru eller Tveitabrue, har eit spenn på 40
meter. Kva heiter elva
som renn under?
2) Kva er namnet på
garden i Sør-Aurdal der
det stod harde slag i
april 1940 og som er
krigsminnemuseum?
3) To campingplassar i
Valdres har elvenamn i
tilknyting til namnet
sitt?
4) Kor mange innbyggarar
hadde Valdres 1. april i
år?
5) Kvar går grenselinja
mellom flatbygdmål og
valdresmål?

VALDRESSPØRSMÅL

11

6) Kor lang er innsjøen
Bygdin?
7) Kor lang tid tek båtturen
med Bitihorn mellom
Bygdin og Eidsbugarden?
8) Helge Gudheim har
skrive ei bok på rundt
1000 sider. Kva handlar
boka om?
9) Kor langt er det mellom
Fagernes og Hønefoss?
10) Kor mykje kosta
utbygginga av E16
mellom Bagn og Bjørgo?
11) Kor gammal er Slidredomen?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Begna, 2) Bagnsbergatn, 3) Etna Familiecamping ogh Leira camping og hyttesenter,
4) 17.497, 5) Ved Garthus i Begnadalen og ved Høljarast, 6) Om lag 30 kilometer, 7) 1 time og 45 minutt, 8) Om ost,
om kinning, ysting og bresting i Valdres, 9) 127 km, 10) Ca. 1,5 mrd. kroner, 11) Ifølgje den nye boka til Jahn Børe
Jahnsen om Slidredomen er kyrkja datert til ca. 1268.

helgenstreken
eir helgen
Kjøp kvaliteten hos
Fritidssenteret Leira!

ommerklær

Koronavirustesten
ferdig til neste år.

Vi har godt utvalg i:

E

Lykke Hagen Røang (6),
Ranheimsbygda: – Han er fra Kina og
smitter andre, slik at de kan dø. Du blir veldig
rar av korona. Jeg har ikke korona, det kjenner
jeg inni meg. Så kan jeg endelig kose oldemor,
og hun trenger det fordi oldefar er død, men
ikke av korona da.

Rikke Hippe Gjevre (6), Aurdal: – Jeg
vet ikke hvem korona er, men han er et virus
som er litt farlig, ikke for oss barn heldigvis.
Men for dere som er voksne. Jeg vet ikke
hvorfor det er farlig. Jeg har aldri hatt det,
men du blir litt rar av å ha det.

VINN BOKPREMIE

• Sommerkjoler
FINN BILDET
• Shortser
A
B
C
• Kortbukser
• Topper
• Selskapsklær
D

Hva er korona?

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

F

Yoel Bjerke Sinm (6), Fagernes:
– Korona er en ting som gjør at alle blir smittet.
Han er rundt med streker og småe rundinger
oppå der igjen, og så er han grønn. Han
kommer fra lufta. Dersom vi venter lenge så blir
han vekke av seg sjøl. Nå er han snart ferdig.

Honda gressklipper ......... fra 6490,Echo gresstrimmer ...........fra 2290,motorsag
......................fra
2990,Vinnertil
av FINN
BILDET i forrige
magasin ble Torgeir
Bø, Ulnes
kommen
ossEcho

r en trygg og
på FINN BILDET:
ggeligSavhandel.

d sommer!

VIA side:
BRINGER
GRATIS

✂

B side:

C side:

D side:

E side:

Tlf. 61 36 09 44

F side:

Kongsvegen 12, 2920 LEIRA
Navn: ...................................................................................................................................................................................................................................

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

FAGERNES • Tlf 61 36 00 51
E-post/Tlf.: .....................................................................................................................................................................................................................

Åpent man.-fre. 10-17 lør. 10-15
Valdresmagasinet
Lik oss på Facebook og Instagram

Ask Hagen Røang (6),
Ranheimsbygda: – Han er veldig farlig. Vi
må holde han inne så han ikke smitter oss. Det
er veldig kjedelig med korona, for da kan man
ikke kose med hverandre. Det er her et sted,
men vi kan ikke se det.
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DET SKJER I VALDRES
JUNI

JULI

AUGUST

20. Besseggløpet går fra Memurubu Turisthytte
til Gjendesheim.

02. Offisiell åpning av Flye1389 på Valdresflye.

01.–16. Skrukkefyllhaugen i Hedalen holder
sommeråpent lørdager og søndager i denne
perioden.

20. NM i Strekkflyging på Fagernes Lufthavn
Leirin.

20. Det blir Sankthansfeiring på Bøven
Fjellstugu i Bagn — Tove Bøygard holder
utekonsert og Vangsteins spiller opp til dans.
20. Hilme året rundt inviterer til hardingfelekonsert med Kjellbjørn Karsrud og Sivert
Holmen i Slidrehuset på Valdres Folkemuseum
på Fagernes.
20.06–31.08 Åpen gård på Piltingsrud gard i
Begnadalen hver lørdag i denne perioden.
21. Hesteslipp på Lenningen i Etnedal. Det
slippes også på Tronhus samme dag.
21. «Marvel»-maraton med besøk av skuespiller
Rune Temte på Kvitvella kino på Fagernes.
21.06–14.08 Ukeslange rideleirer for barn og
ungdom på Myhre gård i Skammestein i denne
perioden.
25.–29. «Svart uke: grom stisykling og lokal
mat» kurs på Beitostølen.
25.–28. Valdres Sommersymfoni går av
stabelen.
27. Sommerfest med show med Tor Erik
Gunstrøm og dans med Rainbow på Sanderstølen i Tisleidalen.
29.06–05.07 Kviisveka på Valdres Folkemuseum på Fagernes – smak husmannskost og lær
om slått og hesjing på gamlemåten.

01.07–15.08 Smak av stølsliv på Olestølen ved
Olevatn i Øystre Slidre hver onsdag i denne
perioden.

04. NMK Valdres arrangerer sommerløp i
bilcross på Sundvold Motorbane i Aurdal.
10.–11. Jørn Hilme-stemnet som vi kjenner det
er avlyst, men Hilme barbert byr likevel på noen
konsertopplevelser på Valdres Folkemuseum på
Fagernes.
11. Formiddagsstølsvandring på Aurdalsåsen
med oppmøtested innerst i Binnhøvdsvegen.
11. Markedsdag med lokale matprodusenter på
Syndinstøga i Ryfoss.
17.–25. Norges Yogafestival går av stabelen på
Nøsen Yoga Retreat. Hovedfokus på årets
festival er «Handlingskraft i hverdagen – hvordan påvirker yoga våre liv?»
18. Guida vandring til Bagnsbergatn i regi av
Valdresmusea.
23.–26. Valdresmarken arrangeres på Fagernes.
24.–26. Kurs i kunsthåndverk – lær å lage
skulptur eller bruksgjenstander i mosaikk på
Eker gård i Øystre Slidre.

01. «Kvar og korleis søke støtte til restaurering
og tilrettelegging av kulturminne?» – veiledningskurs på Vang Folkebibliotek.

06.–08. Norsk Indian Klubb arrangerer Indian
Summer Meet på Valdres Folkemuseum på
Fagernes.
08. Terrengsykkelrittet Offroad Valdres går av
stabelen på Vaset.
08. Guida vandring til Bagnsbergatn i regi av
Valdresmusea.

SEPTEMBER

03. Ole Paus holder solokonsert i Fagernes
Kulturhus.
03.–05. Kurs i muring av natursteinsgjerde og
trapp på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
04.–06. Jentehelg med stølspreg på Beitostølen
for deg som er glad i fjellet og interessert i å
lære mer om budeia og stølslivet.
05. Turmarsjen Maristovadilten går fra
Kyrkjestølane på Filefjell til Maristova.
05. Det Norske Fjellmaraton går av stabelen på
Valdresflye.
10. Valdres Folkemuseum på Fagernes inviterer
til omvisning i sitt utmarksområde.

15. Sykkelløpet Kongsvegrittet går av stabelen
fra Ellingsæter i Bagn.

11.–13. Tour de Synnfjell arrangeres i Etnedal.

19. Odd Nordstoga holder konsert i Fagernes
Kulturhus.

12. Johan Berggren & Innflytterne holder
konsert i Bryggerihuset på Beitostølen.

21.–23. Stølskurs for ungdom på Olestølen i
Øystre Slidre.

17.–19. «Grovt bindingsverk» – kurs på Valdres
Folkemuseum på Fagernes.

21.–23. Youshine Lifestyle Event Sommer – treningshelg mentalt og fysisk med powertrening
og «face your fear»-aktiviteter på Beitostølen.

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

29. Grendacup på Fossvang stadion i Bagn.

25. Stølsvandring på Aurdalsåsen på formiddagen.
29.07–02.08 Bustenskjoldstevnet i baneskyting
arrangeres i Etnedal.

26. Darling West holder huskonsert i stua på
Stabbur Amfi på Leira.
NB: For å overholde gjeldende smittevernkrav
har de fleste arrangementer maksimumsantall
besøkende i tråd med myndighetenes
retningslinjer. Vær også klar over at mange kun
godtar forhåndskjøp av billetter for å ha
kontroll på antall besøkende.

Mestringsfølelse for politikere: En innføring
Slik skal Norge bli et land med
visjoner, pågangsmot og
bedre toaletthygiene.
Når var sist du ble inspirert av en norsk politiker?
Oppglødd? Fylt av tro, håp og kjærlighet? Det virker som om store ord har gått litt av moten. Yes, we
can-taler blir utmattende i lengden, selvsagt, men
det hadde vært fint om noen prøvde iblant.
Da hele nasjonen måtte bremse opp på grunn av
koronaen, hadde jeg liksom håpet på at man kunne benytte anledningen og tatt litt tak i ting, hvis
du skjønner. Når bilen allikevel skal inn på verksted for å beise forgasseren (eller hva nå enn det er
man gjør med biler, jeg har aldri hatt sertifikat
selv), kan man jo likeså godt bytte akslingsbøtta,
skrape kløtsjlamellen og sveive girsnippen (igjen –
biler er ikke min sterke side).
Med en litt mer gjenkjennelig metafor: Når den
gigantiske oljetankeren vi kaller samfunnet vårt
slakker farten, er det god anledning til å gjøre litt
endringer i kursen.
Man kunne jo for eksempel sagt: «Nei nå, folkens, setter vi oss ned og finner ut hva vi skal leve
av etter oljen». Eller brettet opp ermene og erklært
«pokker heller, nå tar vi og røsker opp i denne rasismen vi vet ødelegger hverdagen og livet til mange nordmenn». Eller slått i bordet med «nå har vi
dæven døtte meg fått nok av at menn tjener mer
enn kvinner».
Jeg mistenker at mangel på mestringsfølelse er
grunnen til at dette ikke har skjedd. Slike utfordringer virker kanskje litt store og vanskelige for
en regjering som sliter med å få en skarve regionreform på beina.

66

20. juni 2020

Derfor har jeg tatt på meg pedagoghatten og laget et lite opplegg som kan styrke mestringsfølelsen hos norske styresmakter. Det er et trinnvis
program med oppgaver med tydelige idealistiske
og moralske mål – men som begynner i det små, og
gradvis øker i kompleksitet, kostnad og samfunnsgevinst.

Simen Dalehavn Faaberg
Målet at eleven skal kunne våge å gå løs på store
samfunnsutfordringer, med brask, bram, bravado
og pågangsmot. Lykke til!
Oppgave 1: Innføre høyreståing og venstregåing
på alle rulletrapper
Alle vet det innerst inne: Norge hadde vært et varmere samfunn hvis alle hadde fulgt regelen «stå til
høyre, gå til venstre» i rulletrappen. Den gjør uendelig mye for å unngå friksjon og forsinkelser i
samfunnets tannhjul. Dessverre opplever jeg gang
på gang at denne normen aldri har etablert seg i
ryggmargen til det norske folk. Tar man tak i dette
– det lar seg sikkert gjøre med et par forskrifter – vil
framtidige generasjoner være evig takknemlig.

Oppgave 2: Opprette nasjonale retningslinjer for
ubrukelige gardiner
Det er noe uendelig frustrerende med lyse, gjennomsiktige gardiner som ikke stenger ute et fnugg
av sollys. Du vet garantert hva jeg snakker om:
Mønstrete gardiner som henger der «til pynt» og
lar sola få fritt leide til å lage varmluftsovn i stua.
Spør du meg, noe man sjelden gjør i slike tilfeller,
ikke at jeg klager, er slike gardiner en fornærmelse
mot Guds skaperverk, et bedrag mot opplysningstidens idealer og en hån mot motstandsfolkene
som risikerte liv og lemmer for at vi skulle få leve i
frihet og trygghet med funksjonell innredning.
Derfor oppfordrer jeg myndighetene til å lage
retningslinjer som stiller tydelige krav til gardiner
og andre vindusvedheng. Riksantikvaren kan få
mulighet til å gi dispensasjon til å bruke ubrukelige gardiner dersom særlige estetiske, kulturelle eller historiske hensyn taler for det.
Oppgave 3: Anskaffe bidé i alle offentlige bygg
Et bidé er rensligere, enklere og – tør jeg si det –
mer behagelig enn toalettpapir. Punktum. Jo raskere vi blir kvitt dassrullene, desto bedre. Det er på
høy tid at vi trykker spylingsteknologien til vårt
bryst (eller endetarm, alt etter som).
Myndighetene kan få fart på denne transformasjonen – «det brune skiftet,» om du vil – ved å anskaffe bidé til alle offentlige bygg.
Jeg tilbyr ovenstående læringsplan helt vederlagsfritt til nåværende eller framtidige styresmakter. (Men det hadde jo selvsagt vært hyggelig om
man en gang ville vurdert å kalle opp en gate eller
en høyskole eller noe sånt etter meg). Ellers gjenstår det bare å si til regjeringen: Tvi tvi! Jeg har troen på dere.

Valdresmagasinet

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i 40 år!

Vurderer du å selge eiendom?

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

Mange drømmer om sjarmerende hytter, trivelige boliger og idylliske småbruk.
Vår erfaring er at det er lurt å planlegge et salg i god tid.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, og vi gir deg gode råd om hvordan du bør gå fram.

Fredric
Bachér

Marit
Nystuen

Oddny
Fystro

Anne
Stee

Tove
Berg

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i 40 år!
Valdresmagasinet
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ROBØLSHØVDA
NÆR BEITOSTØLEN
ROBØLSHØVDA ER ET HELT NYTT TOMTEOMRÅDE i Valdres. Her har vi
for salg en innflytningsklar HEDDA-hytte og ytterligere fire byggeklare
tomter. Tomteområdet har utsikt mot Søre Vindin, Mugnetind og Rasletind
i Jotunheimen og Slettefjell med Hemsedalsfjellet i bakgrunnen. Ca 180
km med preparerte skiløyper strekker seg fra Beitostølen i vest til Danebu
i øst, og det er også etablert merkede stier og sykkeltraséer. Du finner mer
informasjon på finn.no (finnkode 181072005).
ET LUNT INTERØR kombinert med generøse vindusflater mot omgivelsene
gjør HEDDA til den perfekte base for store naturopplevelser i fjellet.
Vi har også for salg flere byggeklare tomter og hytter under oppføring i
andre spennende hytteområder. Du finner mer informasjon på hedda.no.

La oss sammen planlegge din nye hytte!

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

