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Ærlig mat og framtidstro
i fjellbygda
Side 4–7

•
•
•
•

Arvid og Arturas bygger i stein
Jakter reinsgraver i Jotunheimen
På sykkeltur gjennom Gauklia
Bergulvane på to hjul

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 41-43

Sammen for en
grønn fremtid

Spar penger og miljøet
Vi tar miljøet på alvor og lanserer flere grønne produkter.
Med våre grønne produkter ønsker vi å belønne og stimulere våre kunder til å ta mer
miljøvennlige valg.
I tillegg til flere produkter rettet mot privatpersoner, lanserer vi som første bank i Norge et grønt
næringslån som skal stimulere bedrifter til å gjøre investeringer og tiltak for å bli mer miljøvennlige.

Vi gir oss ikke på miljø!
Les mer om våre miljøprodukter på:
www.sb1.no/miljo
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Månedens bilde

Rundemellen: Magisk stemning i «Huldreheimen». 

Foto: Jørgen Trandokken

Stemningsbilde ved Turrsjøen Redaktøren
mot Rundemellen
har ordet
Vi kårer et vinnerbilde i forbindelse med
hver utgivelse av Valdresmagasinet, seks
ganger i året. Denne uhøgtidelige fotokonkurransen er i samarbeid med kreftene bak
Gategalleriet i Gullsmedvegen på Fagernes.
Alle vinnerbilder får plass i en av fotomonterne der. Vinnerne får i tillegg 10 flaxlodd
og bokpremie, samt sitt bilde på trykk i Valdresmagasinet.

– Vinnerbildet er tatt på Turrsjøen i Øystre
Slidre fredag 7. juni litt før klokka 23, skriver
vinneren til oss. Han heter Jørgen Trandokken, og er bosatt på Skedsmokorset.
Tema for kommende konkurranse er «Sommer i Valdres» og frist for innsending er 20.
august. Vi ønsker bilde i breddeformat. Send
til valdresmagasinet@avisa-valdres.no, mrk.
månedens bilde.

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

Ein glåm: ein kop,
ein tufs, ein som
glanar
AG, Ulnes

O slinde: Spikke,
flekkje. Han slinda
veden på båe sido
for å få'n fortare
turr.
Anonym, Nord-Aurdal
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framsida:
Line og Kjell
Gudmund Svien
fotografert på
jordet heime på
Nørre Sveji i Øvre
Dalen i Vang.
Foto: Trygve Lien

Torbjørn moen
torbjorn@avisa-valdres.no

S

nøen har i stor grad sluppet taket, våren har gått
over i forsommer og noen dager innimellom, så
langt, er vi minnet om sommer. Sjøl om vi venter
på litt mer stabilt vær, er det egentlig ikke noe mer spesielt med det enn at vi registrerer at naturen er i rute
denne gangen også. Hvilke sommer vi går i møte, er ikke
gitt, men det er jo alltid slik at sol, varme og godvær gir
oss ekstra muligheter og mye å glede seg over ...
I Valdres er det som kjent mye å glede seg over denne
tida. Da er kulturlivet i høggir og det skjer noe nesten
hver bidige helg. Når dette magasinet kommer i postkassa, er det også oppstart av Valdres Sommersymfoni,
og de neste ukene og helgene går det slag i slag. Noe av
det mest spektakulære hadde vi sist helg da den store
helten Sting holdt konsert på Beitostølen. Konserten og
de andre bandene og artistene som bidro, samlet noen
tusen mennesker. Det setter Valdres på kartet og bidrar
også til viktig omsetning for næringslivet.
Noe av Valdres' suksess ligger i dette. Festivaler og
kulturarrangement over et bredt spekter bidrar til å skape tilhørighet, markedsfører Valdres og sikrer publikumstilstrømming, og med det at hyttene også brukes i
enda større grad. Det gir merverdi for hele Valdres.
Kos deg over kultursommeren 2019!

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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Frodige beiteområder: Sauene fra Sveji beiter mye av tida i Jotunheimen nasjonalpark i fra 1000 meter og opp til 1.400 meters høgde over havet. Fjellbeitene i
Foto: Line Svien
Vang er vurderte til å være blant landets mest frodige og som gir stor uttelling i kjøttkvaliteten. 

Varemerket er ekte, heim
– Vi har kunder som
ikke spiser kjøtt i
hverdagen, men som
unner seg pinnekjøtt
fra oss til jul fordi det
er rettferdig og naturlig mat vi selger.

S

like historier er det alltid hyggelig å ta med seg. For oss er jo det
å lage mat et meningsfullt arbeid, sier Line og Kjell Gudmund Svien.
Vi sitter rundt kaffebordet i den
fint innreda stua på Sveji. Huset og
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rommene bærer preg av et vertskap
med sans for detaljer og det hjemmekoselige. Det blir servert kaffe, vafler
og rømme, ikke lam som man kanskje skulle forvente. Men hvem er
disse fyrverkeriene av noen folk som
har klart å bygge merkevare ut av råvarer på garden?

Byjenta ble gardskone
Før Line kom til Sveji, hadde hun
ikke satt sine bein i et sauefjøs. Hva
skulle det bli til av ei bydame med
løsnegler, tupert hår og tatoveringer.
Mange, inkludert hun sjøl, stusset
nok over det.
Kvelden på Vinjerock for nøyaktig
10 år siden skulle vise seg å bli forløseren for både Line og Kjell Gud-

mund. Ungkaren, gardbrukeren og
rørleggeren som ikke hadde hatt kjæreste, bodde i lag med mor si og var så
«sær» at han spilte torader og sang i
kor. Nøyaktig klokka 23 på kvelden
under Vinjerock da Big Bang spilte,
tok Kjell Gudmund mot til seg og
grep hånda til Line. Forholdet utviklet seg, og under rakfiskfestivalen
samme høsten tok det skikkelig fyr...
Det hører med til historien at Kjell
Gudmund og Line nok visste om
hverandre og hadde snakket sammen
en del, hun som hytteturist på Tyinkrysset og etter hvert i jobb på Tyinkrysset fjellstue. Kjell Gudmund hadde nok lenge sett et gardskone-emne
i byjenta ...
Prosjektet gikk rett veg. Hun flyttet

etter hvert til gards, det ble frieri og
de giftet seg for fire år siden. Kombinasjonen skulle vise seg å være full
lykke for dem begge og ringvirkningene store, for å si det slik...

Belønnet med flere priser
Sammen driver Line og Kjell Gudmund småbruket Nørre Sveji i Øvre
Dalen i Vang. De har 130 vinterfôra
sau i fjøset og har skapt merkevaren
Tyinlam. Mange er i ferd med å få
opp øynene for det de har fått til, og
de siste to åra har de også mottatt
mye heder for det banebrytende arbeidet de driver i en tid der man hører mest om overproduksjon av lammekjøtt og en næring preget av rovdyrproblematikk. I fjor solgte de om-

Valdresmagasinet

Prisbelønnet: Stadig flere har fått opp øynene for det Line og Kjell Gudmund har klart å skape. De to siste årene har de
sanket tre gjæve heiderspriser.

Kjøttfulle: Pinnekjøttte fra Tyinlamma er etterspurt vare, her viser Kjell
Foto: Yngve Ask
Gudmund fram noen pinnekjøttsider. 

Sauesankinga: Sauesankinga på
høsten er noe helt spesielt, da deltar
gjerne 30 - 40 personer, alt fra slekt
og venner til kunder og hyttefolk
stiller opp. Bøtta med mjøl er et godt
virkemiddel.  Foto: Sven R. Møller

melaga og naturbasert
kring fem tonn med lammekjøtt, og
har vært i den heldige situasjon at de
hver høst siden de begynte å foredle
sitt eget kjøtt, har vært utsolgt. I 2017
fikk ekteparet Landbruksprisen for
Valdres for det de har skapt. I 2018
fikk de BU-prisen for Oppland som
Innovasjon Norge står bak, og som
om ikke det var nok, fikk de også Innlandets matpris, som initiert av SpareBank 1 Østlandet og Hedmark,
Oppland og Akershus Bondelag.
– Ja, alt dette er overveldende, men
kjempehyggelig. En flott anerkjennelse og inspirasjon til det vi holder
på med, sier ekteparet.

Doblet besetninga
Men først litt tilbake i historien. Kjell
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Gudmund har hatt mesteparten av
oppveksten sin på Svejistølen på
Tyin. Men det virkelige gardslivet
kan man si startet da Kjell Gudmund
fikk overta garden til onkel Leif i Øvre
Dalen i Øye. Det var i 1990. Onkelen
hadde bygget nytt sauefjøs i 1976 og
drev passe stort med 36 vinterfôra
sau.
Kjell Gudmund gikk fort igang med
å bygge nytt hus for seg og mora, og i
2001 startet han på første utbygging
av fjøset med ny fôrsentral og det
hele. Samtidig økte de besetninga til
65 vinterfôra sau.
Det gikk nye år og i mellomtida var
også Line kommet til gards. I 2013 tok
de det store vegvalget og bestemte
seg for å doble til 130 vinterfôra sau-

er. Samtidig gjorde de en annen viktig erkjenning, nemlig at de skulle
foredle kjøttet de produserte i egen
regi.

Tok det avgjørende valget
– Vi ville skape mer ut av ressursene.
Det var ingen ny tanke egentlig, vi
hadde prøvd oss litt fram i liten målestokk, og så at det opplagt kunne
finnes muligheter i dette. Det starta
med å selge hele og halve slakt. I 2013
testet vi ut interessen for å starte
med å selge foredla kjøtt, forteller
Line engasjert. Da ble Line oppfordret til å ta i bruk sosiale medier og
opplevde å få umiddelbar respons. –
Vi dokumenterte alt som skjedde her
på garden gjennom året ved å ta bil-

der og legge ut tekst. Gjennom dette
opplevde vi at kundene tok kontakt,
og det hele begynte å balle på seg.
Det er gjennom dette arbeidet at vi
har klart å bygge opp merkevaren Tyinlam, stein for stein, kan du si.
– Vi måtte erfare hva markedet etterspør, og vi måtte også satse på noe
som kunne gi minimalt svinn for at
det skulle bli økonomi i det hele. Da
er det kjekt å være gift med en kar
som er nøye og har økonomisk sans,
sier Line med glimt i øyet.
Torbjørn Moen
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Sauegard: På Sveji er det velstelt,
her poserer driverparet Line og Kjell
Gudmund foran låven som er prydet
med logoen for satsinga.

Elektroniske bjeller: Kjell
Gudmund viser fram ei elektroniks
sauebjelle som gjør det mulig å spore
hvor sauene befiner seg på beitet.

Trivselen på topp: I fjøset på Sveji står trivsel for
dyr og brukere i høgsetet. Det blir mange timer i fjøset
gjennom vinteren, lamminga på våren er likevel den mest
hektiske perioda.

Kjærlighet: 31. januar i 2015 ble Line og Kjell Gudmund
til Herr og Fru. Daglig blir de minnet om denne plakaten
som har fått plass i mjølrommet i fjøset.

Tåtelam: Noen lam vil alltid trenge
litt ekstra stell, også denne våren er det
noen tåtelam som får ekstra mat.

Avlsarbeid og dyrevelferd
Line og Kjell Gudmund Svien foredler
og selger ca. fem tonn
kjøtt av årets lam fordelt på pinnekjøtt,
ferskt kjøtt og fenalår
hvert år. Det er grunnlaget for Tyinlam-satsinga.

L

ammesidene blir nødvendigvis
til pinnekjøtt, mens låra spekes
eller skives og selges som ferskt
kjøtt og fenalår. Bogen det samme,
dette selger de enten skivet eller i hel
utgave, avhengig av etterspørselen.
Pinnekjøttet går til private mottakere, i bygda og ja, nesten over alt: fra
Holmenkollen til Østfold, Rakkestad,
Vestfold, Trondheim og Bergen. De
produserer, selger og leverer alt sjøl,
og det er Reboli AS på Leira som deler
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opp og pakker for dem klart til utlevering.

Eksklusivt pinnekjøtt
Pinnekjøttet bearbeides og klargjøres
i produksjonslokalene som er bygget
opp i låven, og blir etter hvert hengt
opp for tørking i eget tørkerom på låven sammen med fenalårene. Her er
frisk fjelluft i omkring 600 meters
høgde over havet velgjøreren for at
kjøttet og varen blir det de hele vegen
jobber for, av premium kvalitet. – Det
er dette vi selger på. «Naturlig, ekte
og heimelaget, med skikkelig smak
av norske høgfjell», reklamerer de
sjøl.

Selges lokalt
– Vi er dessuten veldig fornøyd med å
ha fått med mange gode serveringssteder i Valdres som verdsetter kjøttet vårt og historien bak maten, sier
Line og nevner i fleng Danebu Kongsgård, Sanderstølen, Fondsbu, Syndinstøga, Filefjellstuene, Radisson
på Beitostølen og Sørre Hemsing og

ikke minst Vinjerock.
Det er Nortura på Gol som slakter,
og skrottene havner deretter hos Reboli.
– Vi har et kjempesamarbeid med
både Nortura og Reboli, og det er ikke
aktuelt å starte med slakting her på
garden sjøl om det hadde vært mulig.
Det er sluttproduktet og kvaliteten
på kjøttet vi kan påvirke og er opptatt
av, sier Kjell Gudmund.

Gode karakterer fra Solbjørg

Naturbasert

Jobber aktivt med avl

Dyrevelferd er en viktig side av det vi
er engasjert i, og alt vi selger fra garden, kan vi garantere er naturbasert
og laget med kjærlighet til dyra og
maten, og da naturligvis uten noen
form for tilsetningsstoffer.
– Jeg er også opptatt av å få fram at
kjøttet vårt har gode næringsverdier
med høgt innhold av Omega 3. Det er
et resultat av at dyra henter maten
sin fra de frodige fjellområdene innover mot Tyin-traktene, gjerne fra
1000 meter over havet og oppover.,
forklarer Line.

Avl mener de også er stikkordet for å
skape de resultatene som de har fått
til og vil innestå for.
– Gjennom avl kan vi påvirke fettmengde og kjøttfylde. Her har vi virkelig lykkes de siste årene, og det er
igjen en viktig faktor for kvalitet og
pris. Vi er også opptatt av å være troverdige med det vi driver på med. Vi
er med i en værering her i Øye som
fire sauebønder har gått sammen om,
forteller Kjell Gudmund.

Solbjørg Kvålshaugen på Fondsbu
bruker å si at kjøttet vårt framstår tilnærma som urtemarinert når det leveres fra garden. Vi søker å ha et absolutt minimum med innmarksbeite
etter at dyra er kommet fra fjellbeitet
før lamma leveres til slakt. Det vil
veldig fort kunne føre til at Omega
3-fettsyrene, smak og kvalitet fra
høgfjellet forringes, forteller Line.

Valdresmagasinet

Sau i storslått natur: Gode beiteområder og fine område å vandre i er med på å skape gode resultat. Her ved Tyinvatnet. 

Foto: Oddvin Almenning

d er nøkkelen til suksess
Inseminering
– Vi er veldig stolte over at en av værene våre er tatt inn på avlsstasjonen
på Staur på Hedmark. Sauene befruktes ved parring og inseminering,så vi
driver moderne og framtidsretta. –
Gjennom avlssamarbeidet har vi fått
et fantastisk faglig nettverk som vi
bruker for alt det er verdt. Et krevende, men veldig spennende felt, men
det blir ekstra morsomt når vi kan
lese av fortløpende gode resultater,
sier Kjell Gudmund.

– En livsstil
– En gang var det 11 bruk som drev
med sau i Øvre Dalen, nå er vi tre
igjen. Å drive med sau er også en livsstil, innser de. Både Line og Kjell
Gudmund har jobber ved siden av
gardsdrifta, Line har jobbet flere år
på Servicetorget til Vang kommune.
Denne våren tok hun mot til seg og sa
opp for å prøve noe anna.
– Jeg ønsker å jobbe mer med reiseliv, landbruk og matproduksjon. Jeg
har takket ja til å jobbe sammen med
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Solbjørg på Fondsbu, men er også
åpen for å fylle på med nye utfordringer, sier Line, som ikke er redd for å
kaste seg ut i noe nytt. – Det var nå
tida var kommet for det, sier hun, og
forteller at de hver vår tar noen uker
med permisjon fra jobbene sine for å
ta hånd om lamminga.
Lamminga krever årvåkenhet og
tilsyn døgnet rundt mens det står på.
Disse ukene sover de på skift og har
ordnet seg med en hybel i fjøset. Kjell
Gudmund er rørlegger og har også
avtale med arbeidsgiveren sin om å
«kople ut» i lammingstida.

Landets beste beiteareal
Med livet som sauebonde må man
også ha fullt fokus når insemineringa
foregår på vinteren, og ikke minst når
sauene skal sankes inn.
– Da stiller veldig mange opp, og vi
får henvendelser fra hyttefolk og
gode hjelpere som vil være med. Vi
kan være 30 – 40 mennesker som er
med på den første sankehelga i september. Det er noe helt spesielt å få

dyra tilbake, forteller Line og Kjell
Gudmund, som har hatt lite problem
med at dyr blir tatt av rovdyr eller
ikke kommer heim fra beitet. Vi har
vært heldige, sier ekteparet.
130 vinterfôra sau betyr at de slipper
omkring 400 individ på våren. Etter
hvert som beitene blir gode nok på forsommeren, blir dyra fulgt opp i «hagadn» på øversida av garden og sluppet ut i den fantastiske havnehagen
som fjellheimen i Vang representerer.
Dette er noen av landets mest frodige
beiteområder, uttalte forsker Yngve
Rekdal fra Nibio, da han utarbeidet
den nye beitebruksplanen for Vang.
– Det er en sterk karakter, og noe
som vi trekker store veksler på, sier
Line.

– Svigermor er uvurderlig
Nørre Sveji er i utgangspunktet en liten gard med sine 30 mål fulldyrka.
Det gjør at Kjell Gudmund må leie
beitearealer og slåttemark for å skaffe
nok og riktig mat til den store besetninga. I tillegg til arealet på garden

driver han ytterligere 100 mål. Den
som trodde at bondeyrket var et slaraffenliv, må tro om igjen. – Ja, vi
henger i stroppen og har funnet rytmen og formen som passer oss. Svigermor (les mor til Kjell Gudmund) er
til uvurderlig hjelp. Hun bor i kjellerleiligheta og stiller opp for oss støtt
og stadig. Hun passer på oss og hun
passer på dyra, og det er hun som
gjør det mulig for oss at vi kan ta oss
litt ferie innimellom. Hurra for svigermor, sier Line. Og at svigermor
kan dette med mat, hersker det liten
tvil om. Hun har drevet Svejistølen
på Tyin, som sagt, i en årrekke og har
vært 30 år sammenhengende som
kokke på Vangsheimen. Kjell Gudmund har bygget et baksterom eller
grovkjøkken til henne på taket av det
nye garasjebygget. Her kan hun lage
godsakene sine.
Torbjørn Moen

22. juni 2019

7

Har slagplanen klar: Ola Øverby (23) fra Hedalen har hatt rytmen i kroppen hele livet. I dag er han aktiv i ti–tolv band, og i løpet av året venter flere utgivelser.
Med innlandsbandet Fieh, som kanskje særlig har gjort seg bemerka det siste halvannet året, venter blant annet spillerjobber i både England og USA denne sommeren,
før de legger ut på en tremåneders turné i både inn- og utland til høsten.

Slagkraftig suksess
Sir Elton John elsker
«Glu». Den karakteristiske og taktfaste
trommebeaten som
danner fundamentet i
låten, som klistrer seg
til hjernen, er det
utflytta hedøl Ola
Øverby (23) i bandet
Fieh som står for.
8

22. juni 2019

V

i hadde bare gitt ut den ene
sangen. Jeg husker vi satt i
studio og jobba med et par andre låter da vi fikk vite at han hadde
nevnt oss i radioprogrammet sitt. Det
var sykt artig. Elton John er en levende legende, sier trommisen i åttemannsbandet, som har sitt utspring
fra musikklinja på Gjøvik videregående skole.
– Samtidig er det vel med ham som
med oss, at han blir gira når han hører
en låt han synes er fet. Når musikken
først er sluppet, vet man ikke hvor
den ender, men det var sjølsagt moro
at låten tok veien om ham.

Danser alltid backstage
Allerede før poplegenden lovpriset
innlandsbandet og deres soulbefengte poplåt i «Elton John’s Rocket Hour»
i januar 2018, var Fieh et navn på fleres lepper her til lands. I starten av
samme måned plasserte nettstedet
Musikknyheter, med bakgrunn i et
utvalg bransjefolks meninger, bandet
på førsteplass på lista over de mest lovende norske artistene for det kommende året. Ganske riktig ble 2018 et
bra år for bandet. Tidligere i år kåra
blant annet Natt & Dag Fiehs opptreden på Øyafestivalen i fjor til «Årets
live» for 2018.
– Vi har spilt veldig mye live og blitt

booka inn mange steder utelukkende
på bakgrunn av liveryktet vårt, siden
vi ikke har hatt så mye materiale ute.
Før konserten på Øya hadde vi forberedt oss godt og var fulle av forventninger. Kendrick Lamar skulle spille
seinere den kvelden. Vi hadde en god
«vibe» på scenen, og vi var veldig fornøyde med konserten sjøl også, forteller Ola.
– Jeg blir alltid nervøs, avslører
trommeslageren imidlertid.
– Men så må man jo bare gå i seg
sjøl å tenke: «Det du skal gjøre på scenen nå har faktisk ikke så mye å si i
det store og det hele. Det er i grunnen
bare din egen forfengelighet og frykt
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Vant gange: – Det er gående til og fra konsert eller øving
med cymbalene på ryggen og hodetelefonene på folk helst
ser meg. Her ved Oslo Lydproduksjon, der øverommet ligger.

Vedlikehold: Trommisen tester ut lyden i trommene og bytter ut noen slitte
trommeskinn i bandets nye øvingslokale på Rosenhoff i Oslo.

I aksjon: Ola med Ma Jester under bandets releasekonsert
i Oslo i juni. Her omgitt av Andreas Rukan (bass), Mads
Sølsnes Gjetmundsen (vokal) og Kristian Haug (gitar).

På vegen: Fieh samla etter siste konsert på en turné i februar. Foran fra venstre:
Solveig Margrethe Wang (kor, moog, klarinett), Thea Arnesdotter Lien (kor) og
Edvard Synnes (keyboards). Bak fra venstre: Andreas Rukan (P-bass), Lyder Øvreås
Røed (trompet, flygelhorn, perkusjon), Sofie Tollesfsbøl (vokal, fløyte, tamburin), Ola
Øverby (trommer), Jørgen Kasbo (gitar) og Espen Høydalsvik (lyd). Foto: Privat

Øvingslokale: Da Ola og andre bandkolleger ble ferdig
med studiene ved NMH kunne de ikke lenger benytte seg av
musikkhøgskolens øverom. Nå har de leid seg et eget.

Trommisen fra Hedalen har verden for sine føtter – legger ut
på tremåneders turné med Elton John-favoritten Fieh i høst

Vi satt i studio og jobba med
et par andre låter da vi fikk
vite at han hadde nevnt oss
i radioprogrammet sitt. Det
var sykt artig. Elton John er
en levende legende.
Ola Øverby

Valdresmagasinet

for å drite deg ut som stopper deg
nå», fortsetter Ola. Han røper videre
at han og resten av bandet alltid setter på Beyoncés «Crazy In Love» før
de går på scenen for å danse litt
sammen og få i gang kroppen.
– Det hjelper faktisk litt. Jeg har
ikke tall på hvor mange ganger jeg
har hørt den låten nå, smiler 23-åringen.

– Ikke bare negativt
Trommeslageren ser likevel ikke bare
negativt på at nervene enkelte ganger
melder seg.
– De siste par ukene har jeg spilt
konsert nesten hver dag. Jeg merker

at spilleformen er god, og at ting går
fortere. Da kan jeg faktisk bruke de
nervøse følelsene til noe konstruktivt. Nervøsiteten holder meg skjerpa
og kanskje spiller jeg litt råere enn jeg
ellers ville gjort, tror Ola. Den praktiske eksamenen ved Norges musikkhøgskole med han sjøl som leder for
eget band er blant det som nå er unnagjort.
– Jeg hadde med meg nesten alle
fra Fieh sammen med noen musikere
fra en jazztrio jeg spiller i. Resultatet
ble helt «meg». Jeg hadde en tanke i
hodet om hvordan jeg ville at det
skulle bli – og det ble akkurat slik,
forteller avgangseleven, som nå har

fullført bachelorgarden i utøvende
musikk og jazz. Det er blant venner
god musikk blir til, mener Ola.
– Man trenger ikke «fake» på noe
vis. Hver enkelt spiller på sin måte,
og til sammen blir det til en unik helhet. I Fieh er det Sofie, Andreas og jeg
som har danna grunnfjellet fra starten av. Jeg tror det skal godt gjøres å
bytte ut noen av oss, uten å fjerne litt
av sounden til Fieh, forteller trommisen engasjert.
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Travle tider: Ola Øverby har mange prosjekt på gang. Mye tid går med til øving og konserter – og på å komme seg til og fra dem. Det gamle trommesettet øverst i
høyre hjørne har Ola arva av faren Geir. – Det funker veldig bra, og det hender jeg bruker det på konserter. Til ei musikkvideoinnspilling med Fieh malte jeg det litt også.

Klar for storturné
Mens Fieh i fjor sommer spilte på store norske festivaler som Øyafestivalen, Slottsfjell, Vinjerock, Trænafestivalen og Moldejazz, beveger bandet –
som i løpet av våren har fått oppmerksomhet i britiske aviser som The
Times og The Independent – seg stadig lengre utover landegrensene med
spillejobber i både London og New
York denne sommeren. Seinere står
både Sverige og Danmark for tur.
– Til høsten «gønner» vi på med en
sinnssyk turné i Norge, Europa og
USA, så jeg kommer til å være på veien med Fieh tre måneder i strekk. Nå
som jeg er ferdig med skolen, merker
jeg at jeg er veldig klar for å «blæste»
ut i verden med musikken.
– Av den grunn prøver jeg å jobbe
med flest mulig andre prosjekt nå.
Hvis jeg skal regne med alle band jeg
aktivt er med på å prege musikken til,
blir det nok en ti-tolv stykker. Nå utover kommer det flere utgivelser. Til
sammen blir det vel et sted mellom
sju og ni plater jeg medvirker på i år.
– Det blir deilig å få ut disse hjertebarna. Dessuten er det fint å kunne
legge grunnlaget for å ha noe å holde
på med når jeg kommer hjem igjen
fra Fieh-turneen etter hvert også,
forteller trommeslageren som er
opptatt av å etterlatte et eget avtrykk
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lig å sove bort den ene kvelden vi var
i Rio, så vi gikk ut. Vi endte opp under ei bru hvor det sto et stort sambaorkester og spilte. De skjønte etter ei
stund at vi også var musikere, så til
slutt sto vi sammen og spilte under
brua. Det var et minne for livet som
jeg aldri kommer til å glemme, sier
Ola.

I fjor var jeg på juleturné med
Adam Douglas i en måneds
tid i en nightliner. Da jeg kom Fikk trommeabstinenser
heim til Hedalen for å feire
Turnélivet er imidlertid ikke alltid en
dans på roser og kan være krevende
jul, ble det plutselig veldig
til tider.
stille. Til slutt tenkte jeg: «Jeg
– Når man må på lydsjekk noen tiorker ikke å sitte rolig i sofaen mer før konsert, er det lett å bli sittende backstage å drikke øl og spise
og se på TV lenger», så da
potetgull, men jeg tror både kroppen
gikk jeg på låven og satte opp og psyken får det bedre om man tar
seg en løpetur. Jeg og flere av de antrommesettet.
Ola Øverby

i alt han foretar seg musikalsk. Rytmisk musikk er den største inspirasjonskilden.
– For et par–tre år siden var jeg på ei
ukes turné i Brasil sammen med
noen andre trommeslagere. Da vi
kom til Rio de Janeiro, var vi veldig
slitne, så de fleste i følget gikk og la
seg allerede klokka sju. Jeg og et par
til synes imidlertid det var litt erger-

dre jeg spiller med trener sammen,
forteller han. Ola innrømmer dessuten at det ikke alltid er bare bare å
komme hjem igjen etter å ha vært på
veien i lengre tid.
– Det har lett for å kunne oppstå et
slags vakuum når man kommer hjem
fra turné. I fjor var jeg på juleturné
med Adam Douglas i en måneds tid i
en nightliner. Da jeg kom hjem til Hedalen for å feire jul, ble det plutselig
veldig stille. Til slutt tenkte jeg: «Jeg
orker ikke å sitte rolig i sofaen og se
på TV lenger», så da gikk jeg på låven

og satte opp trommesettet, humrer
Ola, som er odelsgutt på Øverby i Hedalen.
– Det er kanskje nå jeg skulle overraske litt og si at jeg vil ta over likevell
– nei da, jeg har nok gjort det ganske
klart at jeg ikke har tenkt til å bli gårdbruker. Heldigvis har jeg småsøsken
som gjerne vil ta over. Det viktigste
er at noen har lyst. Gårdsinteressen
kommer litt i andre rekke for min del,
forteller Ola.
For ham har musikken alltid vært
førsteprioritet. Rytmen har den utflytta hedølen alltid hatt i kroppen.
Allerede som tre-fireåring lagde han
seg sitt eget trommesett av tomme isbokser. Seinere arva han trommesettet til faren Geir, som i si tid spilte i
hedalsbandet Telehiv. 23-åringen
takker oppveksten i hjembygda og
trommelæreren i kulturskolen for sin
egen framgang.
– I mitt kull på musikkhøgskolen er
det ingen som er fra Oslo – alle er fra
Distrikts-Norge. Jeg hadde ikke vært
der jeg er i dag om det ikke hadde
vært for det rike kulturlivet i Hedalen, korpset, og at jeg hadde den ultimate trommelæreren i Simen Motrøen, avslutter Ola.

Ingri Valen Egeland
Valdresmagasinet

Dyrker vertskapsrolla
Nythun på Kruk,
Gomobu på Vaset og
Grønolen Fjellgard i
Beito er eksempler på
bedrifter som har
lyktes med det de
holder på med. Nå har
de innledet samarbeid.

I

tidligere tider krydde det av turistbedrifter og det man kan kalle
pensjonat og fjellstuer i Valdres.
Nå hører de mer til sjeldenhetene, og
de som er, har preg av eksklusivitet
ved at de har dyrket egenart og funnet sin nisje.

Utvikla egenarten
Nythun på Kruk, Gomobu på Vaset
og Grønolen Fjellgard i Beito er tre
fjellstuer i Valdres, som er eksempler
på turistbedrifter som har overlevd
skiftende tider og som har gjort mye
for å komme dit de er. De tre bedriftene har en rekke fellesfaktorer, og
på hver sine felt og steder gjør de
suksess. Det har kostet hardt arbeid,
store investeringer og langsiktighet i
alt de har foretatt seg.
De tre fjellstuene også innledet et
nærmere samarbeid ved at de blant
anna har felles markedsføring og drar
nytte av hverandres erfaringer.
– Vi har også mye å lære av hverandre i tillegg til at det er veldig godt å
kunne snakke med noen som er i
samme båt, og som kan forstå hverandre, sier Marit Nythun Utheim,
som driver Nythun sammen med
mannen, Jørn Tveiten Utheim.

Vertskapsrolla
Suksessfaktor og filosofi hos de tre
turistbedriftene er blant anna betydninga av et tilstedeværende vertskap. Samtlige tre bedrifter er familieeide der også vertskapet er involvert i sluttproduktet. Marit Nythun

Vertskap: Nythun har blant anna utviklet et godt samarbeid med med dalens stjernemusikere. Her ser vi vertskapet Jørn
Foto: Privat
Tveiten Utheim og Marit Nythun Utheim sammen med Ragnhild Hemsing (t.v.) og Eldbjørg Hemsing. 
Utheim forklarer det slik:
– Vi har stor tro på at vertskapet må
være til stede for kundene samtidig
som vi har et personlig forhold til bedriftene våre. Vi er eiere som jobber i
førstelinje, sier Marit. Som eksempel
trekker hun fram egen bedrift der
både hun og mannen, Jørn, står over
grytene og samtidig er vertskap med
stor V.

Vokst etter behov
Hos Grønolen er det brødrene Øyvind og Tor Erik som står i samme
rolle, og på Gomobu er det dagens eiere og vertskap, Astrid og Bjørn Oskar Sveine, som holder i de samme
spakene. Dagens vertskap tok over
drifta etter foreldrene til Bjørn,
Magnhild og Knut Sveine, i 1991.
En fellestrekk ved de tre bedriftene
som nå er nokså enestående i sitt slag
i Valdres, er også at de har vokst og
utvikla seg i takt med tider og behov.

Skidestinasjon: Gomobu ligger på Vaset og trekker blant anna store veksler
på de omfattende ski- og løypemulighetene som finnes i området. Vertskapet er
Foto: Geir Helge Skattebo
Astrid og Bjørn Oskar Sveine. 

Valdresmagasinet

Gomobu startet egentlig som en turisthytte i 1967, og i dag etter en rekke
utvidelser, rår stedet over 35 overnattingsrom og 11 hytter, totalt 150 senger. De har også serveringslokaler i
den gamle Nesjaskolen som er flyttet
hit.

Tradisjonsbedrifter
Marit Nythun Utheim og Jørn Tveiten Utheim har i år drevet på Nythun
i 25 år. De overtok etter Marits foreldre som hadde drevet sammenhengende i 40 år. De bruker nå bare navnet Nythun om stedet, som tidligere
ble kalt Nythun Høyfjellstue. Turistbedriften på Kruk har totalt 90 senger fordelt på rom, leiligheter og hytter. De satser spesielt på bryllup og
selskaper og har også satt opp en
egen brude-bu. En gammel låve er
bygget om til festlokaler m.v.

Utfyller hverandre

Grønolen Fjellgard ble startet opp i
1955 med sju rom og har nå vokst til
22 rom, 12 leiligheter, to hytter og
egen velværeavdeling. En av nisjene
de har reindyrka, er å arrangere fjellog klatreturer, og klatreruta opp
Synshorn, Synshorn via Ferrata, har
blitt en knallsuksess for dem.
Satsinga på matopplevelse for gjestene er også en faktor som forener
driverne av de tre unike fjellstuene,
ved siden av at de hver har funnet
sine kundegrupper.
– Vi konkurrerer egentlig ikke med
hverandre, men utfyller hverandre
og trekker veksler på hverandre.
Dessuten ligger vi i forskjellige områder av Valdres, sier Tor Erik Grønolen.
Torbjørn Moen

Beito: Grønolen Fjellgard ligger i Beito, noen få kilometer ned for Beitostølen.
Foto: Privat
Dagens vertskap er brødrene Øyvind og Tor Erik Grønolen. 
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blogg
for blyge

Andrea b. grøneng

D
Knut Aastad Bråten
Stilling: Redaktør, Syn og Segn
Alder: 42
Bosted: Brøtin/Kruk/Oslo – men elskar Vang
Tilknytning til Valdres:
Fødd på Fagernes og oppalen i Brøta, eit lite
gardsbruk rett ovafor Fagernes. Eg heiter opp att
etter oldefar min, gamle Knut i Brøta. Mor mi er
frå Vang og i barndomen drog vi kvar veke på tur
til mormor på Neset. Difor har Vang ein stor plass
i hjartet mitt. Eg er utdanna kulturhistorikar, og
jobbar som redaktør i eit tidsskrift. Det er ikkje så
mange arbeidsplassar som kulturhistorikar i
Valdres. Men som redaktør er det fullt mogleg
med arbeidsbase her. Det har gått bra i mange år
no.
Mat:
Eg likar mat, ja! Mor mi er god til å steike flatbrød
og ho lagar veldig god rømmegraut. Elles toler eg
det meste. Når eg er i Oslo blir det mykje sushi. I
kvardagen elles går det mykje i knekkebrød og
kurv. Eg er veldig glad i havregraut og det hender
eg diskar opp graut til dei andre i kontorfellesskapet. Havregraut med brunost, vel å merke.
Den skikken har eg etter bestefar min
Drikke:
Ein kaffiskvett no og då, men ikkje for mykje. Eg
likar mjølk og te, vin og øl. Brennevin er ikkje
noko for meg.
Draumeferien:
I barndomen: På stølen med bestemor og
bestefar. Seinare år: bror min Ole, venene Omar
og Kjell André og eg var i Syria rett før krigen
braut ut. Eit fantastisk land med mange venlege
folk. I dag ser eg tilbake på Syria med mykje
vemod, særleg når vi veit kva krigen har påført
det syriske folket.
Framkomstmiddel:
Bil.
TV- program:
Ser nesten aldri på TV men når eg gjer det: Gode
dokumentarar og nyheiter.
Lesestoff:
Akkurat no: Søsterklokkene av Lars Mytting.
Elles tilrår eg Ahmet Altan, Eg får aldri sjå verda
igjen, ei forteljing om kva det vil seie å miste det
viktigaste av alt: fridomen.
Nettstad:
www.hilme.no
Musikk:
Alt mogleg: Folkemusikk i vid forstand. For tida
høyrer eg på musikk av Arvo Pärt, ein estisk
komponist. Eg er open for det som måtte dukke
opp. Alt som har rytme – om det er bra eller
dårleg spelar ikkje så stor rolle.
Bil:
Peugeot 2008.
Kven fortener ein blome:
Sigrun Bjørgo – ho er ein fantastisk lærar,
pedagog og kulturformidlar!
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et er mykje og mange som har vore med
på å gjere meg til den personen eg har
vorte; så glad i å lese og skrive, og så
glad i kunst og kultur. Alt frå den fantastiske
kunstlæraren eg hadde på kulturskulen, - det
å få vere med på UKM, - få vere med i musikal-oppsetjingane til Ung i Valdres, - til jobben
min på bokhandelen i Fagernes, og i avisa Valdres. Det at eg har vore så heldig å få skrive for
Valdresmagasinet starta med at ein lærar oppfordra meg til å delta i avisa Valdres og NordAurdal Mållag sin kronikkonkurranse. På alle
desse stadene i livet har det vore vaksne eller
ungdom som har gjeve meg ansvar, har stolt
på meg, og trudd på meg.
Ofte vil vi menneske ha ting på vår eigen
måte. Det kan vere vanskeleg å sleppe andre
til, eller det kjenst tryggare å gjere det «slik
som det har vorte gjort i alle år». Dei som har
gjort det før, veit korleis det skal gjerast skikkeleg. Det er ikkje alltid så lett å vere ung, og
kome med nye idèar og innspel. For å få erfaring skal du helst allereie ha erfaring. Men alle
lyt starte ein stad. Dei fleste vil jo gjere sitt aller beste. Vaksne er viktige førebilete. Nokon
må våge å vere den fyrste som gjev oss ansvar.
Går vi på trynet, så er òg det ein måte å lære
på.
Det kan vere skummelt å gjere ting for fyrste
gong, og frykta for å feile, eller å ikkje gjere
det «bra nok», er ofte stor. Vi vegrar oss kanskje for å søke på jobben vi ynskjer oss, melde
oss som frivillige eller søke om opptak på stu-

Eg trur
på deg
diestaden vi drøymer om. Vi som er unge, eller gjer noko for fyrste gong, må tore å oppsøke desse moglegheitene, og gripe dei. Ved å
gjere ting som ligg utanfor komfortsona, og
lukkast, får vi den avgjerande kjensla av
meistring. Ungdom som i starten kanskje
ikkje trudde på seg sjølv, byrjar å sjå at dei likevel kan, og at det dei gjer faktisk er bra. Når
ein meistrar får ein eit godt grunnlag å bygge
vidare på.
Det kan vere skummelt å tenkje utanfor
boksen, og å gje urøynd ungdom ansvar, men
det er utruleg viktig. Eg er sikker på at dei fleste vaksne kan hugse korleis det var å jobbe for
fyste gong, eller å få ansvaret for noko viktig,
som ein verkeleg brydde seg om. Mange, kanskje spesielt ungdom, er ganske strenge med
seg sjølv. Difor er det godt å få stadfesting på
at noko av det ein gjer er bra. Kanskje er det
ekstra godt når det kjem frå nokon ein ser opp
til, eller frå nokon ein ikkje venta det frå.
Dette er det siste innlegget eg skriv i Blogg
for Blyge, i denne omgang. Eg er så takknemleg for å ha fått moglegheita til å skrive for Valdresmagasinet, for kvar og ein som har teke
seg tid til å lese det eg har skrive opp gjennom
åra, og ikkje minst for alle dei hyggelege kommentarane og tilbakemeldingane eg har fått!
Ha fortsatt tru på kvarandre og på ungdommen! Takk for at de har hatt, og har, tru på
meg!
Takk for denne gong, og god sommar!

Teikning:
Andrea B. Grøneng

Valdresmagasinet

Alt av møbler og interiør til hus & hytte

Stort utvalg og gode priser - Gratis og uforpliktende planløsning

Stone serien – spisebord, benk og skjenk

÷15% rabatt

Nyhet, kom og prøv. Flere varianter.

Signature 5050 kont. Art.lin 150x200 kr.16.999,- tilbud
180x200 kr.19.999,- tilbud

12.999,15.999,-

Aurora sovesofa

KUN 3999,-

Tilbudene gjelder til 28/7

MØBELHUSET LEIRA
ÅPENT 10-20 (18)
Valdresmagasinet
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Bedriftsbesøket
Valdres Vedsenter AS

Nytt anlegg: Like ved Bruflat satser Rune Garli og Arne Brufladt friskt med ny
produksjons- og lagerhall og nytt effektivt utstyr for kapping og kløyving.

Effektivt: Med traktoren mater Rune Garli tømmerstokker inn i
produksjonsanlegget.

Pangstart: Arne Bruflat og Rune Garli i Etnedal har truffet blink med nyetableringa Valdre

De selger ved så det
suser. Så bra går det
for Arne Brufladt og
Rune Garli at plassen
de laga til vedproduksjon i fjor alt er for
liten.

her, men det er artig når det går så
bra, sier Rune.
– I starten har vi investert mye, og
det er sjølsagt spennende å se om det
fortsatt vil gå like bra framover, sier
Arne.

Starta i fjor – må alt

D

e to etnedølene har virkelig
truffet blink med nyetableringa si. De starta Valdres Vedsenter AS ved Bruflat i fjor vår, og nå
vel et år etterpå må de lage til mer
uteplass og vurderer å sette opp et
bygg til neste sommer.
– Det har gått over all forventning,
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og i år dobler vi produksjonen i forhold fjoråret, sier Arne Brufladt.

Spennende satsing
Det er rett nedafor garden til Arne de
har laga til det nye området for vedproduksjon. Der har de satt opp et
luftig produksjons- og lagringsbygg
på 146 kvadratmeter. Alt tomte- og
byggearbeid har de gjort sjøl. Rune
bor i Byfuglibygda og er sjølstendig
næringsdrivende med blant anna
gravemaskin. I tillegg til å være byggdrifter i Etnedal kommune er Arne
snekker. Så her var det bare å bruke
egne ferdigheter og utstyr. De to karene har andre jobber ved sia av vedproduksjonen, og har ingen fritidsproblemer.
– Vi har brukt veldig mange timer

Effektivt og lettvint
Alt virke som brukes til ved kjøpes lokalt i Valdres og Land. Lasset med
stokker fra tømmerbilen legges slik
til på tomta at stokkene er lette å få
tak i med traktorens tømmerklo. Etter noen få meters kjøring legges
stokkene på et stokkebord i det nye
produksjonsbygget. Så blir de mata
inn i vedmaskina som kapper og
kløyver og sender vedskiene opp et
samlebånd og ned i en svær sekk.
Denne står på en pall og flyttes med

– Det har gått over all
forventning, og i år dobler
vi produksjonen i forhold
til fjoråret.
Arne Brufladt

Valdresmagasinet

Til hyttefolket: Arne Brufladt passer på at alt går som
det skal. Svært mye av veden havner på hytter i Valdres.

Tørketid: Tørkehallen er full, og det står rekker med ved
til tørk hos Rune Garli og Arne Brufladt.

Koselig å være to: De to blide kameratene Rune Garli
og Arne Brufladt har satsa skikkelig – og lykkes.

es Vedsenter. De satte i gang i fjor, og i år dobler de produksjonen.

utvide

Valdres Vedsenter i Etnedal
har fått en pangstart

traktor til lagringsplassen. Sagflisa
går i en slange rett i en henger og kjøres til en bonde i nærheten.
– Når vi driver så stort som dette er
det viktig at vi har ordentlig utstyr,
og ikke sliter oss ut med hardt fysisk
arbeid, sier de to trivelige vedkarene.

jobbe med å få laga ei egen heimeside, så folk kan se hva vi tilbyr. Valdres Vedsenter er et fint navn når folk
leiter etter vedprodusenter i Valdres.
Skriver de ved og Valdres på nettet,
kommer navnet vårt fram, sier Rune.

Tørr norsk ved

Fint å være to

De er opptatt av at de skal levere et
ordentlig produkt.
Det aller viktigste er at veden er
tørr. De selger mest til hyttefolk. I
fem av de seks Valdreskommunene
har de levert ved. Omtrent halvparten har gått til kjøpere innafor Etnedal kommunes grenser. Det går mest
i bjørk, og litt blandingsved.
– Jeg tror mange hytteeiere ikke
veit hvor de skal få tak i ting. Vi skal

– Vi er glade for at vi har gått sammen
om denne satsinga. Det er koselig å ha
en å prate med og diskutere ting med,
da går jobben mye lettere, sier Arne. –
En av grunnene til at starten vår har
vært så bra er at vi satsa i riktig tid. En
del vedprodusenter i Valdres har gitt
seg i det siste, og det er behov for slike
som oss som lager og selger ved.
De merker at råstoffet de kjøper fra
skogene i nærheten er blitt dyrere de

Valdresmagasinet

siste åra. Dette påvirker prisen de må
ta for veden.
– Vedprisen henger sammen med
strømprisen. Dyr strøm gir dyrere
ved. Fortsatt er det billigere å fyre
med ved, og det er bra for oss. Sjøl
om de fleste nå har strøm på hytta vil
de ha ved til ovn og bålpanne, fortsetter Arne Brufladt.

pakkes om i sekker på 60 og 40 liter.
Da er det godt å ha snille barn som er
med og hjelper til. I tillegg til hyttefolket og fastboende i Valdres og
Land leverer vi også ved til butikker
og bensinstasjoner i Etnedal og Europris på Leira, avslutter Rune Garli.

Ola Onstad

Nå er det tørketid
På denne tida av året står veden på
paller til tørk. 450 paller blir det i år,
med en kubikk i hver pall. Inne i den
nybygde tørkehallen er det fullt, så
veden må nå settes til tørk ute. Det
spørs om ikke Arne og Rune må bygge
ny eller større tørkehall neste sommer.
– Etter hvert skal mye av veden

Valdres vedsenter AS

■■ Drives av Arne Brufladt og Rune Garli

i Etnedal

■■ Starta i fjor, dobler produksjonen i år
■■ Har satt opp nytt produksjonsbygg

med moderne vedanlegg

■■ Hyttefolket i Valdres er viktigste

kundegruppa

22. juni 2019
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Vi er en spesialforretning
innen:
• Maling
• Tapet
• Flis
• Baderomsinnredning
• Parkett, laminat og
gulvbelegg
• Tepper
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser
• Gardiner
• Solskjermer
• Gaver og interiør
Hjemmebesøk og
formidling av
håndverkstjenester

BYGGE NYTT ELLER PUSSE OPP?

ALT AV
GULV
VALDRES STØRSTE GULVAVDELING

ALT TIL
BADET

ALT I
VARME

FLISER OG BADEROMSINNREDNING

VALDRES STØRSTE PEIS- OG OVNSBUTIKK

VI har stort utvalg av parkett, laminat, klikkvinyl, tepper og teppe-

Vi har alt du trenger innen flis og baderomsinnredning fra

Her møter du Arve som brenner for å gjøre ditt peiskjøp

fliser. Kom innom for gode tips og råd!

Flisekompaniet. Vi hjelper deg å finne flotte alternativ og gode

enkelt og trygt. Trenger du råd og tips om fyringsteknikk

løsninger. Vi samarbeider og med dyktige flisleggere som kan

og trekkproblemer, får du svar på dette og mye mer.

gjøre jobben for deg.

INTERIØRSENTERET I

AV VALDRES

Baron Ultra - HiTech maling holder huset nymalt år etter år

SPESIALFORHANDLER
INNEN HUS OG HYTTE

MÅLTILPASSET SOLSKJERMIN
SOLSKJERMING

E/UT
BÅLPANN

EPE IS

EN
NEFORHANDLER I VALDRES
INTERIØRSENTERET
Jernbanevn 10, Fagernes.
Telefon: 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fliser og VVS-varer forhandles også hos Flisekompaniet Hønefoss

Kla
l r for sommer?
magasinet

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!

• 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

Neste utgave lørdag 21. september
Annonsefrist torsdag 5. september
Levering ferdig materiell torsdag 10. september

SOLIDE UTEMØBLER

Produsert i trykkimpregnerte materialer.
Ferdigproduserte møbler på lager.

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

FAGERNES RØR AS

Kan
lagres ute
vinterstid.

Klaffebord

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

Vi har åpnet ny kafé og utsalg på Fagernes
Besøk oss i de gamle lokalene til apoteket i Jernbanevegen

Ferske
bakevarer
hver dag!

Velkommen!

Jernbanevegen – Fagernes
Åpningstider: mandag–lørdag 09–17 (15)
18
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11999,-

PRIS
E
K
K
A
FAST P SOMMER
I HELE

ABU GARCIA

9999,,-

Pro MAX 20 Haspel
Vendetta 803ML 5-20G Stang
Berkley Trilene XL Clear fiskesene

2047,-

JUNIOR

1499,-

SALEWA

JR Alptriainer MID GTTX

Overdelen er i et solid kompo
ositt materiale
kombinert med pustende me
esh og GORE-TEX® membran.
Myk såle som gir god friksjon på mykt og bløtt underlag. Før 1499

Så langt lageret rekker. Før 2047

D

RE
R
E
H
G
AME O

17799,,2199,-

Spesial laget for fiske i Valdres!
SALEWA

Wildfire GTX
Wildfi

En komfortabel sko for våte, tørre, sølete og mykere underlag. Robust mesh-materiale
med Gtx Gore-Tex for vanntett og pustende beskyttelse. Før 2199

MAM
MMUT

Komppakt MTI 3-Season

LUNDHAGS

Sovepo
ose som holder go
odt på varmen
helt ne
ed til -7°C. Lav vek
kt, lavt volum,
optimal isolasjonsevne.
Topp komfort med romsslig
hette og nakkekrage. Førr 2199

Makke Bukse Dame / Herre

Lundhags Makke Pant er en funksjonell lettvektsbukse
til vandreturer og andre aktiviteter. Den har et moderne
e
snitt som er relativt tettsittende. Buksen har romslige
håndlommer og lårlommer med enkel tilgang.
Buksen består av Lundhags PolyCotton og Schoeller®
Dry Skin stretchpaneler i sete, skritt og knærne.
På innsiden av anklene er buksen forsterket med
Schoeller® Keprotec® som gir en
utrolig høy slitestyrke. Før 2299

15999,,-

17999,-

2199,-

LITT SYKKEL INFO:

Våre butikker er sykkelverksted og vi vil fikse alt som er ønskelig!

2299,-

Vi har stort utvalg i El-sykler fra Trek, Nakamura og EcoRide.
Demosykler er på plass slik at du kan ta deg en prøvetur.
Vi har og Norges beste avtale på finansiering fra Kraftriket.
Betal over strømregningen. Total kostnad på 30,- pr månde. Rentefritt!

FAGERNES SPORTSFORRETNING
TLF: 61 36 29 40
GULLSMEDVEIEN 2
2900 FAGERNES
POST.FAGERNES@INTERSPORT.NO

Valdresmagasinet

INTERSPORT FILEFJELL

TLF: 61 02 28 98
TØRRISVEGEN
2985 TYINKRYSSET
POST.FILEFJELL@INTERSPORT.NO

INTERSPORT GOL

TLF: 32 07 33 55
SENTRUMSVEIEN 116
3550 GOL
POST.GOL@INTERSPORT.NO

INTERSPORT BEITOSTØLEN
TLF: 61 34 01 05
BYGDNVEGEN 3787
2953 BEITOSTØLEN
POST.BEITO@INTERSPORT.NO

INTERSPORT VASET

TLF: 40 00 15 96
PANORAMAVEGEN 893
2960 RØN
POST.VASET@INTERSPORT.NO

INTERSPORT GEILO

TLF: 32 07 33 55
KYRKJEVEGEN 1
3580 GEILO
POST.GEILO@INTERSPORT.NO

22. JUNI 2019
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Sommer
Sommerkampanje
om

på ferieklare utStillingSbiler

S pa r
inntil
60.000,-*
* Kampanjen gjeld
der på utvvalgte utstillingsbiler fra vårt lageer på Leira eller Gol med registrering i juni 2019.

Hovrud Auto AS Leira

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

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

SPORTSMAN XP 1000 EPS
Fra kr 114.300,- eks. mva.

(142.875,- inkl. 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
20
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På huldrestein
med positive tanker
Mange hytteeiere på Bagn Vestås har en spesiell huldrestein på tomta
– Når du sitter på en huldrestein
roer du deg ned og tenker positivt. Det gjør godt, sier Arvid
Berg.

H

an driver firmaet Huldreberg Bioservice AS, der
han sammen med litauiske Arturas gjør alt slags
steinarbeid for hyttefolket.
Huldrehistoriene får de med attpå.
– De fleste liker huldrepraten min, og synes det er
morsomt. Det er rike huldretradisjoner i områdene her.
Jeg har vokst opp med huldrehistorier, ikke minst fra
trange skogskoier uten telefon, radio og TV. Her gikk
praten om huldra i de lange vinterkveldene i lyset fra
parafinlampa – og naturlig nok ofte om de fine jentene
som etter besøket avslørte kuhalen i det de smatt ut av
koiedøra på morgenkvisten, sier Arvid Berg.

Huldra hiver steinen
Når ei ny hytte bygges, ser huldrefolket en mulighet
for en ny heim. Det er ungfolket som slår seg ned i hytta. Mor i huldreflokken vil at de skal ha noe heimekjært
der, og hiver en stor stein dit. Det er huldresteinen.
– Hyttefolket bestemmer hvor på tomta huldresteinen skal være, og jeg passer på å frakte den dit når de
ikke er til stede. Når de ser at den er kommet dit, veit
jeg sjølsagt ikke hvordan den er havna der, sier Arvid
Berg.

Huldra er snill og god
– Huldrefolket bor i hytta når det ikke er folk der, men
flytter ut når de kommer dit. Ei sein kveldsstund aleine
på huldresteinen der du deler litt av ditt beste drikke
med huldra og samtidig reflekterer over de positive sidene ved livet ditt, gjør godt. Huldra leser tankene
dine, og vil trives og passer på hytta når du ikke er der.
Om huldra ikke trives, flytter hun.
Ola Onstad

Lita dame med kurompe
Gjennom et langt liv har Arvid Berg hørt mange historier om huldra.
– En gang bestemor lå aleine på setra i Muggedalen
kom det ei lita dame oppover mot seterbua en fin sommerkveld. Dama gikk lett, og bestemor gledde seg til
besøk. Da hun kom nærmere kjente ikke bestemor
dama på gangelaget. Der vegen går inn til bua fortsatte
dama bare å gå rett fram. Hun hoppa lett og høgt over
den høge skigarden. Da så bestemor kurompa under
stakken (kjolen) i det hun landa. Bestemor ropte, men
fikk ikke svar. Dama ble borte mellom noen store steiner ovafor seterbua. Bestemor var overbevist om at
det var huldra hun hadde sett.

Valdresmagasinet

På huldresteinen: Arvid Berg på en huldrestein utenfor ei hytte på Ølnesseter. Om han tenker på
huldra eller andre positive ting veit han bare sjøl.
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– Jeg storkoser meg med å jobbe
med denne flinke karen. Jeg får
også brukt mine kreative sider.
Arvid Berg

Realt arbeid: Arvid Berg og Arturas legger på plass plata som skal være under bakerovnen som settes opp i friluft ved ei hytte på Bagn Vestås. Snart blir det laga
nydelige brød i ovnen.

Steinarbeid krydra med hu

Arvid og Arturas driver med all slags steinarbeid for hyttefolket – og hytte
Hyttefolket får spennende huldrehistorier
med på kjøpet. Huldreberg Bioservice AS
i Bagn har sjølsagt
huldra med i navnet.

J

eg har med meg en svært flink
kar som heter Arturas som står
for det praktiske arbeidet. Uten
han hadde ikke dette gått an å drive
med, sier Arvid Berg.
Arturas kommer fra Litauen, og
bor i kårboligen på garden sammen
med familien sin.
– Han er kunstnerisk anlagt, og det
han gjør blir veldig bra, Vi er blitt et

22
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fint team, og han erter meg med å si:
«Jeg jobber og du tenker».

Alt i stein
Arvid og Arturas har denne forsommeren drevet mye på hytta til Anne
Lene og Ivar Jørgensen på Bagn Vestås. Der har de forblenda fine piper,
lagt gras på taket, laga brønn, steikegrop i bakken, røykeri for kald- og
varmrøykt fisk og en brønn. Da vi besøkte dem var de i full sving med å
mure opp en utendørs bakerovn. Alt
dette har navnet huldre- foran, slik at
brønnen heter huldrebrønn. Pipene
er murt med liggende naturstein. Det
er sjeldent, men vakkert å se på.
Torvtaket er uvanlig tett og fint.
– Det skal stort sett være evigvarende uten mye tilsyn og vedlikehold. Jorda vi har på taket er tilpassa

de plantene som vokser i området.
Derfor spirer nye stedegne planter
opp sjøl om taket tørker ut i perioder.
Torvtaket inneholder heller ikke farlige kjemikalier, så jeg pleier å si at du
kan fylle kaffekjelen under takdryppet, sier Arvid Berg.

gropa i lang tid. Eller det smakfulle
brødet eller kjøttet du får laga i bakerovnen. Det var mange slike bakerovner på gardene i Valdres i gamle
dager, og i Sør-Amerika og mange andre steder i verden er de fremdeles
vanlige.

Populære karer

Koser seg med arbeidet

Karene i Huldreberg Bioservice har
mer enn nok å gjøre. Det går mye i
hellelegging på bålpanneplasser ved
hyttene. Mange vil ha pynta med heller og steiner mange steder rundt
hyttene sine.
– Det vi driver med her med røykeri, steikegrop i bakken og bakerovn er
spesielt morsomt. Vi ser at dette er
noe som flere vil ha. Tenk så godt
kjøttet eller fisken blir når det har ligget og godgjort seg på ei rist i koke-

Arturas har drevet med murarbeid i
heimlandet før han kom til Norge.
– Nå får jeg brukt mine kreative sider, og stortrives med det, sier han.
Den pensjonerte biologilæreren
Arvid, vokste opp i Hedalen og har
vært ”gardsgutt” hos kona som er
odelsjente og driver gard i Bagn.
– Jeg storkoser meg med å jobbe
med denne flinke karen. Jeg får også
brukt mine kreative sider i planlegginga av det vi driver med, og jeg li-

Valdresmagasinet

Roser arbeidet: Anne Lene og Ivar Jørgensen er svært tilfredse med det fine
arbeidet Arturas og Arvid har gjort på hytta deres på Bagn Vestås.  Foto: Privat

Koselig: Arturas og Arvid i Huldreberg Bioservice har lagt heller og steiner
Foto: privat
mellom hytta og uthuset til familien Tandberg. 

Steiner og heller ga
uteområdet et løft
Huldrebrønn: Arturas ved brønnen han har mura ferdig ved et idyllisk
fjellvann.

uldrehistorier

Med fine skiferheller i området mellom hytta og uteboden fikk hytteeiendommen til Anne Brit og Per
Tandberg på Ølnesseter på Bagn Vestås et fint og ryddig uteområde.
– Arvid og Arturas gjorde en jobb
for en hyttenabo, og vi syntes det
var så bra at vi også ville bruke dem.
De har også lagt gras på taket på boden og lagt mindre steiner rundt
den. Det er lagt steiner på toppen av
portalene ved innkjørselen til hytta, så vi har fått vår egen huldreportal – som Arvid kaller det.
– Her får vi artige historier om

stein og hulder med på kjøpet. Arvid fikser og ordner og kjenner de
fleste, sier Anne Brit Tandberg.
Hun forteller at de har hatt hytte
på Ølnesseter fra 2013. Den ligger i
solhellinga med flott utsikt. De bor i
Lørenskog, og synes to og en halv
time er passe lang veg på hytta.
– Dette er drømmestedet. I fjor
var vi her 40 helger. Det er så godt å
komme hit. Luksusen er at det er
stille og rolig her. Tomtene er store,
og folkene i hyttegrenda er kjempehyggelige.

eeierne får noe ekstra attpå
ker å ha kontakt med de svært så hyggelige hytteeierne vi har med å gjøre,
sier Arvid Berg.

Fornøyd hytteeier
Blant disse er familien Jørgensen.
Ivar forteller at han kom i kontakt
med Arvid Berg da han skulle legge
torvtak på hytta for sju år sia.
– Arvid hadde som bonde, biolog
og interesse for det ”gode gamle” et
suverent produkt å tilby med original
setertorv og jord fra 850 meters høyde. I dag ser vi hvor fint det er blitt, og
det vil bestå like lenge som andre eldgamle tak.
– Etter dette fikk de i oppdrag å lage
huldrebrønn og huldrepiper. Pipene
er forblenda på gamlemåten ved at
de er smalere nede enn oppe for å
unngå at vann renner langs pipa.

Valdresmagasinet

Steinene på pipene er plukka i jord
etter torvtakproduksjon, og de er lagt
horisontalt slik de ligger på bakken.
Originalt og kortreist.

Viktig verdiskaping
– I røykovnen er det brukt deler fra
gamle Jøtulovner og kasserte sementrør som kjøler røyken bedre enn det
nye som selges i dag. Huldregropa er
som ei steikegrop fra steinalderen.
Steinhella er fra Arvids seter.
– Jeg håper Arvid og Arturas lykkes
og fortsetter med ”huldreskonseptet” sitt. Det er til glede for hytteeiere
og gir verdiskaping i bygda, sier Ivar
Jørgensen.
Ola Onstad

40 hyttedøgn i året: Anne Brit Tandberg har funnet drømmestedet på
Ølnesseter. Hun og mannen har god kontakt med Arvid Berg som har gjort mye
arbeid for dem.

22. juni 2019
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Det er he
elt na
aturlig at vi øn
nsker
å ha
a det fint rund
dt oss, men fin
nt
trenger ik
kke være syno
onymt med
å kjøpe nytt.

SK ALL DU PUSS
SE OP
PP
I SOMMER
R?
Ve
eien err kort fra verdilløs til verdiffull.
Ta vare på
å og gjenbruk ma
ateriialene
isted
denfor å kaste dem
m.
Du kan lag
ge fin
ne ting av gamm
melt.
Se
e hjemmesiden vå
år for gode tip
ps
nbruk
k av trev
virke
e.
til gjen

VK
A
R
F
A
FAKT

R

• I Valdres er det stor byggeaktivitet.

• I 2018 tok VKR imot 3000 tonn trevirke.
• Trevirke fra Valdres kuttes opp til flis og sendes til
forbrenningsanlegg der det brukes til oppvarming.
Mye av dette kan brukes om igjen.

Dekorvegg laget av
brukt materiale

Her finner du arbeid
dsttegniinger du kan
mmelt trevirk
ke.
snekre av gam

FRA VERDILØST
TIL VERDIFULLT

VKR
A
R
F
TI P S
3 GODE RÅD VED OPPUSSING:
1) Se om det er noe DU eller NABOEN kan bruke
på nytt
2) Se vår hjemmeside www.vkr.no for gode
gjenbrukstips

Monika Nilssen Design / veleum.no

3) Det du må levere på miljøstasjon:
sorter på forhånd og lever i riktig container

GOD !
R
SOM M E
24
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Hjelp oss å holde
Valdres rent!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

G OSS P
ØL

Å

F

www.vkr.no

N

v

ø

Eidsbugarden

BEITOSTØLEN

Miljøstasjoner
i Valdres

Til Årdal

Beitostølen

VANG

53

HEGGENES
ØYSTRE SLIDRE

Tyin
E16
Til Lærdal

E16

Vang

FAGERNES

Heggenes

E16

Se vårt elektroniske kart
på www.vkr.no

51

Slidre
VESTRE
SLIDRE

VANG

CEB OOK

51

S

Jotunheimen

FA

Til Valdresflya

ETNEDAL
Fagernes

Vaset
NORDAURDAL

ETNEDAL
251

E16

RØN
33

Bagn
AURDAL

Til Gjøvik/
Lillehammer

Til G
Hal ol og
ling
dal

BAGN

SØR-AURDAL
E16

12V

Rama 100

Miljøstasjon
Miljøstasjon

Hedalen
Nes

Oslo
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MERKEVARER TIL LAV
L PRIS
VIDDE FJELLTELT
- LLETT TELT FOR
PERS.
4P
kr 2000,-

DEVIATO
OR
MELLOM
MLAGSJAKKE
kr 975,-

SELVOPPBLLÅSBART
LIIGGEUNDERLA
AG
kr 200,SENIOR

SOVEPOSE ÷5
kr 300,-

VOYAGEURS
45 LITER
RYGGSEKK
kr 575,-

S
STORMKJØKKEN
IINKL. GASSBRENNER
kr 600,k

LYSHORN
HOFTEBELTE
kr 125,-

INTREP
PID GTX RR TURSKO
kr 1000,--

NEVADO LACE MID FJELLSKO
kr 600,-

2-DELT FISKESETT
FOR ELV OG
SJØFISKE
kr 200,KLAR TIL
BRUK MED
PÅSPOLT
SENE

Du finner oss i Skifervegen 8 og Skrautvålveien 8 på Fagernes
Annonsen gjelder fra 22. juni til 3. august. Vi tar forbehold om trykkfeil, for sent ankomne- og utsolgte varer!

26
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MARKEDSDAG
PÅ SYNDIN
Lørdag 13. juli
kl. 12.00

Synddinsttøga griiller utte
meny
ogg serverer Markeds-m
inne.

YX
Heggenes

MECA
verksted

Dekkavdeling

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

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

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

▪ Bensin, Diesel,
Trucstop, Adblue
▪ Kiosk, is, brus, pølser,
hamburger, vafler
▪ Propan
▪ Hengerutleie/-salg
▪ Vask/polering bil
▪ Bilberging

▪ Service/reparasjon
av alle biler
▪ Frontruteskift/reparasjon
▪ Service/klimaanlegg AC
▪ EU-kontroll
(perodisk kjøretøykontroll)
▪ Bilutleie
▪ Flushing gearkasse

▪ Salg av alle
typer dekk
▪ Dekkreparasjon
og skift
▪ Vulking av dekk
▪ Dekkhotell
▪ Kjetting alle typer

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850

Sebu Bil & Bensin AS

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

Sted: Synndinstøga.
Gratis å sette opp
stand.

For mer info se vår hjemmeside
www.syndinstoga.no eller ta
kontakt på telefon 906 80 040.
post@syndinstoga.no
Lik Syndinstoga på
Facebook og Instagram!

Tips til turar i Valdres
Torodd Lybeck fortel om fossar og
vassdrag i Valdres gjennom tekst,
foto og GPS-opplysningar i praktbokaa

222 fossar i Valdres –
i små og store elver.
Til sals i bokhandlar og enkelte
butikkar i Valdres.
Sjå også www.kvitvella.no.
18. august har Nord-Aurdal Mållag og
g
Vestre Slidre Mållag tur til fossane i Oksleåne, i Knut Hauges rike.

Ødegård Sag leverer kraftige utemøbler som er beregnet til å stå ute over tid.
Utemøbelgrupper i villmarkstil er bord med løse benker og er ikke tyngre enn at dette er flyttbare møbler,
men har likevel et robust utseende. Standard lengder 1,7 og 2 meter. Dette leveres ferdig montert.
Kan lages med lengde inntil 4 meter, med og uten ryggstøtte,
og med armlener på benkene for de som vil ha det.
Benker til bålpanne med tilhørende bord.
Om dere vil ha en rastebenk leverer vi det, også
med løse benker med og uten ryggstøtte.
Denne er en tung og ekstra kraftig type
og er ikke egnet til å flytte på.
Lengder fra 2,5 til ca 5 meter.
Som en ramme om utemøblene er det lite
som passer bedre enn en skigard fra oss.
Vi har flere typer impregnert skigardstaur,
tradisjonell granstaur og eienerstaur for
å nevne noen. Dette bindes sammen med
ståltråd og evnt. med vidjesveg for de som virkelig
vil ha det på gamlemåten. Store kjøreporter med unike
smijernshengsler og annet tilbehør fra en av landets beste smeder.
Vi monterer og leverer over hele landet.
Besøk vår hjemmeside for mer informasjon
www.sagbruket.no
Telefon 41 22 04 57
- Eller besøk oss i Etnedal, Valders
Valdresmagasinet
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50 PROGRAMPUNKT

KURS, KONSERTAR,
AKTIVITETAR OG DANS!

ENGLAR I LYNGEN! JONAS FJELD OG KVARTS PÅ JASLANGEN
FOTO: ANNE-MARTE FØR, NINA DJÆRFF

PROGRAM FOR SMÅFOLK! JAKTA PÅ AMERIKA, FLISESPIKKERI, MINISTRUNKEN OG MYKJE MEIR
NY FORESTILLING: BERIT PÅ PYNTÉ OG SØTEBROKE GJER COMEBACK
GOD GAMALDANS & BYGDEDANS

J Ø R N H I L M E- S T E M N E T, V A L D R E S
D E N STO R E I N T I M E F O L K E M U S I K K F E S T I V A L E N
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Din hytte er unik!
Nyhet for deg som skal selge fritidsbolig!
Ingen hytter er like. Hver eneste hytte som selges trenger
en tilpasset pakke for å sikre best mulig pris. Vi har nå en
skreddersydd salgspakke for fritidsboliger. Det er bare å ta
kontakt med en av våre meglere!

Be omER*ING!

VERDIVU

RD

09999.no
m

dnbeiendo

Med landets største boligkjøperregister får du flere på
visning – det sikrer best pris for din bolig. Vi legger ut for
markedsføringen – ingen kostnader før endelig sluttoppgjør.
Kristine Kvame

* Med forbehold om at vi har et
kontor i nærheten av boligen og
at du vurderer å selge.

Torleif Løvfald Gaard

DNB Eiendom Valdres | Jernbanevegen 5 | Tlf: 48 29 60 00

Valdres Naturstein hjelper deg med råd og tips

for bruk av naturstein som byggemateriale i interiør eller i utemiljøet!
n
n
n
n
n
n
n
n

Bruddheller – til inne- og utendørs bruk
Benkplater – skifer og granitt
PRØV SKIFERBARK
Forblending – Stone Wall-steinpaneler, murskifer og råkopp
Passer ypperlig
Gulv – vi tilpasser bruddhellegulv etter mål. Fører også skiferfliser
til blomsterbed
Peisheller – vi lager nøyaktig etter mål
og skrådninger
Pipeheller – standardstørrelser er lagervare
Mur – maskinstein og håndstein
Takskifer - ny og brukt firkantstein og lappstein i de fleste størrelser fra Alta, Voss og Valdres

Bli inspirert på www.skifer.com
eller lik oss på Facebook

Tlf. 913 54 737 – Bygdinvegen 927, 2943 Rogne
Valdresmagasinet
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Luft i håret: Medlemmene i Bergulv MC har lagt ned mykje arbeid i syklane sine og mange av dei er ombygd i stort omfang. Her frå venstre Gjermund Gjevre, Rune Gjevre, Bjørn

Bergulvane køyrer Har
– Nokon som er skeptiske til oss, nei, aldeles ikkji, men mange
er nok litt nysgjerrige
på syklane og det vi
held på med. Det synest vi er berre moro,
og alle som vil, må
gjerne koma og sjå.

H

er i klubben har vi ingen ting å
skjule, seier dei fem karane frå
Berg-ulv motorsykkelklubb i
Vang som vi møter denne dagen,
Rune Gjevre, Gjermund Gjevre, Endre Lunde, Geir Egil Berge og Bjørn
Tore Havro. Vi trur dei så gjerne, og vi
kjenner dei.

20 år i år
– Dette er for oss hobby og ja, også
livsstil. Ein viktig del av det er å koma
ut på vegen. For eksempel å reise på
treff til andre klubbar, er heilt fantas-
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tisk, det må opplevast, slår Rune
Gjevre fast. Han er ein av fire som var
med å stifte Bergulv MC. No består
klubben av åtte medlemmer. Det er i
år 20 år sidan oppstarten. Milepælen
vart markert denne våren med jubileumsfest i klubblokalet på Mjøsvang.
Klubben hadde fyrste tida mekkeverkstad i gamle meieribygget på Neset, og fekk etter kvart leige i underetasjen på Mjøsvang der kafeen held til.
For nokre år sidan kjøpte dei lokala.

Lidenskap for Harley
Vi blir uoppfordra invitert med inn og
insisterer på å få sjå i alle rom, krikar
og krokar. Det lange og mektige møtebordet og krakkane ruvar mest,
bordet er skore ut av seks meter lange furustokkar, og er sjølvlaga. Det er
ein kjøkenkrok her og i eine hjørnet
ein forseggjort bar. Mykje arbeid er
openbert lagt ned for å skape intime
og funksjonelle lokale for klubbaktivitetar, møte og festlege samkome.
Bergulv er ein uformell og eksklusiv motorsykkelklubb for dei med ekstra lidenskap for Harley Davidsonmotorsyklar, amerikanske motorsy-

klar. Dei er gjerne forseggjorde med
eit heilt spesielt særpreg, både originale, men aller helst ombygde.

Byggjer om syklane
Nokon har attpåtil bygd sine eigne
syklar heilt frå grunnen av. Ein av
drivkreftene i klubben, Endre Lunde,
er ein slik. At det er like mykje mekkeinteressa som det sosiale som er
drivkrafta for dei fleste, forstår vi
meir av etter kvart. Vi blir invitert
med til det gjævaste av alt, mekkefjøset i ein 60-tals låve i bygda. Vi seier
ikkje kvar, men besøket var naturlegvis interessant for ei motorinteressert sjel. Det er her det skjer, det går
mest ikkje ei veke, eller ein dag, utan
at nokon av klubbmedlemmene held
på med mekking i gamlefjøset. Syklar
og reppeobjekt står på rekke og rad.
Mykje gjævt køyretøy. I det tidlegare
mjølkerommet i fjøset er det innreidd
eit sosialt rom med ein gamal, mjuk
sofa, kaffetraktar og musikkanlegg.

Mekking og køyring
Men litt meir om Bergulv MC, klubben som består av åtte eldsjeler.

– Det starta med Vang MC for mange
år sidan. Vi gjekk ut av klubben for å
starte vår eigen motivert av køyreinteressa for tohjulingar. Vi hadde Harley alle i hop, og det var fellesinteressa for Harley som foreina oss, kan du
seia, fortel Endre, Rune og Gjermund.
– Vi driv i stor grad med ombygging
av syklane våre. På denne måten byggjer vi oss syklar med vårt eige særpreg og kjørekomfort. Det kan starte
med ein idé i bakhovudet eller idear
vi har fanga opp frå andre syklar eller
lese oss til, fortel dei. Ombygging i
slikt omfang vi driv på med, er litt av
varemerket for Harley-miljøet.
Bjørn Tore Havro fortel: – Eg har
bygd om sykkelen min mange gonger
sidan eg kjøpte den i 2001. Då eg
kjøpte den, var den original, medan
den no skil seg ganske mykje ut frå
opphavet. Den har også hatt forskjellige fargar, seier han.

Bygde sykkel frå grunnen av
Gjermund fortel at han køyrer ein
Harley Electra Glide, 1987-modell
som er heilt original, men at han også
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Møteplass: Klubblokalet på Mjøsvang er viktig sosial
møteplass for klubbmedlemmene. Her ved enden av det
imponerande «heimelaga» langbordet i massivt tre. Frå
venstre Rune Gjevre, Gjermund Gjevre, Bjørn Tore Havro og
Endre Lunde (sitjande t.h.).

Vinterarbeid: Bjørn Tore Havro gler seg til å ha
gromsykkelen på vegen til pinsetreffet på Mjøsvang. Her i det
aller heilagaste i mekkefjøset til klubben.

Livet: Dette
er ein Harley
Electra Glide og
ein nokså original
køyresykkel, men
sjeldan. Endre
Lunde gler seg til
fyrste kjøreturen i
år med den.

n Tore Havro og Endre Lunde.

rley Davidson
har ein annan sykkel som han skulle
nytte på pinserallyet på Bøflaten.
Den helga var det «stivrammerally»
på heimebane, som i år vart arrangert
for tredje året på rad. Det var Endre
og ein kompis frå Årdal som drog dette treffet i gang, og no er det også
med fleire medarrangørar frå andre
stader i landet. Minst 100 syklar var
venta til Vang denne helga.
Endre Lunde har lidenskapen heilt
ut i fingertuppane. Han har bygd sin
eigen Harley frå grunnen av. Han fekk
ein rammespesialist til å sveise i hop
ramma. For å sveise rammer må du
ha spesialsertifikat. Det er ikkje alle
forunnt. Heile ombyggingsprosessen
skal også dokumenterast med bilete
som grunnlag for godkjenninga. – Det
nye no er at denne godkjenningsjobben er samla på ein stad. No må vi dra
til Oslo for å få ombyggingar godkjent, fortel Endre. Han og folk i miljøet er særs nøgde med at regelverket
for ombygging har blitt betre og enklare å forhalde seg til. Og det er alltid
greitt å kunne spørja nokon som kan
og veitnår ein jobbar med eit ombyggingsprosjekt, seier han.
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Byter til seg delar
Kor lang tid kan eit slikt byggjeprosjekt ta?
– Det blir gjerne mykje prøving og
feiling. Men ja, det kan gjerne gå vinteren om det er snakk om omfattande greier. Det er mogleg å byggje om
horribelt mykje eller lite, alt etter kva
ein ynskjer, fortel Endre.
– Men kva kostar det, er det naturlege spørsmålet.
– Hmmmm, det kan vi ikkje seie for
då får kjerringane våre greie på det,
humrar Endre og ler det bort. – Men
dette er også ein hobby som mykje er
basert på gjenbruk. Vi byter og kjøper
delar av kvarandre. Reiser på delemarknad i både Norge og utanlands.
Det er eit utruleg fellesskap i dette
miljøet landet over. Nettverket gjer
dette til ein glitrande hobby. Det finst
nok ein del Karl Johan-syklar i dette
miljøet også, men det er ikkje der vi
er. Ein sykkel som er bygd opp frå
grunnen av, kostar sjeldan over
300.000, seier Gjermund Gjevre.

Det sosiale tel mykje
Det sosiale og fellesskapen som ein

hobby og lidenskap som dette gir, tel
mykje, blir vi innprenta.
– Klart vi brukar ein del tid på denne hobbyen, men samstundes gir det
oss også mykje fint, fortel Endre.
Kvar måndag møtest dei i klubblokalet på Mjøsvang, og det blir gjerne ei
kveldsøkt i tillegg med mekking i
«fjøset». – Når vi jobbar med prosjekta, går det gjerne med ein del timar i
veka, gjerne meir ...
Ein del av livet er også å vitje andre
klubbar. – Vi har utflukter til klubbane både på Dokka, Sogndal og i Årdal.
Iblant dreg vi også lengre av garde.
Det er eit særs godt samkvem mellom oss i dette miljøet, seier Bjørn
Tore.

Vidt aldersspenn
– Ingen ting slår det å få opp storteltet og installere oss der slik vi gjer
når vi er av garde på treff. Vi har eit
skikkeleg militærtelt som gir rom til
alle åtte medlemmene, minst.
Forresten, dette er ikkje ein klubb
for berre halvgamle egotripparar ...
– Det er eit vidt alderspenn på oss,
kanskje 20 år, men alle må ha syklar

– Klart vi brukar ein del tid
på denne hobbyen, men
samstundes gir det oss
også mykje fint.

Endre Lunde

for å vera med, fortel Rune. Denne
sommaren blir det ekstra stas, då
kjem klubbmedlemmen Jon Rogn
heim på ferie frå California. Han flytte til California i fjor og har gifta seg
der, men han synest det er kjekt å
koma heim att til Norge på Harley-ferie. Sykkelen står klar i fjøset ...
Medlemmene ber sjølv også alle
kostnadene ved kjøp og drift av
klubblokalet.
– Ja, det er ein del av gamet, vi har
ingen inntekter, så vi er avhengige av
å leggja litt i potten kvar einskild av
oss, fortel Endre Lunde. Klubben er
også gjennomført demokratisk ved at
alle har like mykje å seia og at det
ikkje er nokon leiar.
– Vi kjenner kvarandre og det fungerer framifrå, fortel Endre. Han er
ein av dei tre som jobbar i same firmaet, entreprenøren Lage Gjevre AS.
Det gjev også høve til å diskutere
motorsyklar i matpausen på jobb ...
Torbjørn Moen
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Om Apple, apparater og apokalypsen

Simen Dalehavn Faaberg

Gretten gubbe (28) klager over
dagens teknologi.

J

eg har tenkt mye på verdens ende. Kanskje
det er tordenværet som gjaller utenfor vinduet i skrivende stund. Kanskje det er fordi Norges klimagassutslipp faktisk øker – og den eneste
krisen som mobiliserer politikere er en bompengekrise. Kanskje er det fordi mamma leste Johannes’
Åpenbaring for meg på sengekanten i stedet for
Ole Brumm.

Dog mistenker jeg at den egentlige grunnen til
vedvarende dagdrømming om at verden innhylles i
svovel og skrik, er at jeg rett og slett er snurt etter å
ha blitt dårlig behandlet av et av verdens største selskaper.
Slik skjedde det: Under en langtekkelig togtur
fant jeg meg selv i det nostalgiske hjørnet, og ville
høre på et gammelt favorittalbum fra ungdomstiden. Problemet var at nevnte komposisjon var såpass obskur at den ikke var tilgjengelig på Spotify.
Ingen fare, tenkte jeg. Jeg hadde jo tross alt kjøpt
albumet på iTunes for lenge siden – Apples nettbutikk for musikk, som helt fram til strømmingens
inntog var den desidert beste metoden å høre på
musikk på digitalt og lovlig vis. Tanken var at man
kunne kjøpe musikken én gang, og så laste ned og
lytte etter eget forgodtbefinnende på opptil fem
ulike enheter.
Ved å laste ned Apples musikkapp til min mobil,
logge inn med min gamle konto og bla gjennom
mitt digitale musikkbibliotek burde jeg være i stand
til å få tak i albumet jeg ønsket. Skulle man tro, i
hvert fall. Etter å ha funnet appen og logget på, fikk
jeg derimot beskjed om at jeg måtte tegne et abonnement på Apples strømmetjeneste for å få tilgang
på mitt eget musikkbibliotek.
Med andre ord: jeg måtte betale for å få høre på
musikk jeg hadde kjøpt på ærlig og redelig vis med

Illustrasjonsfoto

hardt opptjente lommepenger. At de våger. Og det
var ikke det verste en gang. Etter å ha gjort litt research på nettet, viser det seg at denne diabolske ordningen kun gjelder de som har Android-telefoner.
Hadde jeg brukt en ugudelig sum på en iPhone i stedet for Samsung-modellen jeg nå besitter, hadde
jeg kunnet få tilgang til musikken jeg eier uten å
inngå et abonnement.
Kanskje det er derfor jeg er i litt apokalyptisk
stemning om dagen: verdens største teknologiselskap oppfører seg som en trassig fireåring. Hadde
jeg møtt han som var ansvarlig for denne smålige
politikken hadde jeg kaldkvelt ham. Og ja, jeg antar
at det er en ham – mer spesifikt antar jeg at han er en
striglet businessmann ved navn Chad fra New York
som annenhver tirsdag gladelig går for å bli sodomert av Satan selv i bytte mot en lønnsøkning og ei
stripe med langreist kokain.
Det er ikke meningen å bare rakke ned på Apple,
men akkurat i denne beretningen var det ingen andre som med like stor entusiasme meldte seg til å
spille rollen som anstendighetens, fornuftens og

moralens svøpe. (Når jeg først er i gang, kan jeg like
gjerne også påpeke at Apple også er et selskap som
med viten og vilje gjør det vanskelig å reparere produktene deres.)
Ikke at andre teknologiselskaper nødvendigvis er
noe bedre. For eksempel har Amazon gjentatte ganger, uten forvarsel, regelrett gått inn og slettet ebøker fra lesebrettene til sine kunder – således kan
vi legge «tjuveradd» til listen over adjektiver som
beskriver teknologigantene. Og på min egen, høyt
prisede Samsung-telefon, går det faktisk ikke an å
slette Facebook, bare «deaktivere» appen, som gjør
meg til ufrivillig bruker av et program som samler
og selger persondataene mine.
Jeg kan snakke i det lange og det brede om hvordan teknologiselskaper utnytter, svindler, fusker
og bedrar, hvordan de ter seg sjofelt, svinsk og ufyselig, og hvordan de for alltid har korrumpert nyttig
teknologi for sine egne griske formål.
Men jeg nøyer meg med å si: måtte byllepesten og
svovelen ta dem, alle sammen.

LESESJEKKEN
– Eg er sæl i den lyriske nynorskbruken til Knut Hauge,
seier Kari Onstad (57) frå Volbu.
– Eg minnest at eg las «Sagaen om
Ulfsætta» på ungdomsskulen. I si tid
skreiv eg også ei særoppgåve om
han. Hauge skriv om både kjærleik,
livet og døden og dekkjer dei fleste
fasettar. Han skreiv også ei flott barnebok, «Lasse frå Lærdal», fortel kultursjefen i Øystre Slidre.
– Den fyrste boka eg las var «Heidi». Det hugsar eg godt, fortsett ho.
No om dagen er det Edvard Hoem si
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bestseljande romanserie om slekta
frå Romsdal kultursjefen i Øystre Slidre nyttar tida si på.
– Eg er veldig glad i å lese, særskild
historiske romanar. No skal eg til
med «Jordmor på jorda. Huset under
Blåhammaren». Desse Hoem-bøkene har eg høyrt mykje på på lydbok i
bilen no som eg ikkje har radio der.
Det hender faktisk at eg blir sitjande
litt lenger enn eg treng, berre for å
høyre litt til. Det er så fint, for forfattaren les sjølv også, fortel Kari.
– Ei anna bok eg vart veldig gripen
av er «Det som ventet meg» av Pari-

noush Saniee. Ein følgjer ei iransk
ungjente gjennom livet. Ein lærar så
mykje om både kulturen der og historia av å lese slike bøker. Boka er ein
absolutt anbefaling, seier 57-åringen.
– Før las eg mykje krim også, men
etter at eg hadde lese Stieg Larsson
sine bøker, var det nett som ikkje
noko anna var bra nok, så det er ei lita
stund sidan eg har lese krim no,
humrar ho. Ho trekkjer også fram ein
annan svensk forfattar, Jan Guillou,
som ein personleg favoritt.

Ingri Valen Egeland
Valdresmagasinet

Annonse fra Fagernes Handelsstand

FAGERNES -

En mangfoldig småby
ved Strandefjorden

I Fagernes by finner du det meste som trengs
for et trivelig og opplevelsesrikt opphold:
Strandefjorden med alle dens muligheter for
aktiviteter, flotte turmuligheter i umiddelbar
nærhet, kunst og kultur i mange varianter samt
veldig gode mat- og shoppingopplevelser.
Og det finnes mye mer, som for eksempel
sports-, trenings- og velværefasiliteter,
byvandring med historisk tilsnitt, Fagernesparken med lekeområder for de små og
skatepark for de litt større. Ikke minst finner
du fine overnattingsmuligheter i form av så vel
hoteller som en høystandard campingplass.
Fagernes er dessuten vertskap for flere
kjente festivaler i løpet av året. Foruten Norsk
Rakfiskfestival i november, går også Valdres
Sommersymfoni i juni og Jørn Hilme-stemnet
i juli av stabelen her.
Grunnleggeren
Byens «far», handelsmannen Otto Stuve,
hadde vel neppe sett for seg en slik rivende
utvikling da han i 1857 startet sin virksomhet
på stedet. Stuve kjøpte tomt fra gården
Tveit, der dagens Scandic Hotel Valdres nå
ligger. Handelsmannen startet også det første
Fagernes Hotell i 1875.
Det vakre stedet ved Strandefjorden skulle etter
sigende egentlig fått navnet Stuvenes, oppkalt
etter den første handelsmannen. Men Otto
Stuve ønsket ikke sjøl at hans navn skulle råde
grunnen. Derfor foreslo han en kombinasjon av
Fager og Nes. Fager fordi det var et vakkert
sted og Nes var gården der Stuve holdt til. Og
etter en kort debatt ble det bestemt at navnet
skulle være Fagernes.
I juni 2007 tilrådde kommunestyret at tettstedet
- eller bygdebyen som det ofte ble kalt - skulle
søke om bystatus. Formelt ble avgjørelsen tatt
8. september samme år, den dagen Fagernes
markerte sitt 150-årsjubileum.
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Overveldet
Mon tro hva den
godeste Otto Stuve hadde sagt dersom han
kunne tatt en tur til Fagernes i året 2019? Vi
kan vel trygt slå fast at han ville blitt temmelig
overveldet. For på hans tid fantes det bare
noen få bygninger av betydning - som de
største gardene Tveit og Nes samt Fagernes
Hotell. I tillegg var det et lite antall bolighus i
området, som sikkert var minst like naturskjønt
som i dag.
Blant mye annet er Fagernes Hotell utbygd og
har blitt Scandic Valdres. Valdres Folkemuseum
ble etablert vest for fjorden på tidlig 1900tall. To idrettsanlegg har sett dagens lys - det
som nå er blitt gamle Fagernes stadion og
parkområdet, pluss Blåbærmyra, som kom til
for om lag 25 år siden.

Regionsenteret
Utviklingen har sånn sett vært og er fortsatt stor
i byen med sine nær 2000 faste innbyggere.
Både private og offentlige interesser har bidratt
til dette. I de siste åra har det for eksempel
også blitt bygd flere større leilighetsbygg, som
Fagernes Park og Strandefjorden Panorama.
Nord-Aurdal kommune har blant annet
bygd om den gamle gymnasbygningen til
barneskole. Og ved årsskiftet sto nye NordAurdal ungdomsskole ferdig, et tidsmessig og
flott skolebygg til om lag 130 millioner kroner.
Fagernes er det ubestridte sentrum i regionen
og samtidig administrasjonssenter for NordAurdal kommune. Den er størst i Valdres med

sine om lag 6500 innbyggere.
Fagernes er et viktig knutepunkt for trafikken.
Rutebusstilbudet er meget godt utbygd.
Jernbanen ble avviklet i 1988. Og dessverre
led flyrutetilbudet på Fagernes Lufthamn Leirin
samme skjebne i 2016, etter å ha eksistert
siden 1987. På jernbanetraseen mellom
Fagernes og Bjørgo er det anlagt en flott gangog sykkelveg.
Kulturby
Valdres Folkemuseum ligger som nevnt på
Fagernes, med sin store samling av gamle hus
og gjenstander. Det er et av Norges største
friluftsmuseer. Avisa Valdres har sitt hovedkontor
i byen. I 2010 ble deler av sentrumsgatene
opprustet med miljøgate. I 2012 ble det vedtatt
at nye Valdres Lokalmedisinske Senter skulle
oppføres på tomta til gamle Fagernes skole, og
rivingen av skolen startet snart etter. Senteret,
som ble åpnet i januar 2015, inneholder blant
annet mange spesialisthelsetjenester og NordAurdal kommune har omsorgsboliger der.
Nord-Aurdal rådhus har også kino og
kulturhus. Idrettsanlegget Blåbærmyra, der
samlingsklubben Valdres FK spiller sine
hjemmekamper, ligger noen steinkast fra
sentrum. I bygget til ungdomsskolen finnes
også Valdreshallen og svømmehall.
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Står godt på egne bein
Å finne en forretning som selger klær til damer
og som ikke er med i en eller annen kjede
hører med til sjeldenhetene i dag. Men midt i
Fagernes sentrum finnes nettopp en slik. Og
den er svært veletablert, med en lang historie.
– Nå har vi drevet Damenes Klær siden 2010,
forteller Mona Flaten, som styrer forretningen
sammen med sin mor, Gerd Ida.
De overtok det som da bar navnet Elses Mote
av Anne Magritt Faksvåg. Hun hadde i sin
tur tatt over etter moren Else, derav navnet
fra begynnelsen. Den tradisjonsrike butikken
kunne se tilbake på flere tiår med drift på
Fagernes, da mor og datter Flaten rykket inn
med sitt konsept.

SERVICE: – Vi setter vår ære i å ha ypperlig kundeservice og
opplever at kundene kommer tilbake nettopp på grunn av den,
sier Mona og Gerd Ida Flaten i Damenes Klær.

God kvalitet
– Vi har prioritert å stå utenfor kjedene og
er veldig komfortable med det. Vårt mål er
å holde god kvalitet på det vi har i butikken.
Og vi vil ikke ha for mange av hvert plagg.
Det skal liksom være litt eksklusivt, sier Mona
Flaten. Kundegruppa spenner fra 30 til 100
år, men tyngden av kundene er nok voksne
damer.
– Men vi forsøker å tiltrekke oss de litt yngre
også, framhever Mona.
Hun framhever også det gode samarbeidet de
har med andre butikker i samme segment på
Fagernes og Leira. Det gjør de for å ha et så
ulikt utvalg som det går an.
– Vi satser mest på hverdagstøy til damer i alle
fasonger og følger trendene i markedet, men
er kanskje litt mer klassiske i vareutvalget, sier
Mona.
Attraksjoner
Litt lengre borti gata skal snart en særegen
butikk feire sitt 1-årsjubileum. Fagernes
Landhandel startet opp i juli 2018. Det er
Kristina Gyllensvärd og Eivind Dølerud
som står bak det som må kunne kalles en
attraksjon for småbyen.
– Vi opplever at butikken går bedre og bedre.
Nå i sommer skal vi ha åpent seks dager i
uka, forteller Kristina Gyllensvärd. Fagernes

Godt utvalg i hyttegardiner!
Tlf: 61 36 09 25

Stort utvalg i sykler, sport og
fritid. Se vår egen sykkelbutikk
med utleie av sykler.
Tlf : 61 36 29 40
Gullsmedveien 2
Mandag-torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Variert tilbud
Jernbanevegen har ellers litt av hvert å
by på. Vil du ha deg bunad eller andre
tradisjonsvarer, ligger Husfliden her.
Inne i bygget til gamle Fagerlund Hotell
kan du nyte en bedre middag på Chens
Beijing House, altså det vi til daglig kaller
kinamat. Nærmeste nabo er den gamle og
tradisjonsrike bygningen Annekset, hvor
blant annet Skosenteret holder til. Frisør,
bank, eiendomsmeglere og flere andre
serveringssteder er blant mange andre tilbud
folk kan benytte seg av i dette området. Sport
Outlet er et forholdsvis nytt tilskudd i byen med merkevarer til lav pris. Interiørsenteret har
et stort utvalg maling, golv, tapet og interiør
til hus og hytter. Hyttetorget har erfaring og
kunnskap om hytteutstyr og vannsystemer. I
samarbeid med Flisekompaniet tilbys også et
bredt sortiment fliser og naturstein.

Tlf: 952 20 246
En hyggelig handel
- en hyggelig hobby
Tlf : 61 36 30 50
www.syogstrikk.no
Mandag-fredag 10.00-17.00
Lørdag 10.00-15.00

Thaimat
Tlf. 480 54 703

Stort utvalg i dameog herreklær!
Tlf: 908 43 711
Mandag-torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-18.00
Lørdag 10.00-15.00
www.agalaust.no

FAGERNES SPORTSFORRETNING

Landhandel selger masse godsaker fra lokale
produsenter, men har også et stort utvalg
spesialiteter fra andre europeiske land, først
og fremst Italia. Gründeren Helge Gjerdalen
fra Sør-Aurdal satset for fire-fem år siden friskt
på sitt bakeri i Bagn, med stor suksess. Og
i februar åpnet en avdeling i Jernbanevegen
på Fagernes, også med en kafé som har blitt
svært populær.

POWER
Vi hjelper deg med en god
og hyggelig handel! Samme
pris i butikk som på nett.
Gullsmedveien 13
Tlf. 61 36 07 10
Mandag-fredag 10.00-17.00
Lørdag 10.00-15.00

2900 Fagernes · Tlf. 61 36 00 03 - 61 36 13 13 - www.fagernes-sport.com
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Tradisjonsbæreren på Breiset
I et stort industrilokale rundt en kilometer
fra Fagernes sentrum: Maskiner på rekke og
rad, materialstabler rundt omkring og mer
eller mindre ferdige produkter. Vi er hos Rå
Tradisjonsverksted, et møbelsnekkeri med sju
ansatte. Her lages kjøkken, skap og senger
samt annen innredning på bestilling.
– Vi leverer til det meste av Sør-Norge, ikke
minst er hyttemarkedet viktig for oss, forteller
daglig leder Tor Løvlie. Mange av bestillingene
kommer inn via konas interiørbutikk Gamal
Årgang, som ligger på Beitostølen. Og dette
er jo midt i smørøyet for fritidsbefolkningen i
Valdres.
Fulle ordrebøker
Rå Tradisjonsverksted har en historie helt
tilbake til 1995, da Tor Løvlie startet driften på
familiegarden med samme navn - altså Rå - i
Røn. Her drev han i en fireårsperiode før det
ble utvidelse i nye lokaler. Sammen med kona
Ingvild Dalen overtok han driften av Valdres
Møbelindustri i lokalene på Breiset i 2007,
hvor de to virksomhetene fusjonerte i 2014.
– Vi har heldigvis stort sett fulle ordrebøker,
og leverer det meste av innredning til hus og
hytter, men ikke sofaer, stoler og lignende, sier
Tor Løvlie. På bedriftens facebook-side kan
mye av det som produseres og leveres til hus
og hytter beskues. Og av tilbakemeldingene
fra kundene kan vi lese at de er svært tilfreds

med kvaliteten og designet på produktene.
– Vi henter inspirasjon mange steder, blant
annet var vi på messen Eurocucina i Milano i
april i fjor, avslutter Tor Løvlie.
Fjellgrisen
Vegg i vegg med Rå Tradisjonsverksted finner
vi en virksomhet som de siste åra har inntatt
en bra posisjon i sitt marked. Her holder
nemlig Fjellgris fra Valdres hus. Og produktene
fra den frittgående grisen i Lobygda, rett på
den andre siden av Strandefjorden sett fra
Fagernes, har slått svært godt an i markedet.
Bak virksomheten står Ragnhild Mobæk
og Knut Ødegaard. De er bosatt på bruket
Øygarden i Lobygda. Her og på stølen avler
de opp inntil 900 fjellgris hver sommer. På
nettsida, stolsvidda.com, slår de fast at de vil
produsere mat med en driftsform som er best
mulig for dyra, naturen og matkvaliteten.
Bil og landbruk
Men Breiset og Spikarmoen - som ligger på
den andre sida av Neselva og omfattes av
Fagernes sitt nedslagsfelt som handels- og
næringsområde - tilbyr ikke bare det vi kan
kalle tradisjon, i alle fall ikke slik vi normalt
sett oppfatter det. På Breiset ligger nemlig
blant andre Valdres Auto, som er forhandler
av VW sine kjøretøyer. Virksomheten er en
av de ledende innenfor bilbransjen i dalen.

Felleskjøpet, med et rikt utvalg for både
landbruk, annen næring og privatpersoner,
holder også til her. Eikmaskin ligger vis a vis
Felleskjøpet, også med interessante produkter
for så vel privat- som næringsmarkedet.
På den andre siden av elva finner vi altså
Spikarmoen. Også her ligger en av regionens
større bilforhandlere, Valdres Bil. Foruten
personbiler av merkene Mitsubishi, Peugeot
og Subaru, selger bedriften nå også bobiler.
Øverst på området har Valdres Diesel sitt
pumpeanlegg, der folk fyller bensin og
diesel til gunstige priser. Og dette er bare et
utvalg av de virksomhetene som holder til på
Spikarmoen, snaue to kilometer fra sentrum.

HÅNDVERK: Produksjonsleder Ivar Qualben (tv)
og daglig leder Tor Løvlie i produksjonslokalene til
Rå Tradisjonsverksted AS på Breiset.

KvitvellÆ Lady

Kr. 27999,-

8

Valdres sitt svar på El-sykkel !!
100% Nye KvitvellÆ Lady: Enda et steg opp på komfortssgen!
250 W Shimano Steps 400Wh baaeri - opp sl 100km rekkevidde - lavt innsteg lea
og stabil ramme - 27,5 x 2.0 toms dekk - justerbar luudemper for mer følsom
demping - krankmotor med sentralt plassert baaeri for opsmal vekkordeling ergonomisk og justerbar cockpit - 8 delt Shimano Alﬁne navgir med elektronisk
giring (Di2) - kommer i 3 størrelser

Kr. 19950,-

Kom innom for en uforpliktende prøvetur, og la deg overbevise om byggekvaliteten
på denne oppsynsvekkende sykkelen som koster kun Kr. 27999,Skørn Sykkelstogo ﬁnner du i Fagernes sentrum, Valdresvegen 6. Eller besøk oss på
www.skorn.no
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Hjertet i Fagernes Kjøpesenter
– Lunsjbaren er møteplass nummer en på
Fagernes. Her treffes folk for å slå av en prat
med venner og kjente. Og ikke å forglemme,
for å nyte god mat og drikke fra kafeen, sier
senterleder Heidi Arnesen.
– Vi startet opp her for 12 år siden. Nå har vi
13 ansatte på hel- og deltid, forteller innehaver
av Lunsjbaren, May Britt Heltorp.
Hun kan skrive under på Heidi Arnesens
beskrivelse av hverdagen, for heldigvis er det
så og si alltid godt befolket i kafeens lokaler,
midt i kjøpesenterets andre etasje.
– Vi bestreber oss på å tilby god, selvlaget
mat, sier Heltorp.

VIKTIG: – På Lunsjbaren møtes folk for å ha det hyggelig
og nyte den gode maten, sier senterleder Heidi Arnesen
(th), sammen med innehaver May Britt Heltorp.

Masse godsaker
– Når du tar turen til Lunsjbaren på Fagernes
ønsker vi at du skal oppleve vår kjærlighet
for god mat, bakevarer og kaffe. Alle våre
produkter er hjemmelaget på huset og uten
konserveringsmidler, fortsetter hun.
Lunsjbaren tilbyr et bredt utvalg både i
kafeen og som catering. Cateringmenyen er
innholdsrik og smakfull. Her kan du bestille
alt fra tacobuffet, tapas, minikoldtbord,
selskapskoldtbord, snitter, salater, baguetter,
wraps, rundstykker og smørbrød.
– Har du planer om et stort selskap,
konfirmasjon, dåp, vennekveld eller skal
arrangere konferanse? Vi lager gjerne mat
levert til deg og dine gjester, reklamerer May
Britt.

drikke. Apoteket har rask og god service og
hjelper deg gjerne med resepter. Senterets
største utvalg finner du innen tekstil, sko og
interiør. I tillegg er vi veldig stolte av Libris,
som er en fantastisk bokhandel med høy
fagkunnskap.Trenger du en hårklipp kan
CutAtude hjelpe hele familien. Brustad er en
snakkis blant hyttefolk når de treffes i Oslo/
Bærum, og kanskje du treffer tidligere OLmester på ski, Inger Helene Nybråten, når du
er innom G-sport, sier Heidi Arnesen.
Kulturbyen
Rett utenfor Fagernes Kjøpesenter ligger
Skiferplassen. Her finnes flere torgplasser
som administreres av Nord-Aurdal kommune.
Administrasjonen holder til i rådhuset, som
ligger på den andre siden av Jernbanevegen.
Skiferplassen benyttes også svært flittig i
forbindelse med ulike kulturarrangement
og festivaler, som for eksempel Valdres
Sommersymfoni og Rakfiskfestivalen.
Som nærmeste nabo på motsatt side ligger
forretningsbygget til Coop Valdres, med
sin egen Extra-butikk. Her finner du også
stedets eneste postkontor. Og ikke minst
finnes Vinmonopolet i lokalene. Daglig leder
Cato Hilton er for mange kjent som en stor
vinekspert og har ledet utsalget på Fagernes i
en årrekke.

Handleopplevelser
Men det hadde ikke vært et ekte kjøpesenter
om man ikke kunne by på masse annet. Heidi
Arnesen holder nemlig styr på 18 forretninger
pluss en frisør, i tillegg til Lunsjbaren.
– Hvis vi skal framheve noen andre som drar
mange kunder, så er det apoteket, som har
et svært godt utvalg og flinke fagfolk, sier
Arnesen.
– Vår Eurospar er en av landets flotteste
dagligvarebutikker (kåret av bransjen selv)
og utmerker seg på kundeservice/betjening.
De har et bredt utvalg av lokalmat og

Mat og drik

Hus og hje

m

Klær og sko

ke

Servering

21 butikker under samme tak
3 timers gratis kundeparkering
og eget p-hus.

Apotek

Spesialbutikk
er

Vi gleder oss til du
kommer på besøk!

10-20 (18)

Eurospar: 08–21 (18)
Vitusapotek: Man–tors 09–18, fre 9–20, lør 09–16
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Skomakeren, skredderen og sykkelreparatøren
Gjenbruk, klima og miljø er bokstavelig talt
i skuddet som aldri før. På Fagernes kan
du få fikset det meste for å gi ditt bidrag til
begrensning av vårt store - og kanskje til tider
unødig store forbruk.
Ikke så mange små steder kan skilte med så
vel skomaker som skredder. Men det kan altså
småbyen Fagernes. I Kvitvellavegen, som
nærmeste nabo til Valdres Media med avisa
Valdres, har den lille virksomheten Sko, klær
og mer sin base.
– Folk oppsøker oss fra store deler av
Østlandet. Mange av kundene våre er
dessuten hytteeiere, som har funnet ut at vi
gjør jobben både bedre og billigere enn i de
store byene, sier en av innehaverne, John van
Horik.
Populær butikk
Både han og kompanjongen Linda van Gerven
kommer opprinnelig fra Nederland, men har
bodd i Norge i en årrekke. I Nederland er
det nok fortsatt mer vanlig med skomakere
og skreddere. Det kan muligens skyldes at
nederlenderne er kommet enda lenger i sin
miljøbevissthet enn oss nordmenn, og at
befolkningsgrunnlaget og bosettingsmønsteret
er ganske annerledes enn på landsbygda her
hjemme. Sko, klær og mer har hatt tilhold på
Fagernes i ni år. Skomakeren van Horik driver
også praksis innenfor podologi, som skal

motvirke tilbakevendende plager i fot, ankel,
kne, hofte eller rygg og nakke.
Linda van Gerven tar imot klær av alle slag,
som utgjør brorparten av arbeidet hennes
som skredder. Men hun fikser også skader på
blant annet barnevogner, lampeskjermer og
madrasser.
Sykkelreparatøren
Et par steinkast unna, riktignok med adresse
Valdresvegen - men med nær tilknytning til det
idylliske og tradisjonsrike handleområdet i og
rundt Gullsmedvegen - holder en landsmann
av van Horik og van Gerven hus. Wubbo
Boiten har med suksess etablert Skør’n sykler,
der han spesialbygger din sykkel akkurat som
du vil ha den. Siden etableringen i 2010 har
han bygd rundt 450 skreddersydde sykler i
Valdres. «Vi spesialbygger sykler fra bunnen
av, med håndplukkede deler og utstyr satt
sammen for å gi deg et perfekt produkt. Vi
setter høye krav til oss selv, og benytter gode
hjelpemidler slik at du får en spesialtilpasset
sykkel som gir maksimalt utbytte», står det å
lese på nettstedet skorn.no.
Små butikker
Men det er flere sykkelbutikker og -reparatører
på Fagernes. Bare 50 meter unna, inne i
Gullsmedvegen, har Intersport Fagernes både
«vanlig» sportsforretning og som den eneste

HØSTNYTT
HØSTNYTT

Ta turen innom FRANITA-HUSETBlomster til livets små og
store anledninger.
i vinterferien
Ramme inn
Det bugner nå av

bilde eller maleri?

en butikk med utelukkende sykkelutstyr.
Den er under stødig ledelse av den erfarne
sykkelreparatøren og -selgeren Vidar
Ødegaard. Og Fagernes sportsforretning som den het tidligere - kan se tilbake på langt
over 100 års drift. Forretningen er kjent for
meget serviceinnstilte ansatte med høy faglig
kompetanse, og er den eneste med egen
avdeling for jaktvåpen.
Gullsmedvegen er med og danner det som er
karakteristisk for Fagernes som handelssted,
nemlig en fin blanding av små butikker og et
større kjøpesenter. De fleste besøkende setter
pris på denne kombinasjonen, med anledning
til å vandre gatelangs, med både fjorden og
elva i umiddelbar nærhet.

GAMMELT BLIR BRUKBART: Skomaker og podolog
John van Horik driver butikken Sko, klær og mer,
sammen med skredder Linda van Gerven.

Str.
36-50

Anita’s Drøm Jernbanevegen 4
Ta turen innom FRANITA-HUSET
Rammeverksted fagernes@kampenes.no
&Ramme
Handleri
Mandag-fredag 10.00-17.00.
i vinterferien
inn
FRANITA-HUSET

vårens
Det bugner nå av
nyheter
Anita’s Drøm
Gode
kvalitetsklær til unge og voksne damer
vårens
nyheter
bilde eller maleri?
i underetg.
Tlf. 908 71116

Lørdag 10.00-15.00

Rammeverksted
& Handleri
Vi har –25
også% rause
iFRANITA-HUSET
butikken
i underetg.
på allestørrelser
hodegavler
North N 6301 Edge Kontinetalseng 150 x 200 cm
Før kr 15.999.- NÅ Kr 9.999.- SPAR KR 6.000.-

Tlf. 908 71116
Skrautvålsvn. 11
FagerneS
Møblene får du levert og montert
franit_a
Tlf. 902 58 788

Gode kvalitetsklær til unge og voksne damer
etter nærmere avtale – også på

Vi Man.-tors.
har også
rause
størrelser
i butikken
10-17,
fre.
10-18, lør.
10-16
lørdager!
God
sommer!
Skrautvålsvn. 11

Skrautvålsvegen 33
FagerneS
Tlf: 61 35 77 00 Tlf. 902 58 788
Mandag-fredag 10.00-19.00.
Man.-tors. 10-17, fre. 10-18, lør. 10-16
Lørdag 10.00-15.00
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Lyst på noe nytt? Vi hjelper deg
gjerne med å finne antrekk, til
hverdag og fest! Du finner oss midt
i sentrum av Fagernes.
Tlf: 61 36 00 51
Stort utvalg av kjoler!
Man-fre: 09.30-17
Lørdag: 10-15
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Aktivitets- og opplevelsesbyen
Fagernes er spekket med muligheter for et
aktivt opphold, særlig på sommerstid. Og
utvider du aksjonsradiusen noe, oppdager du
fort at Valdres er et eldorado for folk som liker
aktivitet og opplevelser.
Perlen på Fagernes, og som ikke mange
sammenlignbare steder er så heldige å ha,
må sies å være parken med fjorden rett
utenfor. Hvis vi starter turen ved gangbrua
over Neselva til Fagernes Camping og Valdres
Folkemuseum, kan den yngre garde finne
en flott skatepark. Den innbyr naturligvis til
spenstige svev, men med dertil egnet utstyr.
Rett ved siden av kan både unge og gamle stå

og slenge sluken - eller marken, eventuelt flua
- rett ut i elvas munning.
Underholdningsarena
Fortsetter vi videre bortover ligger gamle
Fagernes stadion - både grus- og grasbane på venstre side. Grusbanen benyttes primært
til parkering. Men når sirkus og tivoli inntar
byen på vår- og sommerstid, må bilene vike
plassen. Det sammen gjelder naturligvis under
årets største begivenhet - Rakfiskfestivalen.
Det er anlagt baner for ballspillet petanque
rett i fjordkanten. Like bortenfor ligger en
flott lekeplass for barna, mens det utenfor
rådhuset er tilrettelagt for sandvolleyball.

VARIERT: Skateparken passer kanskje best for den yngre garde. Rett til høyre ligger en tilrettelagt fiskeplass,
og i bakgrunnen Fagernes Camping med Valdres Folkemuseum som nærmeste nabo.

Vandreruter
Forbi hele det nevnte området og enda
lengre går det en sammenhengende gangog sykkelveg. De som er glade i å sykle kan
faktisk bevege seg usjenert for biltrafikk helt til
gamle Bjørgo stasjon, sør for Aurdal.
Fagernes er omringet av flotte vandreruter i
skogen. Lettest tilgjengelig er den flotte turen
opp til Kviteberg, et utsiktspunkt om lag 1,5
kilometer fra sentrum og med storslagent
utsyn over fjorden og byen. Derfra er det
mulig å gå videre opp mot Valakamben, men
terrenget dit er nok enda mer krevende. Ei
rundløype via Bergastigen og ned igjen til
Fagernes fra motsatt side kaller på de noe
sprekere turgåerne. Det finnes også lignende
turer både opp mot Glennatind, som også
byr på flott utsikt samt områdene Køltjern
og videre mot Leira, nærmere bestemt fra
bergflagget og oppover.
Historie og kultur
En vandring i sentrum kan kombineres med
glimt fra Fagernes sin historie. For eksempel

SKOSENTERET
Fagernes

Opptil 50 %
rabatt på
gifteringer

Sommersalg:
30 % rabatt på alle
hvite gullsmykker

Naturligvis må ikke det flotte strandområdet
glemmes, både utenfor lekeplassen og ute på
Vesleøya. Om sommeren yrer området av liv,
nærmest døgnet rundt. Da kan det være godt
å finne god mat og andre forfriskninger hos
hotellet Scandic Valdres.

Stort utvalg i barn-, dameog herresko. Egen Outletbutikk!

SOMMAR PÅ MUSEA:
VALDRES FOLKEMUSEUM

Alle dagar i juli og august kl 10-17
Liv og røre i museet med forteljingar,
tradisjonshandverk, folkemusikk og -dans.
Alle dagar i juni og september kl 10-16
Ein del opne hus i friluftsmuseet, naturstig,
opne utstillingar og museumsbutikk.
Opningstider kafeen: Munkekroen.com.

BAGN BYGDESAMLING

Følg oss på facebook og
instagram.
Se også www.annekset.no
Tlf : 61 36 08 05
Mandag–torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-18.00
Lørdag 10.00-15.00

22.6.–11.8. tysdag–sundag kl 11–16
Omvising, utstillingar, film, kaffi og vaflar.
Sommarutstillinga “Boka i Noreg 500 år”.

BAUTAHAUGEN SAMLINGER

GULL OG SØLV
2900 Fagernes / 61 36 05 61

Etablert 1897
38
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22.6.–11.8. torsdag–måndag kl 12–16
Omvising, kaffi og vaflar.
Temalaurdagar med tradisjonsmat.
Sommarutstilling om strikkekofter.

VALDRESMUSEA.NO
Valdresmagasinet
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passerer man den gamle skreddarstogo fra
1920 ved elva. Litt lengre opp ligger et nytt
kraftverk, Kvitvella Electrisitetsverk. På samme
sted lå det for lenge siden også et kraftverk
med samme navn. Den gamle mølla ligger på
motstående side av elva og nede i sentrum står
stadig den gamle stasjonsbygningen. Fagernes
var nemlig endestasjon for Valdresbanen, som
ble nedlagt i 1988.
Hva angår historie og kultur, bør alle
besøkende legge turen til Valdres
Folkemuseum. Da fortsetter man bare over
gangbrua og forbi stedets flotte campingplass,
Fagernes Camping, for øvrig en velrenommert
bedrift med høy standard. Valdres
Folkemuseum ligger på Storøya, kan se
tilbake på mer enn 100 års historie og er et av
landets største friluftsmuseer. Ifølge wikipedia
er det i dag rundt 100 hus og anlegg innenfor
skigarden på museet. med over 14.000
enkeltspor med musikk og sang.
Ikke kjedelig
Så dersom vi skulle se for oss en familie på fire,
som kanskje vil tilbringe ei ukes sommerferie
på Fagernes, vil de ikke kjede seg. Ungene
kan for eksempel leke i parken, spille fotball og
volleyball eller bade i fjorden. Sammen med far
(og kanskje mor?) kan de dra på fisketur eller
leie kano/kajakk og ta en tur på fjorden. Hele

familien kan leie sykler og dra på en rundtur i
Fagernes eller sykle helt til Bjørgo stasjon og
tilbake. Hvis mor mot all formodning ikke vil
være med, har hun nok av shoppingmuligheter
i byen.
Et ungt, aktivt par uten barn kan finne flere
muligheter til å utfolde seg, ta seg en løpetur
på skogsstiene eller dra på fjelltur litt lengre
unna Fagernes. Og de noe mer tilårskomne
kan nyte et roligere liv i byen, om det er hva de
ønsker. De kan ta seg en historisk vandring og
avslutte med hjemmebakt kanelsnurr og kaffe
hos Bakeriet i Bagn, midt i sentrum.
Dersom folk er ute og går tidlig på morgenen
kan de kanskje være så heldige å treffe på
«de rosa vestene». Dette er seniorgruppa på
Blåbærmyra - ei samling tilårskomne mannfolk
- som blant mange andre gode gjøremål rydder
sentrum for søppel - på oppdrag fra Fagernes
Handelsstand.
– Vi ser ikke bare på det kommersielle, men
er levende opptatt av å vise fram en by som
er ren, ordentlig og innbydende, fastslår Per
Hermann Isachsen, innehaver av Intersport
Fagernes og lokalpatriot på sin hals.

H
ENESTÅENDE: Parken med sin flotte beliggenhet ned
mot Strandefjorden innbyr til en rekke aktiviteter, spesielt
om sommeren
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Bliss hud, hår og velvære
Charm frisør
Charm hud og fotklinikk
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Nytt frå

Vang

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

Vang
kommune

Sommarnyheiter

Ved inngangen til sommarsesongen melder fleire av medlemmane
i bedriftsnettverket «Kongevegen
over Filefjell» om rekordhøg
førehandstinging av overnatting
eller opplevingar. På same tid
har nettverket byrja å få sving på
salet av pakketurar der det er lett
for kunden å bestille på nett og
gjerne bagasjetransport er ein del
av opplegget.
Sommarhotellet i sentrum av
Vang opna som «bed & breakfast»
i juni og tilbyr overnatting i tradisjonelle omgjevnader og kort veg
til opplevingar kombinert med
mat av ypparste klasse.
Fleire småbruk er seld eller på veg
ut på marknaden i Vang denne
sommaren. Følg Vang på Facebook eller meld deg til interesselista for prosjekt «Huga på gard»
for å få med deg alt som kjem ut.

Etter fleire ras i Kvamskleiva denne våren er engasjementet rundt
snarleg bygging av tunnel forbi
denne proppen langs E16 større
enn nokon gong. I midten av mai
aksjonerte foreldregruppa i Høre
og stoppa skulebussen før Kvamskleiva så ingen av elevane kom
seg på skulen noko både NRK
og fleire riksmedium dekka tett.
Samstundes jobbar aksjonsgruppa
hardt for snarleg start på prosjektet med både Statens vegvesen
og fylkesmann Knut Storverget
med på laget. Følg «Kvamskleiva proppen langs E16» på facebook
for alt det siste om Kvamskleiva.
Frå kommunalt hald vert det
meldt at arbeidet med ny kommunedelplan for Tyinkrysset inne
i siste runde. Høyringsfrist for planen var i slutten av mai og det er
venta vedtak i saka i neste kommunestyremøte.

Sommarhotellet i Vang. Foto Cathrine Dokken.

I midten av juni dukka fire fjellspirer får alle kantar av Noreg
opp til sommarjobb i Vang. Ida
Johanne Aadland som journalist
for Innovangsjon, Guro Slåstad
som innholdsprodusent for Outtt,
mens Guro Asdøl Midtmangeli
og Petter Olsen reiser fjellheimen
rundt på jobb for Mountains of
Norway.

Årets sommarutstilling i Vang har
namnet «11 måter å se» og er
fotograf Erling Sand sin første
utstilling i Norge. Utstillinga står
på Vang folkebibliotek ut august
og er tilgjengelig i biblioteket
sine opningstider.

:

Nytt frå

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

Fagernes får et nytt
urbant blikkfang
I løpet av byfesthelgen (6.-8.
september) vil Fagernes sentrum
få et nytt urbant blikkfang når
gatekunstner Martin Whatson skal
dekorere DNB-veggen mot Fagerlund. Målet er at kunstverket
skal være ferdig i løpet av lørdag
ettermiddag, og det er anledning
å se verket skride frem.
Martin Whatson vokste opp i Oslo
og var en aktiv del av det fremvoksende graffiti-miljøet på 90-tallet. Den fysiske arkitekturen i byen
var en konstant inspirasjon, med
utbygging og ødeleggelse av hver
generasjon som bidro til urban
infrastruktur.

Martin er kjent for en enkel, men
effektiv estetikk som utforsker
Valdresmagasinet
gapet mellom lidenskapen og

spontaniteten i grafittien, og
sårbarheten og tålmodigheten i
naturen.
Kombinasjonen gir seg utslag i
delikate og organiske tegn som
sommerfugler, ballerinaer og dyr i
gråtoner, kombinert med ekspressive, sprøytelakkede former i forskjellige farger.

Foto: Shot by Amy

Martin jobber med festivaler, prosjekter og vegger globalt. Hans
arbeider finnes i private samlinger
og institusjoner, og han har hatt
en rekke soloutstillinger i blant
annet Tokyo, LA, London og New
York.
Kunstprosjektet er støttet av
stedsutviklingsmidler fra Oppland
fylke.

Foto: The Hundreds // akam1k3
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Nytt frå

Vestre Slidre

Her ligg det moglegheiter for
mange timar med leik og moro
for barn i alle aldrar.

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Badeplass

Like i nærleiken av sentrum finn
du også eit flott rekreasjonsområde med badeplass og eit godt
tilrettelagt strandareal. Dette er
eit lett tilgjengeleg område som
ligg ved Tingsteinen, rett nedanfor Slidre sentrum.

Fritidsaktivitetar i Vestre Slidre
Skuleferien har så vidt starta, og
med lange, lyse sommardagar
framfor oss ligg tilhøva godt til
rette for leik og aktivitetar utandørs. I og rundt Slidre sentrum
fins det fleire ulike aktivitetstilbod
som alle innbyggjarar og tilreisande fritt kan nytte seg av.

:

Nytt frå

Sør-Aurdal
Sør-Aurdal
kommune

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

Etnedal
kommune

Vassfardagen

Mandag 24.juni: Flåteferd på
Begna med DNT Ung/Barnas turlag for alle som vil se Sør-Aurdal
fra en ny vinkel. Turen starter ved
Sparkevik sør for Bagn og ender
opp ved Fønhus 8 km lenger ned
i elva. Turen passer også for barn/
ungdom fra 6 år og oppover. Barn
opp til 10 år må ha med en foresatt. Turen varer ca 3 timer, men
dette avhenger av vannstanden i
elva. Nødvendig utstyr lånes ut til
de som ikke har det selv. Møtested: Nordre Fønhus gård, sør for
Bagn, kl. 18.00. Påmelding innen
17.juni 22.
til Merethe
Lundene, tlf.
42
juni 2019
958 45648.

Stolpejakta

Er du glad i turar til fots eller på
sykkel er Stolpejakta i Valdres
ein fin aktivitet for heile familien.
Stolpejakta er eit gratis tilbod der
du er med og jaktar etter stolpar
i nærmiljøet. Kvar stolpe har eit

Fisking

Om du heller vil prøve fiskelykka
er det også mange moglegheiter
for dette. Rundt 70 små og store
vatn og elvar i Valdres er samla
under felleskortet "Fisking i Valdres". I Vestre Slidre statsallmenning er det gratis stongfiske for
barn og unge t.o.m. 20 år, ellers
er aldersgrensa 16 år. Eldre fiskarar må løse fiskekort som gjeld for
området dei vil fiske i. Felleskortet
gjeld i perioda 15.juni - 15.august
og kan kjøpast på turistkontor,
bensinstasjonar, sportsbutikkar og
enkelte butikkar/turistbedrifter i
Valdres, via SMS og via Internettsida: www.inatur.no.

Vi ynskjer alle ein fin og aktiv
sumar i Vestre Slidre!

I Mikkjel Fønhus sitt rike
23. – 29. juni 2019

Vestre Slidre
kommune

Søndag 23.juni: Vassfardagen på
Skrukkefyllhaugen i Vassfaret arrangeres av Vassfar-opplevelser.
Det blir foredrag, utstillinger,
fiskekonkurranse, fuglekassesnekring og natursti, m.m. Salg av mat
fra Hermans kjøkken og lokalproduserte varer. Gratis inngang.
Åpen veg fra Flå og Hedalen. Arrangementet starter kl. 11.00.

Flåteferd på Begna

Uteområdet ved Vestre Slidre skule har både ballbinge, klatrevegg
og skatepark lett tilgjengeleg.
Ikkje minst har vi ein flott Tarzanjungel der du kan slenge deg frå
åtte meter lange gummilianer og
manøvrere deg gjennom ein jungel av dekk.

Sjølve Tingsteinen er ei stor flyttsteinblokk som ligg ute i Slidrefjorden, og til denne knyter det
seg ei segn om kristninga av Vestre Slidre i 1023. Olav den heilage
skal ha halde ting med bøndene
ved denne steinen då han kom
i kristningsferd til Vestre Slidre.
Plassen er difor også ein viktig del
av historia til kommunen, og er i
seg sjølv verdt eit besøk.

nummer og ei bokstavkode, og
du registrer koda på nett eller via
mobilappen. Stolpejakta i Vestre
Slidre finn du på Vaset og i Slidre
– Gardbergområdet, og sesongen
varar frå 15. juni til 13. oktober.
For meir informasjon sjå https://
www.stolpejakten.no/.

Øystre Slidre
kommune

Ny tursti

Nord-Aurdal
kommune

Fredag 28.juni: Ny tursti åpnes
til Fønhusgamma på Øyvasseterhøgda i samarbeid med DNT
Valdres. Mikkjel Fønhus bygde to
gammer på veståsen ved Hølera
som husvære under jakt- og fisketurene sine, den ene gamma står
fortsatt. Klima- og miljøminister
Ola Elvestuen foretar den offisielle
åpningen ved parkeringsplassen i
Smørhølet, Bagn vestås kl. 18.00.
Etter noe underholdning starter
turen som har en lengde på 2,8
km, ta med godt fottøy da det er
våte partier langs stien. Adkomst
fra E16 via Lundebygda og Sameigevegen. Vegen blir skiltet. Det
oppfordres til samkjøring da parkeringsplassen er begrenset.

fra noen av Mikkjel Fønhus sine
bøker. Leirskolen tilbyr kanopadling og natursti med tema fra Fønhus sin diktning og området rundt
Fønhuskoia, med premiering etterpå. Kristen Stavdahl har salgsutstilling med noen av sine bilder.

Salg av fiskesuppe komponert
spesielt for anledningen, samt
kaffe og kaker.
Velkommen til sommerdager i
Mikkjel Fønhus sitt rike!

Arrangement ved
Fønhuskoia

Lørdag 29.juni: Fønhusforeningen
har et arrangement ved Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret i
samarbeid med DNT Ringerike og
Vassfaret Leirskole fra kl. 13.00.
Det vil bli kåseri og høytlesning

Valdresmagasinet
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Nytt frå

Øystre Slidre

SPANANDE STILLINGAR
I ØYSTRE SLIDRE

www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 35 25 00
Øystre Slidre
Nord-Aurdal
kommune
kommune

Øystre Slidre
– ein kommune i utvikling

Kommunen har store ambisjonar
om utbygging av vass- og avløpsleidningar, med årlege investeringar på over 30 mill. dei komande
åra. Desse utbyggingane skal no
planleggast og prosjekterast. Vi
skal hente inn prisar i marknaden
og vi skal følgje opp prosjekta i
utbyggingsfasen.

ei større annonse der vi tilbyr
spanande og utfordrande jobbar.
Øystre Slidre er ein kommune
med vekst i folketalet. Ein kommune i utvikling krev fleire tilsette
i kommunen og vi planlegg for
at denne positive utviklinga skal
halde fram, seier ein entusiastisk
rådmann.

-Vi treng fleire med på laget for å
få til det, seier den nye rådmannen Jostein Aanestad i Øystre
Slidre kommune.

- I tillegg til interessante jobbar
har vi ein natur som inviterer til
toppturar i Jotunheimen, sti- og
terrengsykling, klatring, ein skisesong som varer frå oktober til
juni med milevis med preparerte
skiløyper, uendeleg med stiar
for fotturar og rike moglegheiter
for jakt og fiske. Kommunen har
svært mange gjester, både dei
som har fritidseigedom i kommunen og turistar. Flyttar du til Øystre Slidre kan du bruke naturen
i kvardag på dei finaste dagane,
ikkje berre ferie og helg. Og i tillegg slepp du å bruke reisetid for
å kome hit, avsluttar Aanestad.

Aanestad tok til i jobben i månadsskiftet april/mai, og har klare
tankar om korleis kommunen skal
tiltrekke seg nye og motiverte
medarbeidarar i tida framover.
- I tillegg skal vi drifta VA-anlegga
etter at dei er ferdig utbygde, og
også på andre område treng vi
nye medarbeidarar, m.a. søkjer
vi etter planleggarar og lege.
Kommunen går difor no ut med

:

Nytt frå

Etnedal

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Kan du tenkje deg ein spanande jobb
og ei aktiv fritid med toppturar, sykling,
jakt/fiske og eit rikt kulturliv? Bli med
på vårt lag og søk desse stillingane:

Kommuneplanleggjar/miljørådgjevar

Aktuelle oppgåver er utarbeiding av kommunal planstrategi, kommuneplan
(samfunnsdel, arealdel og kommunedelplanar). Til stillinga ligg også oppgåver som
miljørådgjevar, med ansvar for m.a. klima- og klimatilpassing og andre miljørelaterte oppgåver.

Byggesakshandsamar/spreidd avløp

Ansvar for sakshandsaming av byggesaker, kontroll- og tilsynsoppgåver og søknader om spreidde
avløpsanlegg. Prosjektering av mindre VA-anlegg er òg lagt til stillinga.

Avdelingsingeniør

Vi søkjer etter ein person med utdanning og kompetanse innan planlegging, utbygging og drift av
kommunale VVA-anlegg og bygningar. Arbeidsoppgåvene vil m.a. kunne omfatte utgreiing, prosjektering
og anleggsoppfølging.

Driftsoperatør

Stillinga er i avdelinga for teknisk drift og inngår i eit team som har ansvar for drift og vedlikehald
av kommunale vassverk, avløpsreinseanlegg, vegar og andre kommunaltekniske anlegg.

IST
SØKNADSFR
9
27. JUNI 201

sendast
Søknad skal a våre
vi
elektronisk der
tt
e
intern si

Meir informasjon om stillingane
og fullstendig utlysingstekst finn du på
www.oystre-slidre.kommune.no
– rein naturglede!

Bergflagget får ny maling

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Mange har lagt merke til det norske
flagget høyt oppe i fjellveggen ved
Madslangrud i Sør-Etnedal. Flaggfjell
kro, eller Fina, har også gjennom flere
tiår vært et viktig stoppested langs
Fylkesvei 33 mellom Høljarast og Tonsåsen.
I sommer skal fargene i bergflagget
friskes opp av klatrer og etnedøl Carl
Christian Berg. Når han først er der
med malerpenselen, vil han også sørge
for å rydde vegetasjon foran flagget,
slik at det ikke blir skjult bak busk og
kratt. Fredrik Holte Breien skal sørge
for å dokumentere begivenheten på
nært hold, ved å fotografere fra tau og
ved hjelp av drone.

Bergflagget: Fra bakkenivå er det langt opp til bergflagget.
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Foto: Unni Klevgård

Øystre Slidre kommune

Det var natt til 8. juli 1897, i forbindelse
med et dobbeltbryllup, at Carl A. Lind,
Østen Lundstein og Ole Trondhjem
malte det norske flagget i bergveggen. Landet vårt var som kjent i union
med Sverige, og det norske flagget var
ikke godkjent. Først etter unionsoppløsninga i 1905 ga flaggmalerne seg

til kjenne. Flagget skal ha vært ment
som en hyllest til brudeparene Dorthe
Berg og Aslak Øystuen, og Anne Marie
Syversdatter Espelien og Gudbrand
Klevgård, men i unionstida var det også
en politisk provokasjon.
Malinga ble sist friska opp i 1997, da
etnedølene feiret flaggets 100-årsjubileum. Etnedal kommune setter stor pris
på at Carl Christian Berg, som også har
erfaring med malerutstyr etter flere år
som daglig leder på Maxbo i Etnedal,
bidrar til at et av våre kulturminner blir
holdt ved like. Bergflagget er ett av
kulturminnene i kommunens kulturminneplan, som ble vedtatt i mars i år.
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I strømmeland
Overblikk over seervaner: Kari Ranheim Lome fra Fagernes holder koll på dine og mine seervaner på NRKs nett-TV. Her avbildet i kantina på NRK Marienlyst.

Har funnet drømmejobben i å følge med
Publiseringsanalytiker, Kari Ranheim Lome
(28) fra Fagernes, holder et overblikk over
dine og mine seervaner i rikskringkasterens
nett-TV-løsning, NRK TV, for å bidra til at folk
ikke strømmer seg bort hos andre.

J

eg synes det er givende å kunne
støtte opp om oppdraget NRK
har som allmennkringkaster.
Man bidrar til en større helhet og sørger for at NRK fortsatt skal være relevant i folks liv, konstaterer Kari. Hun
har slått seg ned i kantina på NRK
Marienlyst i Oslo.
– Det er en kjent sak at færre ser på
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lineær-TV. Med framveksten av
strømmetjenester er ikke den oppvoksende generasjon vant med fjernsyn som eneste valgmulighet lenger.
Da er det viktig for NRK å kunne nå,
kanskje de unge spesielt, gjennom
vår nett-TV-løsning i stedet for at de
velger andre strømmetjenester.

Skulle bli filmregissør
Gjennom jobben følger Kari utviklingen i seertall hos ulike seergrupper på
NRKs nett-TV nøye fra dag til dag.
Ved hjelp av analyseverktøy og Excel
utarbeider hun analyser for å gi dem
som publiserer og utvikler program et
best mulig beslutningsgrunnlag.
– Vanligvis er det et bestemt «case»
vi arbeider ut ifra, for å finne ut hvem
et spesifikt program traff for eksempel, forteller 28-åringen som har vært
fulltidsansatt i NRKs analyseavdeling
i snart halvannet år. Sitt første møte
med den analytiske delen av medieverden fikk hun som praktikant i
NRK Analyse da hun holdt på med
bachelorgraden i medievitenskap

ved Universitetet i Oslo.
– Da jeg flyttet hjemmefra som
16-åring for å gå medier og kommunikasjon på videregående på Gjøvik,
var jeg fast bestemt på at det var filmregissør jeg skulle bli, men etter praksisperioden visste jeg at det var dette
jeg ville drive med, sier Kari.

Gratulerte generalsekretær
Filminteressen er fortsatt til stede.
Når vi møter henne, har fritiden de
siste dagene gått med foran kinolerretet under filmfestivalen Oslo Pix.
– Her om dagen så jeg «All the
President’s Men» om Nixon og Watergate-skandalen. Det var veldig interessant, sier Kari.
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På nett med Flode: Sittende i en sofa med nett-TV koplet opp på fjernsynet, hilser den legendariske NRK-maskoten Flode
velkommen i NRKs analyseavdeling, der Kari har sin faste arbeidsplass.

Historisk øyeblikk: Kari var blant
de første til å gratulere den nyvalgte
FN-generalsekretæren António
Foto: Privat
Guterres i 2016.

I glassgården: Rikskringkasterens analyseavdeling holder til i den såkalte
glassgården på NRK Marienlyst i Oslo, til høyre i bildet.

på hva folk strømmer på NRKs nett-TV
I 2016 var valdrisen selv tett på historiske begivenheter i USA. Blant annet var Kari av de første til å gratulere
den da nyvalgte FN-generalsekretæren António Guterres med ny jobb og
fikk også møte forgjengeren Ban Kimoon. Kari befant seg nemlig i FNbygget i New York, som del av den
norske FN-delegasjonen, hvor hun i
et halvt år hadde praksis hos presseråden, som del av en kommunikasjonsavdeling på to personer.

Fotfulgte utenriksministeren
I den såkalte høynivåuka hadde valdrisen ansvar for å følge daværende
utenriksminister Børge Brende og
oppdatere om det han foretok seg i
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sosiale medier blant annet.
– Det var veldig gøy og en nokså
surrealistisk opplevelse å være så tett
på diplomatiet i verden. I tillegg til at
det ble valgt ny generalsekretær i FN,
var det også presidentvalg i USA.
New York er en stat med tydelig demokratisk flertall. Da det ble klart at
Donald Trump kom til å bli USAs neste president, ble det ganske trykket
stemning, og jeg opplevde at folk gråt
på banen på vei hjem den kvelden,
sier Kari.
– Det var en spennende og givende
erfaring. Særlig under høynivåuka
fikk du kjenne på at du kunne takle
høyt arbeidspress og stressnivå.

Fra millionbyer til Fagernes
Etter hjemkomsten til Norge, stilte
Kari for øvrig opp i media sammen
med Kristin Skogen Lund. Den daværende NHO-sjefen ønsket å trekke
fram valdrisen som hadde benyttet
seg av den studiepoenggivende arbeidslivspraksisordningen på andre
siden av Atlanteren, som et godt eksempel.
Å komme tilbake til Oslo etter halvåret i New York, ble kontrastfylt.
– Det var litt rart. Jeg husker jeg
gikk forbi Oslo Plaza og tenkte: «Er
dette virkelig en av de høyeste bygningene her i landet? Er det så lavt?»,
humrer Kari, som etter å ha fullført
bachelorgraden tok et semester i Bu-

enos Aires, for å studere spansk språk
og litteratur.
– Akkurat nå trives jeg veldig godt i
Oslo, sier 28-åringen. Hun innrømmer at kontrasten til hjemlige trakter
i Valdres blir desto større etter opphold i millionbyer som New York og
Buenos Aires.
– Det skjer litt mer der enn på Fagernes, kan du si, smiler hun.
– Men jeg er veldig glad i Valdres og
prøver å få vært hjemom minst fire
ganger i året. I sommer skal jeg i bryllup og på hytte i Vestre Slidre.

Ingri Valen Egeland
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På jakt etter reinsgrave

Jakt på fangstgraver: Anita Løvland ved ei ganske intakt reinsgrav med ledegjerde under Hundeknappen 4 – 5 kilometer søraust for Eidsbugarden.

Eldgamle fangstgraver for rein er ei av mange
interesser for Birger Løvland, som bygde seg
hytte på Eidsbugarden i 1972.

I

fjor sommar GPS-registrerte og fotograferte han og kona Anita 30
slike kulturminne i fjellområdet
rundt Eidsbugarden og Tyin.
I påskenummeret av Eidsbugarden
Budstikke, som han har vore redaktør for sidan starten i 1985, er det bilete av og koordinater til alle gravene.

Eldgamal fangstmåte
Fangstmåten med graver i bakken,
med veggar mura av stein, er fleire
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tusen år gamal.
Her i landet vart villrein fanga på
denne måten til så vidt utpå 1900-talet, sjølv om det i 1730 kom eit offentleg påbod om at alle fangstgraver
skulle fyllast att.

Mange i Valdres
Fangstgravene finst i stort antal i
fjelltrakter over heile landet, også i
rikt monn i fjellområda i Valdres.
Gravene er nøye plasserte midt i

trekkvegane for reinen. Dei er om lag
2 meter lange, 2 meter djupe og 0,7
meter breie, og vart dekte av tynne
greiner med mose oppå.
Gravene og reinsfangsten var særs
verdfullt som tilskot til mat, klede,
våpen og anna utstyr.

Store anlegg
Gravene vart, der det var muleg, grave rett ned i bakken, og mura innvendig med stein.
For å leie reinen rett mot gravene
vart det bygt halvmeterhøge steinmurar, såkalla ledegjerde, ut frå kvart
hjørne av gravene.
Enkelte stader var det fangstanlegg
med mange graver. Eit slikt anlegg

finst blant anna i Svartdalen, eit anna
på nordsida av Vinstervatnet, oppunder foten av Gråhøe.

Grav midt i stien
Ofte kan fjellvandrarar gå rett forbi
fangstgravene utan å sjå dei.
Løvland fortel om eit slikt tilfelle
for nokre år sidan, ved to graver som
ligg nesten rett i DNT-stien frå Eidsbugarden mot Gjendebu, berre ein
kilometer aust for Mjølkedøla.
– Vi var der for å fotografere, og såg
to turgåarar kome mot oss. Vi sa ikkje
noko før dei hadde passert gravene,
men stoppa dei og spurde om dei
hadde lagt merke til noko spesielt
rett bak seg. Dei hadde ikkje det, og
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er ved Eidsbugarden

Lett å finne: Denne fangstgrava ligg nesten midt i DNT-stien frå Eidsbugarden mot Gjendebu. Bak ser vi Galdeberg.

vart verkeleg overraska då vi viste
dei gravene og forklarte om den eldgamle fangstmåten, fortel Løvland.

– Høgdepunkt på turen
Interessa for fangstgravene går 55 år
attende i tid, frå han på fyrste turen
over Besseggen tilfeldigvis tok matpause rett ved sida av ei fangstgrav,
og vart nysgjerrig på dette.
– Då hytta vår på Eidsbugarden var
ferdig i 1972 vart eg snøgt fengsla av
den spanande historia i området.
Både turisthistoria, blant anna fyrstebestiginga av Falketind i 1820,
men også folka og dei mange kulturminna, seier Løvland.
Han fortel om turar på kryss og
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Gravjeger: Birger Løvland.

Spanande: Eit turfylgje studerer ei av fangstgravene i det store anlegget under
foten av Gråhøe nord for Vinstervatnet.

tvers i området, der dei ofte kom over
fangstgraver.
– Dette har i alle år vore spanande
innslag, ja nesten høgdepunkt på
mange turar, fortel Løvland, som
legg til at det ligg ei godt bevart
fangstgrav på tunet på Leirvassbu.

– Det spanande er at ingen i dag har
nokon fasit om kvar alle desse gravene i fjellet ligg, seier han.
Løvland fortel at det stadig er nye
graver som blir funne att.
– Etter at eg skreiv om dette i påskenummeret av Eidsbugarden Budstikke, og hadde bilete av alle 30 gravene, har eg fått tips om to graver eg
ikkje visste om, seier Løvland, som
meir enn gjerne tek imot informasjon
frå folk som har kome over graver.

GPS-registrering
Løvland meiner det er viktig å få registrert fangstgravene, med tanke på
ettertida.
I fjor sommar vart det difor eit prosjekt for han og kona å oppsøkje alle
gravene dei visste om. Oppsummeringa viste 30 graver, alle er no grundig fotograferte og registrerte med
GPS-koordinatar.

Burde lagast eit hefte

– Kulturetaten i fylket gav positiv
tilbakemelding på eit innspel eg hadde, men førebels har det ikkje ført til
noko konkret lovnad om støtte til å
realisere eit slikt hefte, fortel ein litt
skuffa Løvland.
Han er viss på at dette kunne gje
besøkjande i området spanande
kunnskap som vil blir ein tilleggsverdi utover det å gå på tur.
Kanskje ei utfordring for Vang
kommune?
Tor Harald Skogheim

Draumen er å kunne lage eit eige hefte om desse fangstgravene og andre
kulturminne i fjellområdet rundt
Eidsbugarden, men det kostar.
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påtur
Tor Harald Skogheim

Skaget

2

3

Ved Storeskag: Nasjonalparkstigen startar frå den store parkeringsplassen
med informasjonstavler nokre hundre meter før stølane.

På heimveg: På tur ned att den midtre ruta til Skaget. Det er berre i øvre delen at
det er steinurd, ellers mest gras- og lyngbakke.

Skaget: Frå ein tur til topps no i pinsa, medan det enno var att litt snø øvst oppe i fjellet. Tre

Fjellet som ruver over stølsfjellviddene i
Øystre Slidre er eit mykje brukt turmål, med
fleire variantar enn dei fleste kjenner.

ligg like utanfor grensa.
Nokre hundre meter før stølane, i
eit tidlegare grustak, er det laga stor
parkeringsplass, rasteplass med bord
og benker, informasjonstavler samt
eit steinbygg med toalett.
Herfrå startar merka sti mot Skaget. Etter ei stund møter denne den
«gamle» stien frå stølane.

Til Skaget – høgast i L

F

rå fylkesveg 51 i Heggenes er det
20 kilometer inn til turstart ved
Storeskag, som no har DNT-hytte att.
Kjøreturen inn hit går via Yddin,
mest på grusveg (også bomveg).
Gåturen til Skaget (1686 m) tek i
vanleg turtempo om lag 1,5 time opp.
Det er om lag 560 høgdemeter.

Barndomens rike
For meg har Skaget hatt ein spesiell
plass heilt frå smågutdagane. Onkelen til mor, Ola Langedal, hadde støl
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på Storeskag, og der var det DNT-hytte til langt utpå 2000-talet.
Ola var barnlaus og tidleg enkemann, og mor var budeie nokre veker
fleire somrar – med oss ungane som
«medhjelparar». Desse åra vart det
mange turar opp på «tinden», som
onkel Ola kalte toppen.
I dei siste 40 åra har Skaget ofte
vore turmål, både vinter og sommar.

Tilrettelegging
Skaget ligg i Langsua nasjonalpark,
som vart oppretta i 2011, men stølane

Nasjonalparkstien
Fyrste delen av stien frå parkeringsplassen er samstundes del av ein natursti, «Nasjonalparkstien», som er
3,6 kilometer lang. Nokre stader er
det lagt store steinheller midt i stien,
med innhogga spor etter ulike dyr og
fuglar, og namn på arten. Ein spanande runde både for små og store.
Stien mot Skaget kjem etter kvart

innunder foten av sjølve fjellet. Den
deler seg opp, men merking/forklaring er mangelfull. Difor litt hjelp:

1) Rute via Nasen
I eit stidele tek ein sti opp sida mot
høgre, i gras-/lyngbakke og inn på eit
flatt parti bak den steile fjellformasjonen Nasen (1497 m), som frå avstand liknar snuten på ein hund.
Frå platået bak Nasen er det herleg
utsyn austover mot Buatinden og dei
to Langsuene, markerte toppar godt
inne i nasjonalparken. Går du utpå
kanten her er ser du rett ned mot
Skagstjedna med spanande formasjonar rundt.
Stien går vidare opp den steinete
austryggen, og så på den lange, vide
toppryggen til varden, i mykje stein.
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Nasen

Triveleg møte: Ein flokk på 15 - 20 tamrein passerte oss
på 30 - 40 meters avstand.

1

Mot Skagstjedna: Frå toppen av fjellformasjonen
Nasen er det flott utsyn vidare austover inn i Langsua
nasjonalpark. Buatinden ligg rett bak tjedna.

e ulike ruter mot toppen er teikna inn her, og nærare forklart i teksten.

Mogop: I lyngbakkane under Skaget stod ein del mogop
framleis i blomst.

Langsua nasjonalpark
2) Opp sørsida

Utsynet frå toppen er
utruleg vidt og variert, for
fjellet ber namnet sitt med
rette. Verbet skaga betyr å
«stikke opp» (rage).
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Den ruta vi oftast brukar til Skaget er
å gå opp frå sør. Då fylgjer vi hovudstien forbi stidelet mot Nasen, og
vidare innover i botnen til nesten
under dei bratte sørstupa.
Her tek ein sti rett opp til høgre,
mot eit tydeleg «søkk» i toppryggen
litt aust for den store toppvarden.
Her gjekk turen vår no i pinsa, der
ærendet var å sette opp kasse med
bok for DNT Valdres, som har Skaget
på lista i «Kremtoppjakten 2019».
Stien går opp aust for dei bratte
stupa, er ganske tydeleg og har tett
med små vardar. Den går fyrst i gras-/
lyngbakke, på slutten noko i steinur.
Nesten heilt oppe låg enno ei tjukk,
bratt snøfonn, den forsvinn vanlegvis tidleg på sommaren.

Vel oppe stigninga tek du brått til
venstre på framsida av ein bratt fjellvegg, og fylgjer ei brei hylle bort til
toppen (tydelege vardar undervegs).
Også her låg snøen fleire meter djup
inn mot berget, oppå var det snøfritt.

3) Via vestryggen
Ein variant mot Skaget er å gå opp frå
vest. Då fylgjer du hovudstien under
foten av fjellet ganske flatt til du er
kome nesten heilt forbi sørstupa.
Stien blir stadvis litt utydeleg i stigninga opp mot vestryggen, men det
er små vardar som viser veg opp til
eit markert, stort platå.
Nokre få stader vidare oppover må
hendene kanskje nyttast litt, men det
er ikkje vanskeleg å kome opp om du
passer på å fylgje vardane.

Denne ruta skal brukast under fellesturen DNT skal ha 1. september.

Vidt utsyn
Utsynet frå toppen er utruleg vidt og
variert, for fjellet ber namnet sitt
med rette. Verbet skaga betyr å «stikke opp» (rage). I godvêr ser du tinderekkjene i Jotunheimen, du ser Glittertinden, Rondane og kanskje Gaustatoppen, dessutan vidder, vatn, fjell
og åsar i alle retningar.
Litt trist er det å sjå den store varden delvis øydelagt då mykje stein
har rasa ut fordi folk har klatra opp.
Ei utfordring for nokon å gjere ein
innsats her?
På heimveg kunne vi glede oss
over mogop i full blomst - og ein
flokk på 15 - 20 reinsdyr. Triveleg!
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NYHET!

CAMRY HYBRID
Pris fra 442 900,-,-*
Privatleie fra 4 564,-,-/md.**
2,95 % fastrente 3 år**

Endelig!

ALLE VÅRE HYBRIDNYHETER ER PÅ PLASS!

* Inklusive frakt, lev.og reg.omk. 480 000,-. **Privatle
eie eks. modell Camry Executive.: Startleie/etabl.gebyr 75 000/5490,-. Totalt 244 794,-. 3 årss bindingstid, kjørelengde 45
000 km. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: CAMRY HYBRID fra 0,4
42 l/mil, fra 98 g/km, fra 2,2 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

JOI-lampen
lager sin
egen strøm
fra et lite
telys

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

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

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

•
•
•
•
•

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

Volkswagen 1200, 1962-mod.
Volkswagen T2 Westfalia
Wendy Ødegård/Øyvind Haugen
Entusiaster: Wendy Ødegård og Øyvind Haugen er gira på veteranbiler og er ofte å se i trafikkbildet i Lomen/Ryfoss der de også bor. De forteller at de bruker bilene
så ofte det lar seg gjøre. Her er de fotografert foran Ryfossen som viser seg fram i sin vakreste form om dagen.

Bilhobbyen som gjør
Noen er født inn i det
mens andre adopterer
en hobby og lidenskap. For Wendy Ødegård (27) og Øyvind
Haugen (26) har det
vært litt begge deler.
Paret som er bosatt i
Lomen/Ryfoss, brenner helhjerta for nostalgi og veterankjøretøy.

W

endy Ødegård og Øyvind
Haugen er lykkelige eiere
av to bruksveteraner av
merket VW. De er det man trygt kan
si godt over snittet veteranbilengasjerte – og de lever det ut. Da vi for
eksempel hadde avtalt fotoseanse
foran majestetiske Ryfossen denne
dagen, tropper Wendy og Øyvind
opp i tidsmessig antrekk, rigger seg
til med campingbord og stoler av
gammel årgang på rasteplassen ved
fossen og serverer kaffe.

Begge like gira
– Denne bilgreia var nok noe Øyvind
drev med da vi ble sammen, men jeg
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var nok ikke vanskelig å overbevise,
forteller Wendy. Hun innrømmer at
de er blitt skikkelig gira på hobbyen
de deler, og at de har mye glede av å
bruke kjøretøyene og kunne dra på
treff og sammenkomster som arrangeres for likesinna.
– Ja, dette er en flott hobby, folk
blir glade, smiler og koser seg over
gjensynet med gamle kjøretøy. De
fleste har noen gode minner om akkurat det. Det er aldri vanskelig å få i
gang praten når du dukker opp i gammel bil. Jeg har også veldig sansen for
60-talsstilen, den appellerer til oss og
vi koser oss over å lytte på vinyl, forteller Wendy engasjert. Hun får støtte
av samboer Øyvind som forteller at
de bruker de to kjøretøyene sine så
mye som mulig, også i arbeidssammenheng. Transporteren er en veldig
praktisk bil og den har derfor gjort
nytta som både flyttebil og arbeidsbil.

«Familieforetak»
– Ja, for ungene på to og seks år er det
særdeles populært å kjøre til barnehagen med veteranbil. Denne hobbyen er nærmest blitt et familieforetak,
forteller Wendy og Øyvind.
– Noe av vitsen med å eie gammel
bil er at den brukes så mye som mulig, mener Øyvind. I tillegg til den
daglige kjøringa kjører de Valdresløpet hvert år med hver sin bil, og de
har også deltatt på andre mønstrin-

ger. Wendy og Øyvind er blant initiativtakerne til veterantreffene som
dette sommerhalvåret er dratt i gang
i Ryfoss med uformelle samlinger to
ganger i måneden. Første treffet samlet hele 35 veterankjøretøy og masse
skuelystne.

Drar på treff
De opplever at det helt klart er stor og
økende interesse for denne hobbyen.
De forteller at de også har vært på
noen treff. I fjor sommer deltok de på
et reindyrka Volkswagentreff på Ål.
Da fikk de treffets utmerkelse for beste VW-camp. – Slikt gir nødvendigvis
mersmak, sier de og utelukker ikke at
det blir nye slike happeninger i år.
Transporteren er også blitt TVkjendis etter at den var med i Torsdagsfilmen på TV2, en miniserie som
handlet om hvordan tacoen kom til
Norge. Da var bilen dekorert som russebil, forteller Øyvind, som dro den
lange vegen til Oslo for å være med
på opptakene. – Hva gjør man ikke for
moroa si skyld, og for det man ivrer
for, sier han i en kommentar til det.

Vekker oppsikt
Det ligger gjerne en lang historikk
bak i forbindelse med at gamle kjøretøy skifter eiere ...
Wendy og Øyvind har to veteranbiler med skilt på som de altså bruker
mye i det daglige. En Boble 1962-modell med 1200-motor og en Volkswa-

gen Transporter. Den korrekte typebetegnelsen på sistnevnte er T2
Westfalia med breiplan. Enkelt forklart bygger «lasteplanet» på denne
omkring 10 centimeter utenfor bilkarosseriet og er følgelig meget i øyenfallende, men praktisk. Det er mulig
å laste inntil 800 kilo på lasteplanet.
Biler av denne modellen er ikke akkurat hverdagskost sjøl om denne
også gikk i Lomen i mange år for
noen tiår siden.
Bobla fikk Øyvind sporet opp på en
låve i Lomen, og etter litt godsnakk
med eieren, nå avdøde Andris Haugen, fikk de overta den.

Gått i Valdres
– Kanskje bare flaks at vi kom over
denne, i alle fall var det som en drøm
som gikk i oppfyllelse. Bilen har tilnærmet hele sin levealder historikk i
Valdres, har Øyvind funnet ut. I mange år var det gardsbilen til gardbrukeren og pelsdyrbonden Olemann Garstad i Høresbygda. Registreringsdata
viser at Bobla ble regga på han i 1977.
Bilen har også Saga Mink-merke, emblemet til skinnauksjonene, karakteristisk plassert på hver dør. Mange
drar nok fort kjensel på bilen med
dette kjennetegnet. Før Garstad tok
den over, var den regga på Knut E.
Hagen i Reinli. Bilen har hatt totalt
fem eiere.
– Men nå er det slutt, vi blir nok de
siste eierne, for å si det slik, sier Øy-
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Herlig bil: Wendy foretrekker å kjøre Bobla, en bil man kommer fram
med overalt og som er grei å reparere. Dette er også favorittbilen til barna.

Bruksveteraner: Wendy og Øyvind har mye glede av veteranbilene sine som i stor
grad er det man kan kalle originale bruksveteraner.

hverdagen hyggelig
vind overbevisende. Bilen er så original som det lar seg gjøre. Øyvind har
skiftet plater i golvet på den og tatt
noe rust, skifta forgasser og gjort det
nødvendige som å gå over bremsene.
Ellers rusler den relativt trofast. Skulle det røyne på er det bare noen skruer og ei kveldsøkt så er motoren ute
og inne igjen.

Sagbil på Fagernes
Transporteren som er en 1972-modell
med 1600-motor, har fortid i Oslo og
kom til Fagernes Sag etter hvert før

den havnet hos Ingvar i Kårstadplassen i Lomen. Det var gjennom etterkommerne her at Øyvind fikk fatt i
bilen.
Bilen hadde stått i mange år, og
sjølsagt måtte bremsene renoveres
og de har skiftet motor.
– Jeg fikk tak i en motor i Kristiansand som hadde elektronisk tenning,
det er jo alltid en fordel på en gammel Volkswagen, sier Øyvind. Transporteren som altså er en pickup-type,
kjøpte han i 2015, og han har også sikret de opprinnelige skiltene på bilen.

Oppvokst med bil
Wendy gikk mekkelinja på videregående og er følgelig ikke fremmed for
å ta et tak med bilvedlikeholdet hun
også, sjøl om hun nå jobber på Schibsted kundesenter. Hva det blir til etter at senteret legges ned til høsten,
vet hun foreløpig ikke. Øyvind jobber
i miljøarbeidertjenesten i fengselet i
Slidreøya.
– Hva tenker dere om bilene framover?
– Ja, at vi skal bruke dem masse.
Dette er med på å gjøre hverdagen

hyggelig. Man blir unektelig litt nysgjerrig over hvordan en interesse kan
utvikle seg til de grader som i dette
tilfellet ...
– Jeg er vokst opp med gamle biler
da også far min er interessert i den
slags. Slik har interessen vokst fram.
Nå tror jeg jammen at jeg har ti gamle
kjøretøy stående, sier Øyvind, som er
storligen fornøyd over å ha fått med
Wendy på samme laget.
Torbjørn Moen

BRAPLATE
For Gudbrand Silvet
Heiene (50), blir det mye
musikk i jobben.
– Jeg jobber med musikk, men føler
samtidig at jeg får lyttet for lite til
musikk ellers. Når jeg er ute og går
tur med hunden har jeg imidlertid
begynt å sette på ei spilleliste i stedet for å høre på radio, forteller kulturskolerektoren og avdelingslederen for kultur i Vestre Slidre.
– Jeg hører på det meste, bortsett
fra det mest moderne. Også har jeg
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noen gamle favoritter, som Simon &
Garfunkel og Michael Jackson, forteller 50-åringen. Han trekker videre
fram et par albumutgivelser som
står seg og har hengt ved ham: Pink
Floyds «The Wall» og «Blå Koral» av
Iver Kleive og Knut Reiersrud.
Gudbrand fikk sin musikalske
oppvåkning gjennom blant annet
Ten Sing og har oppigjennom åra
leda flere kor.
– I si tid husker jeg at jeg hørte på
Arne Domnérus kvintett på radio og
tenkte at det hadde vært utrolig
morsomt å gjøre et samarbeid. Da

jeg noen år seinere leda Adoramuskoret med nettopp Domnérus som
gjestemusiker i en fullsatt Oslo domkirke, var det en drøm som gikk i
oppfyllelse, forteller han. I dag er
Gudbrand musikalsk leder for det
lokale koret Kurve.
– Vi har holdt på i flere år nå. Jeg
må si at jeg synes noe av det råeste
Kurve har gjort, er tolkningene av
«Påls innehøner» og «Radioactive».
De ble framført i Vang i mai, og i september står Fagernes for tur.
Ingri Valen Egeland
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I juvet: Dansarane klyv opp den bratte fjellveggen over Åbjøra, medan tøyakrobat Karoline Aamås
Foto: Antero Hein
svever over vatnet. 

Vil du fange din eigen draum
i eit juv i ei elv i ein skog?

INSPIRATOR: Sidan Hallgrim Hansegård stifta Frikar i 2006 og Frik
to gangar i månaden frå heile landet. Av desse er fire frå Valdres, Anit

Skaper situasjonar som får fo
«Det er den draumen
me ber på at noko
vedunderleg skal
skje».

S

lik byrjar Olav H. Hauges namngjetne og udødelege dikt. Men
Hallgrim Hansegård i Frikar er
ikkje inspirert av dette i denne omgangen.
– Den eldste draumen eg har klart å
finne i Norge er «Balders draum», fortel han.
Siste helga i juli inviterer Frikar
endå ein gong til framsyninga «Draumefangaren», som går føre seg i
Åbjørajuvet, i og omkring elva med
om lag det same namnet.
– Skjer det noko vidunderleg her
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då, Hallgrim?
– Balders draum handlar om syndeflod og ragnarok, men også om ein
lykkeleg slutt, svarar koreografen og
blunker lurt.
Dei fleste ynskjer jo at historier
skal ende godt. Då får vi håpe at orda
i Olav H. Hauges dikt blir foreint gjennom Balders draum og Draumefangaren.

Opplevingar
Hovudpersonen i årets framsyning,
spela av Ola Bordewich frå Garthus,
er med mora over eit hav i juvet i elva
Åbjøra. Han sovnar i fanget hennar.
Så blir han trekt opp i lufta av to edderkopper. Han opplever både ragnarok og nytt liv.
– Alt får ein lykkeleg slutt, er alt
Hallgrim vil røpe. Nokre overraskin-

gar - eller kanskje mange - må publikum få oppleve der og då.
For Draumefangaren dreier seg om
opplevingar. Om eksperimentell
samtidskunst gjennom nyskapande
koreografi og dans - ute i Guds frie
natur, med minst mogleg ressursbruk og påverknad på omgjevnadene.
– Vi tenkjer at folk har ein draumefangar i hovudet, ein slik som indianarane lagar, med tråder som skal
hjelpe til med å fange draumen. I
framsyninga kan dei vandre gjennom
24 stasjonar og danne sin eigen
draum, seier Hallgrim.

Tett på
Publikum som møter fram til ei av
dei fem framsyningane i slutten av
juli eller byrjinga av august kan van-

dre ganske fritt gjennom ei av dei to
løypene, som kvar er på 2,5 kilometer, med litt ulike utfordringar i terrenget. Men alle med normal rørsle
vil greie begge, forsikrar Hallgrim.
Dessutan er det folk som passer på at
ingenting går gale.
– Men folk kan sjå fram til opplevingar i tilnærma urskog, særeigen
natur med intime lommer og regisserte tablå der dei får nære møte med
artistane, seier Hallgrim.
Draumefangaren vart vist for første gong i 2014, men då som eit prøveprosjekt og for 150 frammøtte. Dette vart gjentatt i 2015, 2016 og 2017.
Det var først i fjor at Frikar satsa stort,
med fem framsyningar, 2500 publikummarar (fullt hus) og eit budsjett
på tre millionar kroner.
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kar-Akademiet seks år seinare, har fleire hundre ungdommar fått undervisning hjå verksemda i Aurdal. – Vi har også eit eige talentprogram med yngre utøvarar som kjem hit ein til
ta Vika Langødegård, Anna Opsahl, Håkon Håvelsrud Odden og Eilif Hellum Noraker, fortel han.

folk til å tenkje sjølve
Videreutvikla
– Vi tek nokså stor risiko, ikkje minst
økonomisk. No er ikkje budsjettet
fullt så stort denne gongen, vi går vel
i null om vi får 2900 folk til å koma,
som også er omtrent det taket vi har
sett på antalet vi kan ta imot. Men det
er veldig viktig for oss å lage Draumefangaren, ikkje minst når det gjeld
vår lokale forankring. Men også med
å vise veg for ny kunst i naturen, og
bli lagt merke til av så vel lokalbefolkninga som tilreisande, understrekar Hallgrim og legg til at årets framsyning er ein del videreutvikla i høve
til 2018.
Mellom anna er det nye sirkusakrobatar og dansarar med. Og sikringsstøtten når dei skal opptre i og
på vatnet er forbedra.
Frikar har lyst til å gjenta satsinga
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også neste år, men det er sjølvsagt
mykje avhengig av korleis resultatet
blir denne gongen.

Miljøvennleg
Heile konseptet, som Hallgrim likar å
kalle det, er inspirert av Åbjørajuvet.
Til dømes dei to løypene, kvit og
svart, har fått sine namn etter vatnet.
Det er nemleg svart når det stille og
kvitt når det er i rørsle, ifølge koreografen. Framsyninga byr på rundt tre
timar med opplevingar for publikum,
utan bruk av kunstig lys i seinsommarens duse kveldsstund. Til saman
er om lag 100 personar involvert,
dansarar, akrobater, musikarar, sikringspersonell og frivillige.
– Heile konseptet er meint som eit
slags statement, ingen inngrep i naturen, bruk av gamle stier, ikkje

kunstig lys, tau som blir brukt oppatt
og så vidare. Budskapet i framsyninga er også svært sentrert om miljøet,
framhevar Hallgrim.
Ellers har sjefen og gründaren av
Frikar som vanleg mange ballar i lufta. Vi kan med andre ord vente oss
stadig ny, nyskapande og spennande
scenekunst frå det haldet. Utan at
han vil røpe altfor mykje av det enno.
Men han avslører i alle fall at han kan
tenkje seg å utvide Draumefangaren
til å bli ein større festival om to år,
viss alt går vel.
Morten Stensby

I skogen: Jon Filip Fahlstrøm trollbind
folk inne i den trolske skogen.


Foto: Antero Hein
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KORTTUNGET: De fleste humlearter sliter med å få
tak i nektaren i blomster med lange kronrør, og noen
av dem har funnet på spesielle strategier. Tyvhumla
(bildet) med svart pels og rødlig bakstuss biter hull i
en prakthjelmblomst.

MARKHUMLE: Denne humla har funnet en fin kilde til pollen og nektar i hagens blå agurkurtblomster. At de
utgjør ypperlige sankemarker kan vi se på at pollenkurven er fylt med en stor klump av det lyse blomsterstøvet.

FLYGENDE ADVARSEL: De karakteristiske
fargene og stripene på kroppen hos humler,
veps og andre villbier fungerer som advarsel for
jaktende fugler og dyr. Advarselen betyr «jeg har
stikkebrodd». Dermed kan også den karakteristiske
surrelyden få en sulten jeger til å ombestemme seg.

Uten humla ingen bær
I Valdres er vi privilegert. Bare noen få
skritt unna ytterdøra
venter de helt store
naturopplevelsene. Se
for eksempel nærmere på den vesle pelskledde arbeideren
som suser rundt blant
blomstene.

D

en lille humla er egentlig én av
de mange døtrene til en enslig
mor. Slik sett er «arbeider» en
ganske merkelig betegnelse. Og enda
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rarere er at den enslige mora kalles
for «dronning».
Dronninga – den enslige mora – var
ute allerede i mars. Da hadde hun
overvintret aleine i et hull i bakken.
Snøsmelting og vårsol vekket henne
fra dvalen. Sulten, tørst og kald kreket hun seg ut, varmet seg litt i sola,
og kom seg så på vingene. Nå gjaldt
det å skaffe energi og næring for at
humleslekta kunne fortsette. Rakleblomstene hos selje og vier gir sikringskost for vårens enslige humledronninger. Nektar fra bitte små honninggjemmer inne på rakleskaftene
utgjør energikilden, mens blomsterstøvet fra de lubne «gåsungene» er
den viktigste proteinkilden.
Så snart hun hadde spist nok, begynte dronninga å søke etter et trygt
sted for å etablere familie. Hun lette

etter et lunt hull i bakken, i en haug
med tørt rusk eller ei glipe i ei steinrøys. Mange humlearter foretrekker
tomme musebol, mens andre kan slå
seg til i forlatte reirhull, eller isolasjon i en vegg. Etter å ha funnet rette
plassen, tettet hun trekkfulle åpninger med voks som hun skilte ut fra
bakkroppen.

H

un begynte å ta med pollen og
nektar til bolet. Nektaren gjorde hun om til honning i magen.Hun bygde et kar av voks til å
samle ferdig honning i. Pollenet samlet hun i en stor klump, som hun pakket inn i et beskyttende vokslag. Til
slutt bygde hun en liten beholder
inntil matlagrene, hvor hun la eggene
sine. Når eggene var lagt, lukket hun
barnekammeret og la seg til å ruge,

Mangfoldige
Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
som ei høne. Annerledes enn de fleste andre insekter har humlene evne
til å lage egen kroppsvarme ved å forbrenne fett og sukker med muskelvibrering. Humlepelsen bidrar med å
holde på varmen. Begge deler er nyttig for humledronninga som skal
møte den kalde våren, og avgjørende
for de humleartene som starter tidlig
med ruging.
Babyene til den enslige mora – larvene – ble klekket etter mindre enn
én uke. I løpet av den neste måneden
gikk de gjennom flere stadier. Larve-
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MARKHUMLE: I fjellet er rakleblomstene til vierartene den viktigste
matkilden på våren. Flere arter humler går høyt til fjells, som fjellhumla
og tundrahumla. Så har da også Valdres' eneste humleforening,
Beitostølen humleklubb, adresse i fjellheimen.

LYS JORHUMLE: Etter rakleblomstringa kommer sesong for mange andre blomster.
Korgblomster som løvetann og knoppurt er populære matkilder. Denne humlejenta har samlet
pollenkorgen full av oransjegult pollen.

MØRK JORDHUMLE: Å tråkke barbeint i et humlebol er ikke å anbefale. Alle hunner, men
ikke hannene, har en giftbrodd som kan gi brennende smerter. Siden brodden er glatt og uten
mothaker, kan samme humle stikke flere ganger. Humler er fredsæle vesener, som aldri stikker
uten at de er direkte truet.

ne spant seg inn i hver sin kokong før
de kunne krype fram som voksne
hunner. Merkelig nok blir alle de første barna døtre. Det er disse som kalles for arbeidere. Straks de er voksne,
begynner de å jobbe. De har ansvaret
for å holde samfunnet i gang. De holder vakt, samler inn mat, utgjør klimaanlegget til bolet, står for renhold
og bygge- og reparasjonsarbeider og
steller og mater sine larve-småsøsken.

F

or tiden er utallige humlejenter
(eller humlearbeidere om du
vil) opptatt med å samle nektar
og pollen. I hver blomst er det om å
gjøre å få tunga dypt ned i blomsten
der nektaren er. Samtidig drysses
pollenstøv utover hele humlekroppen. Pollenet løsner lettere fordi
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humla vibrerer blomsten med humlesurret sitt. Den svakt elektriske
oppladde humlepelsen trekker til seg
de små støvkorna. Langs beina har
arbeiderne «børster», som brukes til
å feie pollen av pelsen og samle det i
korger av stive hår på bakerste beinparet. Pollenkorger kalles de.
Mens døtrene jobber, legger dronninga nye kull med egg. Parring – befruktning av eggene – gjorde hun
unna allerede i fjor sommer, før hun
gikk i dvale. På et tidspunkt, seinere i
sommer, vil det være mange arbeidere i kolonien. Da vil hun legge egg
som ikke er befruktet. Slike egg blir
til hanner. Samtidig endrer yngelpleien seg. Humlene mater da enkelte larver på en måte som gjør at de utvikles til nye dronninger i stedet for å
bli vanlige, arbeidende døtre.

S

LANGTUNGET: Det er flere humlearter med lange tunger og den
med kanskje lengst tunge er lushatthumla som er spesialist på
tyrihjelm (lushatt) og følger plantens utbredelse i hele landet. Bildet
viser antagelig en jordgjøkhumle eller lys jordhumle på tyrihjelm.

ønnene forlater hjemmet så
snart de er utvokst, for aldri å
komme tilbake. De surrer rundt
i sommerdagene og setter duftspor
overalt der de ferdes. Har humlehannen flaks, treffer han en dronning fra
et annet bol og parrer seg med denne.
Etter to til tre uker vil han dø. Når
høsten kommer, dør også de hardtarbeidende søstrene og moren hans.
Men søstre som har utviklet seg til
unge dronninger kan pare seg og – og
hvis de kommer seg gjennom den
lange vinteren uten å sulte eller fryse
i hjel og uten å bli spist – kan de starte
opp en ny storfamilie til neste vår.
Til nå er 35 humlearter påvist i Norge. Sju av disse, de såkalte gjøkhumlene, har et spesielt levesett. Gjøkhumledronninger bygger ikke egne
bol, men flyr inn og overtar dron-

ningmakta i andre arter sitt bol. Døtrene til den forviste eller drepte
dronninga fortsetter som arbeidere
som steller og mater gjøkhumleyngelen. Av gjøkhumle-egg klekkes utelukkende dronninger og hanner.
Etter å ha flydd her på kloden i 75
millioner år, står humlefolkene nå i
fare for å bli utryddet av naturødeleggelser og klimaendringer. Vi graver
og bygger og kjører, sprøyter og forurenser. Veier og hus, kortklipte plener, granplantefelt, kunstrgressbaner, betong, grus og asfalt fortrenger
humlas blomsterbeiter. Brorparten
av plantelivet og mye av maten her i
Norden avhenger av deres innsats
som pollinatorer. La oss håpe at det
ikke er for seint å snu. La humla suse!
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Velkommen til utefest – dans og servering!
Lørdag 22. juni: St.Hans-fest med Gutta fra Scandinavia
Lørdag 20. juli: Dansefest med Biffen & Streken (Rune Dalen og David Foss)
Lørdag 10. august: Dansefest med Contiki
Lørdag 7. september: Sommeravslutningsfest med Vangsteins
Fredag 1. november: Rakfiskbuffet og dansefest med Vangsteins

1. JULI FLYTTER VI 40,2 METER!
Fra gamle Kiwibygget til Vianorbygget

Aurdal
Fjordcamping
og Hytter
5. år
på rad!

www.aurdalcamp.no • Tlf. 61 36 52 12

2009
–
2019

Kartkilde; Geovekst

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

CROSS OG MC UTSTYR

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

YAMAHA: Aggregat - båtmotor - Mc
HONDA: Mc - Aggregat - snøfreser - gressklipper
KAWASAKI: MC
CF MOTO: ATV-UTV
ASPEN BENSIN: 2 takt - 4 takt

Når du trenger ny bil
eller service!

Alt du trenger fra A-Å for å komme fra A til B.
Hos oss får du et komplett bilhold. Trenger du ny
bil tilbyr vi det siste av modeller med det siste av
innovasjoner både av personbiler og Nyttekjøretøy.
Og til gode priser! Utvalget er stort - og vi hjelper
deg med å finne rett modell til ditt behov. Vi selger
også originalt tilbehør, og selvfølgelige står vi parate
med fagutdannet hjelp når du måtte trenge service
eller reparasjoner. Velkommen innom for en bilprat!

Valdres Auto AS
Bygdinvegen 59, 2900 Fagernes. Tlf.: 61 35 79 00
www.volkswagenforhandlere.no/valdres-auto
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Engler i solnedgang: Hilme-stemnet lokker med «engler i lyngen» når Jonas Fjeld og Kvarts skal dele scenen i solefallet på Jaslangen tirsdag 9. juli.

Engler, lokk og langeleikda
Engler i lyngen, lokking som mindfulness, norskfrelste
amerikanere og langeleikdansende dokker.

D

et er bare noen av ingrediensene når Jørn Hilme-stemnet går
av stabelen for 60. gang fra 7.
til 14. juli.
– Som alltid, programmerer vi både
bredt og smalt på samme tid, fastslår
festivalsjef Ellen Persvold og ramser
opp alt fra guidet tur på Kongevegen
til kirkekonserter fra nord til sør.
Trekkplaster for folkemusikkfestivalens største konsert, solefallskon-
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serten på Jaslangen – med 3000 billetter ute for salg – er en artist man
kanskje ikke umiddelbart tenker på i
folkemusikksammenheng:
Jonas
Fjeld. Han deler scenen i stølsområdet i Vestre Slidre med gruppa Kvarts,
som på sin side har rotfeste i folkemusikken.
– Mange er nok ikke klar over at Jonas Fjeld og Kvarts faktisk har hatt et
samarbeid de siste åra, så for oss var
dette et innlysende valg å gå for «engler i lyngen» på Jaslangen i år, sier
Persvold med henvisning til en av
Fjelds mest kjente og folkekjære låter, «Engler i sneen».

Dokkedans med snert
Festivalsjefen har med Hilme-produksjonen «På Pynté» på plakaten i

år også tatt på seg rollen som regissør. I prosessen har hun fått kyndig
kunstnerisk veiledning av komponist
og munnharpespiller Bent Åserud,
som har laget musikken til blant annet «Orions belte» og «Jul i Blåfjell».
Festforestillingen, som har navnet
sitt etter den landskjente, lokale langeleikspilleren Berit på Pynten (18121899), er en hyllest til den sterkt befestede og høyst levende langeleiktradisjonen i distriktet. I «På Pynté»
bringes også en tradisjon kanskje ikke
like mange er kjent med til liv gjennom noen små, dansende dokker,
som taktfast følger rytmen etter langeleikspillerens plekterhånd.
– Dansedokketradisjonen er nært
beslektet med figurteater som vi finner flere andre steder i verden, sier

festivalsjefen, som synes det er gledelig at forestillingen i etterkant av
urframføringen i sommer skal vises
på Riksscenen under Oslo World Music Festival til høsten.
– Dette er nok en tradisjon som her
til lands har gått litt i glemmeboka for
mange, fortsetter Persvold. Hun trekker fram langeleikspiller og arkivar
ved folkemusikkarkivet på Valdres
Folkemuseum, Elisabeth Kværne,
som en viktig kilde i arbeidet med å
løfte fram tradisjonen. Hilme-stemnets tilknytning til museet på Fagernes, der folkemusikkfestivalen har
sitt utspring, er en enorm styrke, mener festivalsjefen.
– Det er veldig fint at vi holder til
akkurat der vi gjør. Kompetansen er
like i nærheten. Det gir oss mulighet
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Ungdom !
NO TIL DAGS

Erika Hoffmann
Trekker i trådene: Festivalsjef Ellen Persvold (t.v.) er også regissør for «På Pynté». Her på scenen
med søskenparene Oddrun og Gunvor Hegge og Ole og Knut Aastad Bråten som er blant landets fremste
langeleikspillere og skal lede an tonen i festforestillingen som hyller langeleiken og dansedokketradisjonen.

Alder: 16
Bosted: Rogne
Skole: 	Studiespesialisering, første år, ved
Valdres vidaregåande skule
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd på
godt og vondt?
– Det er trygt og godt her – alle kjenner alle. At
det er en del man må reise ut av regionen for å
drive med, er litt dumt.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
– Skole, svarer Erika, som sitter i elevrådet og er
medlem i Elevorganisasjonen. Engasjement for
klima har imidlertid holdt lokallagslederen i
Natur og Ungdom vekk fra skolebenken ved to
anledninger det siste halvåret, i forbindelse med
de to lokale skolestreikene for klima som har blitt
arrangert på Fagernes denne våren.
– Valdres Natur og Ungdom starta opp i vår, så
vi er fortsatt i startfasen. Per nå er vi et knippe
med 15–20 engasjerte ungdommer, og jeg er
veldig takknemlig for at folk bryr seg, sier Valdres
Natur og Ungdom-lederen. Med kronikken «Meir
enn søtt engasjement?», hvor hun oppfordrer
voksne til i større grad å lytte til de unge i
samfunnsdebatten, ble den engasjerte 16-åringen kåra til en av vinnerne av avisa Valdres og
Nord-Aurdal Mållag sin kronikkonkurranse.

Travel mann: Østerdølen Annar By skal medvirke på flere konserter enn det som kan telles på en hånd
under Hilme-stemnet. Blant annet skal han spille for eldre på sykehjem og i omsorgsboliger over hele Valdres.

ansende dokker
til å finne nye tilnærminger til
tradisjonen vi forvalter, sier
Persvold.

Laling veien til lykke?
Den norske kulturarven engasjerer og fascinerer også utafor landegrensene. Et titalls etterkommere etter emigrerte valdriser
har nemlig meldt sin ankomst til
festivalen fra USA.
– Valdres Sambands medlemmer tar med jevne mellomrom
turen til Fagernes. I år faller besøket sammen med Hilme-stemnet. Vi fikk en henvendelse fra
dem i den forbindelse og synes
det er hyggelig å kunne gjøre noe
ut av det, sier festivalsjefen, som
kan fortelle at konsertene «Brev
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fra Amerika» og «Jakten på Amerika» er poster på programmet.
Sistnevnte er en familiekonsert. Hilme-stemnet satser sterkt
på en familievennlig profil og
har blant annet en egen konsertserie for barn, «Småfolk». I tillegg kommer Mikrostrunk, Ministrunk og Strunkeveko der
unge i ulike aldersgrupper, fra de
aller minste helt opp til unge
vokse, har muligheten til å kurses innen ulike greiner for folkemusikken og folkedansen. Flere
av kursene er fulltegnet.
– Vi har også utvidet kurstilbudet for voksne på museet. Særlig
spennende er det at svenske Karin Kolterud, som for øvrig har ei
bestemor fra Etnedal, kommer

for å undervise i lokketeknikken
laling. Hun jobber med mindfulness og skal gjennom kurset få
deltakerne til å komme i kontakt
med seg selv ved å utforske sin
egen stemme, forteller Persvold.
Mangfoldet i kurstilbudet er
stort: langeleik, springar, bukkehorn, munnharpe, sang og oppfriskningskurs på hardingfele.
– Meld dere på, er festivalsjefens oppfordring.

Ingri Valen Egeland

Hva er dine drømme for framtida?
– Jeg drømmer om ei mer bærekraftig framtid
både globalt, nasjonalt og lokalt. Lokalt tror jeg
satsing på tiltak som gir miljøgevinst også vil
virke attraktivt for unge som vurderer å flytte
tilbake til Valdres. Blant annet er det behov for et
bedre kollektivtilbud.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
– Jeg ser for meg å flytte ut for å studere i
Trondheim eller Bergen, men jeg er glad i Valdres
og håper å kunne flytte tilbake hit når jeg en gang
får unger sjøl, forteller Erika, som det kommende
skoleåret skal på utveksling til USA.
Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
– Naturen og flotte, engasjerte folk er noe av det
fineste ved Valdres. Jeg tror imidlertid vi her i
distriktet må innse at vi henger litt etter og
trenger å tørre å ta grep lokalt for å få til en
forskjell.
Har du noen forbilder?
– Jeg lar meg inspirere av alle unge som tør å stå
opp for sine meninger. Dessuten må jeg også si
at jeg blir veldig inspirert av dem som er med i
Besteforeldrenes klimaaksjon, som står sammen
med ungdommen i skolestreiken.

Ingri Valen Egeland
22. juni 2019
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Moderne og miljøvennlige
toalettløsninger til hytter
og fritidsboliger

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Kun aske som sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet. 4 personer i
timen, 10-12 personer i døgnet

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hytter, naust og
fritidsboliger

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com

62

22. juni 2019

Valdresmagasinet

Einar, Rolf, Albert,
Brynjulf og jeg
CELEBERT SELSKAP: Landsfader, statsminister og Oslo-ordfører Einar Gerhardsen, videre de tre tidligere ordførerne i hovedstaden Rolf Stranger, Albert Nordengen
og Brynjulf Bull. Bildet er fra tida da Inger Noraker Raagholt var kongressjef i Oslo kommune. – Jeg sa bestandig til Einar at det er best at du gjør som jeg sier, for da blir
Foto: Privat
allting bra. Og det ble det, sier Inger og smiler lurt. 

– Det var gutta mine det, vet du
Nå bruker nettverksbyggeren sin stadig
intakte energi til fordel for FestivalValdres. Sommersymfonien er en av dem
som nyter godt av det.

I

nger Noraker Raagholt, opprinnelig fra det som nå er mest kjent
som rakfiskgarden i Aurdal, er en
iherdig valdresvenn. Det smått ikoniske bildet av henne fra 1985 symboliserer hennes sentrale stilling i hovedstadens indre kretser på den tida.
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For det er neppe mange i Norges land
som er avbildet sammen med selveste landsfader Einar Gerhardsen samt
de legendariske Oslo-ordførerne Rolf
Stranger, Albert Nordengen og Brynjulf Bull. Det var for å markedsføre
Oslo som kongressby, i regi av Inger.
Men det er en lang og sammensatt
historie fra fortida. Nå er det igjen
Valdres som gjelder.

Stort engasjement
– Jeg engasjerer meg i Valdres Sommersymfoni og Hemsing-festivalen
for å trekke reisende til disse festivalene. Jeg jobber i det små, men målrettet for å få tilreisende til å våge ta
turen til Valdres for å dele de fantastiske musikkopplevelsene Ragnhild,

Eldbjørg og Guro inviterer til. I sommer trekker jeg nok cirka 100 gjester
oppover til Sommersymfoniens konserter. Det gir også synergieffekter til
andre bedrifter, sier Inger.
Hun har vært veldig opptatt av det
hun kaller infrastrukturen. Det vil si
at besøkende for eksempel vet hvor
de skal bo godt, hva og hvor de kan
spise og at de skal få med seg opplevelsen av alt Valdres ellers har å by
på, i tillegg til de særegne opplevelser det er i stor musikk.
Og festivalene setter pris på Ingers
engasjement. Både Ragnhild Hemsing og Mona Kleven roser hennes
innsats. For Hemsing-festivalen står
Inger oppført i programmet som kontaktperson, selv kaller hun seg en

slags vertinne for tilreisende. Hun
mener at Sommersymfonien er bedre
enn Risørfestivalen
– Men det er foreløpig litt slitsomt å
få fram. Det tar tid å få folk til å forstå
dette, men jeg vil si at Sommersymfornien er på god veg, fastslår Inger,
med sedvanlig pågangsmot.

Målbevisst
– Vi kan vel temmelig trygt slå fast at
pågangsmotet var medfødt, eller?
– Vel, jeg dro fra Aurdal som 18-åring
for å gå på handelsgym. Det var vel
da det hele begynte, innrømmer hun
med et lurt smil.
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STO PÅ: Inger gikk bokstavelig talt i vannet for å markedsføre hovedstaden, denne gangen for Oslo sjøfestival på 1980-tallet.

Lite ante antakelig den unge dama
om hva som skulle komme til å bli en
mildt sagt innholdsrik karriere. Like
uvitende var hun sannsynligvis da
hun noen år senere reiste på lykke og
fromme over dammen med Stavangerfjord. Men der inne et sted måtte
det vel ligge en medfødt målbevissthet?
– Jeg ønsket i alle fall ikke fast jobb
i starten, jeg ville arbeide ad hoc de
første åra, svarer Inger.
Og tilfeldighetene spilte på lag da
hun mistet båten som egentlig skulle
brakt henne til jobb som vertinne i
FN-bygningen i New York til FN-dagen, 24. oktober 1963. Men hun ankom metropolen først en måned senere, dagen da John F. Kennedy ble
skutt.
– Så vi fikk først ikke lov å gå i land
på grunn av dette. Det ordnet seg et-
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ter hvert. Men jeg kjente ingen og
hadde mistet jobb og leilighet. Og så
ble jeg nektet å gå i land av myndighetene. Jeg ble pågrepet av politiet
fordi papirene mine ikke var i orden.
Men jeg ble løslatt og tok følge med
offiserene fra skipet opp til Times
Square. Der traff jeg helt tilfeldig en
venninne fra Drammen. Hun hadde
kontakter som gjorde at jeg fikk jobbe
tre måneder bak disken hos den kjente juvelerforretningen Tiffany’s. Og
senere ble jeg ansatt blant annet i det
norske konsulatet, beretter Inger og
smiler igjen.

Valdres Folkemuseum
Der ble hun «Coordinating secretary
for Operation Sail», i forbindelse med
verdensutstillingen som skulle arrangeres i New York i 1964.
– Da ble jeg satt til å arrangerte noe
som var populært den gangen i New
York: «Ticker tape parade» opp

Broadway, for et par tusen skipsgutter fra mer enn 50 skoleskip som kom
seilende opp Hudson River. Inkludert Torstein Røyne fra Heggenes,
som var matros på Statsraad Lehmkuhl! Og jammen måtte jeg skaffe like
mange skolejenter til disse gutta til
brosteinsballet på Holland American
Pier, noe jeg greide. Men de måtte naturligvis stille med anstand, forteller
Inger og ler godt av historien.
Den gangen kom helt sikkert erfaringene fra de fem åra i ungdommen
godt med, da hun jobbet som vertinne/sommerhjelp på Valdres Folkemuseum om sommeren. Eiliv Odde
Hauge var direktør. Han forsto betydningen av å trekke turister til Valdres
og museet. Inger var som vanlig tilretteleggeren og ansvarlig blant annet for stevner og arrangement der.
– Valdres kom inn på bussturprogrammet til kjente reisebyråer som
Winge, Bennett og Norsk Folkeferie,

takket være Hauges og min innsats. I
min Winge-tid kjørte jeg også hele
dalen for å besøke hoteller og lokale
severdigheter, kartlegge og lage en
markedsplan for salg av regionen.
Hotellsentralen for Valdres ble opprettet og inkludert i markedsoppleggene til Winges byråer i inn- og utland samt Landslaget for reiselivet,
sier Inger, som i denne perioden samarbeidet tett med Anders Gaarder og
Kjellaug Skattebo.

Kongressjef i Oslo
Inger Noraker Raagholt har vært med
på mangt i sitt aktive yrkesliv. Nylig
fylte dama 80 år og hun har slett ikke
tenkt å gi seg ennå. Så omfattende er
hennes CV at vi rett og slett ikke kan
ta med alt i en såpass kort magasinreportasje. Men hun er utdannet fra
Hotellfagskolen i Sveits og BI. Hun
har jobbet for blant andre Norges Eksportråd, Landslaget for reiselivet, i
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Å HJEMMEBANE: Inger sammen med ektemannen Tore på terrassen til deres hyggelige og flott beliggende leilighet på
Høvik.

FOTO: Svein E. Furulund, Aftenposten

flere reisebyråer samt som flyvertinne, som det het da hun var ung.
Men ett kapittel må vi bare nevne
spesielt. Det er nemlig nært knyttet
til bildet av Inger sammen med Gerhardsen og Oslo-ordførerne.
– I 1979 ble jeg headhuntet av ordføreren i Oslo, Albert Nordengen til å
bygge opp hovedstaden som internasjonal kongressby. Sammen fikk vi
satt opp en riktig infrastruktur, deriblant bygging av Oslo Spektrum og
Oslo Plaza. Diverse dører til severdigheter ble åpnet for sosiale arrangement og det ble etablert et serviceapparat for å kunne ta imot store internasjonale kongresser. Vi lanserte
blant
annet
en
«Bli
Osloambassadør»-kampanje, som førte til
at 473 fremtredende nordmenn med
ledende posisjoner i internasjonale
organisasjoner påtok seg å markedsføre Oslo. Det vil si at de inviterte sin
internasjonale organisasjon til å hol-
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MINNE: Da Inger dro med Stavangerfjord til New York i 1963
hadde hun med seg denne luren, laget i Valdres. Det var
meningen hun skulle spille på den da, men det ble aldri noe
av.
de kongress i Oslo. Vi gikk fra to mindre og ikke så vellykkede kongresser i
1979 til 43 svært store og suksessfulle
10 år senere, forteller hun med berettiget stolthet.
Så ble Inger hentet til stillingen
som markedsdirektør for Royal
Christiania Hotel, som åpnet i 1989.
Der ble hun værende i seks-sju år. Da
foretok hun et nytt vegvalg og Inger
Raagholt Arrangementsservice så dagens lys.
– Jeg ble min egen sjef i et servicefirma som «professional congress organizer», altså teknisk arrangør av
større arrangement i inn- og utland.
Og jammen ble ikke det også ganske vellykket!

Hjelper andre
Men etter om lag 10 år i ny, hektisk
virksomhet var det kanskje på tide å
trappe noe ned?
– Egentlig begynte jeg å arrangere

VALDRESVENN: Seinest i februar deltok Inger med liv og
lyst under Hemsing-festivalen. Her er hun på Noraker Gård
sammen med nevøen Nils og administrator Mia Haaland fra
festivalen.

reiser for Rotaryklubber og venner og
venners venner i det små for 30 år siden. Gjennom åra har jeg hatt en rekke turer til Iran, Peru, endog Syria og
de fleste land og byer i Europa. Blant
annet hadde jeg tre fulle fly med valdriser fra Leirin til Færøyene for noen
år siden. Nå blir det kanskje fem-seks
turer i året, forteller Inger, som få dager etter dette intervjuet ble gjort la
ut på slottstur til England.
Hun synes det er viktig å gjøre noe
for andre. Derfor bidrar hun gjennom
å lage turer for Rotary og venner og
venners venner for at de får oppleve
noe sammen, og at de får nye nettverk. For dette er hun hedret med utmerkelsen Paul Harris Fellow fra Rotary, en organisasjon hun er aktivt
med i.
Hennes største prosjekt er likevel
gjenreising av skoler i landsbyen
Shikt Mustafa i Syria. Til det nå krigsherjede landet hadde hun med seg to

grupper i 2010, bare et halvår før det
smalt. 28. juni ber hun inn venner til
bursdagsfest på Noraker og konsert
på Revling i Vestringsbygda. Da går
alle gaver til oppbygging av en videregående skole nettopp i Shikt Mustafa.
– Fra før har jeg fått barneskolen i
landsbyen for 850 unger gjenoppbygd og satt i full drift, takket være
tidligere gaver, beretter Inger, lykkelig for å bidra til at barn og unge i Syria blir satt i stand til å bygge opp og
styre Syria i framtiden.
– Det må være den beste gaven til
dette krigsherjede landet, avslutter
Inger Noraker Raagholt, som nok
ikke har satt i gang sitt siste prosjekt.
Morten Stensby
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT

Byggmester Ola Veltun

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

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775

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

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
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

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

Fjell-Bygg as

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

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

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

66

22. juni 2019

Valdres Brønnboring AS

Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke

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

Hambro Bygg AS

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

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

Haugrudbygg AS

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

Hovrud Maskin

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

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

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

FG Bygg AS

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

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

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692

Alt i byggevarer og arbeid.

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

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

Tveitabru Bygg AS

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

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

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

www.valdresbil.no

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

Nybygg, tilbygg, restaurering

Ford

www.hovrud.no

Rogne Bygg A/S

leiebo@online.no

Maskinentreprenør
Knut Amundsen
Riving av bygninger
Flyting av masse
Utleie av minigraver

2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no

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

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

Sælid Bygg

2960 Røn • Tlf. 416 09 441
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Kalplassvegen 14,
2920 Leira. Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Kalplassvegen 14, 2920 Leira
Tlf. 907 04 633

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

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

Byggtorget Fosheim Sag
Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

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

Solheim Trevare AS

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

valdresutleiesenter.no

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

Vassfarbygg as

Storefoss Sag DA

postmaster@vassfarbygg.no

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

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

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

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

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvaretrelast-maling

Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Byggtorget
Bagn Byggsenter AS

Alt innen trelast,
byggevarer, jernvarer,
maling og interiør.
Velkommen innom for ideer
og inspirasjon

Vestbygdvegen 15
2930 Bagn – Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no
info@bagnbyggsenter.no

Byggmakker Skattum
avd. Leira

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

Spesialist på trelast

post@storefoss.no
www.storefoss.no

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid

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

EIENDOM
Aktiv
Valdres Eiendomskontor
Jernbanevegen 14,
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 66 33 Mob. 952 29 303
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

TK Totalbygg AS

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

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

2973 Ryfoss – Tlf. 990 09 484

post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

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

Alt innen Tre og Betong
www.tktotalbygg.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

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

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

Vang Energi KF

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

Data & Tv-Service AS

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

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

Elkjøp Valdres AS

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

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Fagernes Kjøpesenter

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–fredag 10–20
Libris 09–20
Eurospar man.–fre. 08–21,
lørdag 08–18
Vitusapotek man.–tors. 09–18
fredag 09–20, lørdag 09–16.
Tlf: 476 01 507
www.fagerneskjopesenter.no
Besøk oss på Facebook
App: Fagernes Kjøpesenter

Maler Conrad

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

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

Tlf. 990 09 553
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
2940 Heggenes

Vi tar vare på DINE verdier!

Tlf. 913 00 961
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

Din lokale servicemann
og fagforhandler av alt
hytteutstyr på 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
abrusveen@hotmail.com

Grønvold Snekkerverksted AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

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

Bygdinvegen 1574,2943 Rogne
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165

Valdresmagasinet

http://www.amfi.no/valdres

Arves
Vaktmesterservice AS

Valdres Utleiesenter AS
Lavpris propan

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 10–18 lør.
Tlf. 61 35 69 00

MALERE

www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING

Amfi Valdres

HYTTESERVICE
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen

ELEKTRISKE
ARTIKLER

KJøPESENTER

post@gronvold.no

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

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

Lev Vel
Interiørkonsulent

Forhandler kjøkken,
bad, garderober,
hvitevarer, tepper,
gardiner og tilbehør.
tegner, planlegger og
veileder.
Befaring hos kunde

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947

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

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

Murkelivegen 14,
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

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

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

Masse gruppetimer – Basseng
Treningsavdeling – Spinning
Badstue – Personlig trener –
Singlettforbud.
valdrestreningssenter.no
Kiropraktikk - Massasje Akupunktur - Gestaltterapi
- Hudpleie
valdrestreningssenter.no/
behandling

RøRLEGGER
Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00

unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

fagernes@comfort.no

Fargerike Fagernes/
Varmefag

Rørleggermester
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn

Vi er spesialforretning
innen maling, tapet, gulv,
flis, gardiner , tepper, ovner
og hytteustyr.

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

61 36 29 30 / 92 804 004

MøBLER
OG INTERIøR

Valdres Varme og
Sanitær AS

Røn VVS AS

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11

Alt i vann, varme og
sanitær
Vi er også behjelpelige med
utslippstillatelse

karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

post@ronvvs.no

Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011

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

Stavadalen Holding

ValdresEnergi

Severing og hytter

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

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

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

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

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

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

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

EIENDOMSUTVIKLING

Ta sykkelen igjennom Gauklia
Turtips
ved
Birgit
Haugen

SYKLING

Stoppested: Langestølen kolonial er et populært stoppested for syklistene.

Det er en fryd å sykle
på stølsvidda hvor du
kombinerer sykling på
stølsveier med å ta
inn en smak av stølslivet. Dyrene, som er
fraktet opp i fjellet for
sommeren, gir en
herlig trivselsfaktor
for oss syklister der de
beiter i den vakre
naturen.
68
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å denne sykkelturen får du utsikt til Jotunheimen, se blomsterenger og et besøk på Langestølen kolonial.
Ved Furuset finner du en av Mjølkevegen sine mjølkeramper. Tar du en
titt på informasjonsskiltet før du sykler av gårde, kan du lese deg opp på
noe av det som venter deg på turen.

Mot Gauklia
Fra Furuset tråkker du retning
Gauklia, stølsområdet hvor du første
del av sommeren nesten er garantert
å høre gjøken mens den fortsatt byr
på sin ko – ko. Det er ikke bare gjøken
som venter her, men også turens
bratteste kneik. Tråkker du på lette
gir kommer du opp, har du el- sykkel
tar du deg lett opp. Velger du å trille

sykkelen kan du ta deg enda bedre
tid til å nyte idyllen rundt deg, se Nystølfjellet på din høyre side og Skogshorn på din venstre.
Videre tråkker du til Brattåsen, turens høyest punkt, her er utsikten til
bla. Jotunheimens Store Knutholstind og flere andre topper. Følg så skiltet til nok en stølsidyll Tyrisholt,
hvor det er lett sykling da du skal ned
igjen de fleste av høydemetrene du
har tråkket opp på din vei til Brattåsen. I Tyrisholt treffer du antakelig
på dyra som er på beite.

Langestølen
Få km og ei kneik senere venter Langestølen, hvor du treffer på Tisleivegen og ser Tisleifjorden, som deler
Hallingdal fra Valdres. Her tar du til

høyre noen hundre meter så du får
med deg Langestølen kolonial, hvor
vertinna har vært på plass i 52 år! Hun
byr på mye godt for en syklist som
har brukt krefter og trenger akkurat
det han eller hun får, nemlig en rast
med gode smaker.
Fra Langestølen tråkker du ca. 6
km i lett terreng langs Tisleivegen tilbake til startpunktet på Furuset. Ha
en god sykkeltur på idylliske
Stølsvidda!

Fakta

■■ Lengde:
ca. 25 km.
■■ Terreng:
Fjellvei
■■ Vanskelighetsgrad:	Lett til middels
■■ Høyeste punkt:	ca. 1050 moh ved

Brattåsen

Valdresmagasinet

– så hører du kanskje gjøken
Oset - over Brattåsen til Langestølen

1km rutenett

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

Idyll: Blomstereenga ved Furuset.

Valdresmagasinet

Skilt: Ved Furuset er det både gammel og nyere skiltmal som viser vei.
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g
Fagernes

2019

18-21. juli
j

Stort tivoli og marked
Klovner, gjøglere, ansiktsmaling
m.m.
Det magiske sirkus.
Bil og motorutstilling.
Serveringstelt.

Fri inngang i hele
åpningstiden.
Åpent alle dager
fra kl. 12.00.

www.valdresmarken.no
Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas ohlson
europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex
narvesen
nille
notabene
oK Hagen

Lik oss på
Facebook

Arr. Peter Bergstrøms Tivoli AB
og Fagernes IL

God sommer!
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.
70
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Valdresmagasinet

ELKJØP
VA L D R E S !
2

22 00 m me d
el ek tr o og hy tt evar er !
Sentralt i Valdres på leira, finner du eT MODERNE VAREHUS
med mye av det du trenger på hytta og i hjemmet

STOR GAMINGAVDELING

STOR KJØKKENAVDELING

Finn spill og utstyr som gir
deg en fantastisk gaming-opplevelse!

Epoq gir deg muligheten til å designe
din kjøkkendrøm. Velg mellom en rekke stiler
og farger – bare fantasien setter grenser.
Vi har to sertifiserte tegnere og selgere på kjøkken.

VARME/VARMEPUMPER

SMARTE HJEM

En varmepumpe gir energibesparende og
behagelig regulering av temperaturen i hele huset
- sommer som vinter. Kan brukes som aircondition.

Smarthus gjør hverdagen enklere! Smarte hjem
er ikke bare praktisk, det er også både mer
strømsparende og gir en ekstra sikkerhet i hverdagen.

Vi hjelper deg gjerne med:
B2B
For å kunne tilby helhetlige løsninger
til deg og din bedrift, har vi utviklet tjenester for
at våre produkter skal fungere optimalt og fristille
bedriften til å kunne bruke tid på sin kjernevirksomhet.

MONTERING/LEVERING HJEMME OG PÅ HYTTA
SERVICEVERKSTED OG -MONTØRER
av alle våre produkter
SUPPORT/VEILEDNING

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI
Elkjøp Valdres • 2200 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • storemanager.valdres@elkjop.no
Valdresmagasinet
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KRYSSOrd 2

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 20. august 2019
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:

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

Adresse: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:
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Påskekryssord
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Terje Garseg, Askim
Arne Hamre, Løvenstad
Gerd Thune, Lillehammer
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.

Valdresmagasinet

1) Schibstad legg ned si

avdeling på Fagernes i sommer. Når vart avdelinga
etablert?
2) Når vart AS Jotunheimen
og Valdresruten Bilselskap
(JVB) etablert?
3) Når vart Valdres fødestogo
avvikla?
4) Kor mange hytter er det på
Vaset?
5) Kva var namnet på
kunstnaren som bidrog til
å redde stavkyrkja i Vang
som vart flytt til Polen?
6) Kva heiter forfattaren som i
sin siste roman er inspirert
av kyrkjeklokker og denne
stavkyrkja i Vang?
7) Kva var namnet på den
segnomsuste fela til Jørn
Hilme, fela som vart

VALDRESSPØRSMÅL

11

attfunnen i USA og brann
opp på Valdres Folkemuseum?
8) Kva heiter vokalisten i
Staut?
9) Kva var namnet på
fabrikken i Bagn som
hadde ein 2.414 meter
lang taubane opp til
sporet på Valdresbanen?
10) Kor langt oppover gjekk
passasjerbåten på Begna?
11) Kva heitte den norskamerikanske valdrisen, sosiologen og sosialøkonomen
som har vorte kalla «far til
New Deal» - det økonomiske programmet
president Roosevelt
brukte for å føre USA ut av
krisa på 30-talet?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) I juni 2013, 2) 21. november 1919, 3) I 2013, 4) Rundt 1500, 5) I. C. Dahl, 6) Lars
Mytting, 7) Garlistuten, 8) Gaute Lein Ausrød, 9) Storbrofoss Træsliberi, 10) Til Sørum, 11) Torstein Veblen.

helgenstreken
eir helgen

FINN BILDET

1. JULI FLYTTER VI 40,2 METER!
B

C

Fra gamle Kiwibygget til Vianorbygget

D

Leah Skogheim (5), Fagernes: – Det er
ferie. Vet du jeg skal til ... å hva het det igjen,
Tyskland og Legoland og Oslo og sånt. Og så
skal jeg begynne på skolen og da skal jeg leke
ute i regnet, hoppe i sølepytter og lære masse
nytt.

Julie Rødningen Svenstad (6),
Fagernes: – Det beste med sommeren er at
jeg skal begynne på skolen helt på slutten. Jeg
kan lese TINE, og i friminuttene skal jeg leike.
Jeg bare gleder meg jeg!»

El-bilen har slått an.
Herren over er på vei
opp Begnadalen på jakt
etter en stikkontakt.

A

Hva er det beste med
sommeren?

E

F

VINN

EN MÅNEDS
ABONNEMENT
PÅ «VALDRES»

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

Noah Håvelsrud (6), Fagernes: – Det
beste med sommeren er å bade, leike og gå
med lite klær. Og så er det at vi slipper skolen.
Jeg gleder meg ikke til å lære noe, men jeg
gleder meg til å spille fotball.

aturstein hjelper deg med råd og tips

urstein som byggemateriale i interiør eller i utemiljøet!

ne- og utendørs bruk
og granitt
Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Oda Blikken,
PRØVÅrdalstangen
SKIFERBARK
e Wall-steinpaneler, murskifer og råkopp
Passer ypperlig
ruddhellegulv etter mål. Fører også skiferfliser
til blomsterbed
r nøyaktig
etter mål
Sav på FINN BILDET:
A side:
B side:
C side:
side:
E side:
ogDskrådninger
rdstørrelser er lagervare
og håndstein
Kartkilde; Geovekst
Navn: ...........................................................................................................................................................................................
ukt firkantstein
og lappstein i de fleste størrelser fra Alta, Voss og Valdres
Adresse: ...................................................................................................................................................................................
YAMAHA: Aggregat - båtmotor - Mc

✂
F side:

Daniel Leander Sørengen (6),
Fagernes: – Det er jo at det ikke er skole da.
Jeg gleder meg ikke til å lære nye ting. Jeg kan
jo hundre millioner ting allerede som å snekre,
ikke være slem og leike med folk.

E-post/Tlf.:
............................................................................................................................................................................
HONDA:
Mc - Aggregat - snøfreser
- gressklipper
Bli inspirert
på www.skifer.com

KAWASAKI:
MC lik oss på Facebook
eller
CF MOTO: ATV-UTV
ASPEN BENSIN: 2 takt - 4 takt
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DET SKJER I VALDRES
JUNI
21.–29. Sommerutstilling med Arne Paus i
Hippe-huset på Fagernes.
21.06–01.07 Kunstutstilling med Arne Paus
på Radisson Blu på Beitostølen.

Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.
28.–30. «Inn i naturen» på Dharma Mountain i Hedalen.

20. Enduroløpet Funduro på Beitostølen.
20. Offroad Valdres på Vaset.
25.–28. Trollrock på Beitostølen.

30. Stølsvandring til Kvannestølen på Aurdalsåsen med konsert.

26.–28. Frikars kunstvandring «Draumefangaren» i Åbjørajuvet.

31. Stølsvandring til Kvitingstølen på Aurdalsåsen.
31.08–02.09 Norsk Ostefestival på Beitostølen.

JULI

AUGUST

22. Besseggløpet går over Besseggen fra
Memurubu til Gjendesheim.

01.07–30.09 Åpen støl på Stubbesetstølen i
Vestre Slidre.

02.–04. Frikars kunstvandring «Draumefangaren» i Åbjørajuvet.

22. Valdresdagen med musikk, aktiviteter
og lokalmat på Fagernes og Leira.

03.07–14.08 Åpen støl på Olestølen i Øystre
Slidre.

02.–04. Stølsfestivalen på Vaset.

22.–30. Valdres Sommerballett arrangeres.
22.06–18.08 Sommeråpne stavkirker.
23. Hesteslipp på Lenningen i Etnedal.
23.–29. Fønhusdagene med arrangement
flere ulike steder i Sør-Aurdal.
24. Arne Paus forteller om sine inspirasjonskilder i Hippe-huset på Fagernes.
26. Arne Paus forteller om sine inspirasjonskilder på Radisson Blu på Beitostølen.
27.–30. NM trekkspill og torader 2019 på

03.07–21.08 Åpen støl på Sparstadtrøe i
Vang.
06. Fjelljazz med Pastor Wang kvartett i
Aurdal fjellkirke.
07.–12. Norges største sommerkurs i folkemusikk og –dans for ungdom, Strunkeveko,
holdes på Merket i Tisleidalen.

03.–04. Norgescup i fluekasting på Morudstranda, Garthus.
08. Staut holder familiekonsert ved Bygdin.
08.–11. Familiefestivalen på Nøsen Yoga og
Fjellhotell.
08.–11. Indian Summer Meet arrangeres
med base på Leira.

06.–08. «Jentehelg med stølspreg» på Beitostølen.
06.–09. Fagernes Byfest går av stabelen.
07. Dansegalla med Anne Nørdsti på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.
13. Riksteaterets oppsetning av «Romeo og
Julie» vises i kulturhuset på Fagernes.

13. Valdresrittet på Vaset.

10. Stølsvandring til Raneiset og Tjednset på
Aurdalsåsen.

14. Bjødalskampen Opp på Ellingsæter.

16.–17. Spelet om Riddarspranget settes opp
i skibakken på Beitostølen.

21. Showkonsert med Kurve på Kulturhuset,
Fagernes.

18.–21. Vinjerock på Eidsbugarden.
18.–21. Valdresmarken på Fagernes.

14. Steinar Raknes' «Stillhouse» med Unni
Wilhelmsen i Bryggerihuset Beitostølen.

Showkonsert
med Kurve
og Ragnhild
Hemsing
Kurve inviterer til showkonsert med spanande
gjesteartistar, breitt
repertoar og kreativ
koreografi 21. september
i Kulturhuset på Fagernes.

I
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06. Dansegalla med Lasse Stefanz på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

10. Kongsvegrittet går ut fra Ellingsæter og
har målgang samme sted.

Aagot Monsen, som også
denne sommaren held
ope på Kyrkjestølen på
Filefjell, presenterer eit
fyldig sommarprogram.

74

SEPTEMBER

07.–14. Jørn Hilme-stemnet går av stabelen
med konserter, kappleik og kurs.

Sommarprogram på Kyrkjestølen

brosjyren som er laga skriv Monsen at ho ynskjer å lage ein møtestad for kultur og marknad frå
aust og vest, nord og sør. Samarbeidspartnarar er mellom anna lokalt
næringsliv og reiseliv, gardbrukarar
og grunneigarar, kommunar og frivillige organisasjonar.
I fjor var Filefjellsdagane eit opplegg over ei heil veke i august, i år er
det ulike arrangement fordelt utover
heile sommaren fram til 10. august,
fyrst og fremst knytt til helger.
Det starta laurdag 15. juni, med
opning av sommarutstillinga til Bjørg
Strømme frå Fitjar på Stord. Laurdag
22.juni blir det foredrag og kveldstur,
med fuglar på Filefjell som tema, og
salsutstilling av naturfoto tekne på
Filefjell.
Søndag er det vandring med turleiar frå Vang historielag, og jonsokfeiring på Kyrkjestølen, med rummegraut og meir til.
Fyrste helga i juli blir det geocaching-event på laurdag, og dagen etter, i tilknyting til Jørn Hilme-stemnet, soge-song i St. Tomaskyrkja med

31. Bryggerihuset på Beitostølen byr på livemusikk med Jimi Cream.

27.–28. Etnedalsdagene i Etnedalshallen.

21.06–01.07 Valdres Sommersymfoni med
klassiskkonserter i hele Valdres.

22. Konsert og dans på Gamle Kvam i Vang.

17. Landbruksdag på Valdres Folkemuseum
på Fagernes.

Filefjellsdagar: Aagot Monsen, som driv Kyrkjestølen, har laga eit fyldig
Foto: Torbjørn Moen
program for sommaren.
Anne Hytta og Øyunn Groven Myhren.
Laurdagen etter er det juli-kviss.
Laurdag 3. august er det familiedag
med turar og aktivitetar av mange
slag, med omvising på stølen og i St.
Tomaskyrkja, og med Dylan-konsert
i kyrkja på kvelden.Vidare fram til 10.
august er det opplegg fleire dagar,
geocaching, bunadforedrag, konsertar, foredrag om stølsliv, songar og

segner frå Sogn og Valdres.
Det heile blir avrunda laurdag 10.
august, med stor marknad, med pilegrimstur, utstilling, servering, aktivitetar på Otrøvatnet og folkemusikkonsert.
Heile programmet finn du på:
www.kyrkjestolen.com
Tor Harald Skogheim

Koret og musikarane vil saman
utforske det å vera i livet. Musikalsk spenner repertoaret frå det
vare og mjuke til det heftige og
oppstemte. Her kan du høyre folkemusikk og disko, viser og pop.
Kurve er eit acapellakor med 16
medlemmer frå heile Valdres. Etter jubileumskonserten i Kulturhuset for to år sidan, kunne dei
notere superlativ som «Fenomenalt! Så variert, så vakkert, så verbalt, så vokalt, så visjonært, så
voldsomt – so wonderful!» frå
journalisten i avisa Valdres. Målet
er å skape minst like god stemning denne gongen, no i samarbeid med fleire dyktige musikarar: Ragnhild Hemsing, Alexander Tvenge og Iselin Tronrud.
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HURRA!
– vi har Norges mest
fornøyde boligkunder*
for 7. gang!
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Vurderer du å selge eiendom?

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

Ta kontakt for en hyggelig prat og gode råd om hvordan du går frem.
Kanskje har vi allerede kjøperen registrert hos oss?

Oddny
Fystro

Marit
Nystuen

Ingunn
Meisdalen

Lene
Ringen

Anne
Stee

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i 40 år!
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VELKOMMEN TIL
VALDRES!
I SNART 40 ÅR har Hedda Hytter levert skreddersydde hytter fra sin
fabrikk i Hedalen, syd i Valdres. Vår klassisker HEDDA og den nye
HEDVIG er begge arkitekttegnede hytter med solid forankring i norsk
byggetradisjon. Hyttene våre produseres innendørs med kortreiste
materialer og samvittighetsfull nøyaktighet.
VI HAR TOMTER FOR SALG for deg som har en av våre hytter på
ønskelisten. I Hedda Hytters egen hjembygd kan nå du velge mellom
18 romslige og vestvendte selveiertomter helt oppe på terskelen til
høyfjellet. Gjennom våre samarbeidspartnere har vi også en rekke
tomter tilgjengelig over hele Valdres, ta kontakt med oss for mer
informasjon.

Vi ønsker deg velkommen som hytteeier i Valdres!

OSLO T 481 47 064
STAVANGER/SULDAL T 932 57 932
HEDALEN T 61 34 97 80

