4 / 2 01 8

t
e
n
i
s
a
g
ma

m
asinet.co
g
a
m
s
e
r
www.vald
res

til abon

nen

y t teei
ter og h

e r e i va l

d

HAUST
• Talentfull drapsmann hogde ut Stortingsløvene
• Skapte sitt livsverk på Beitostølen
• Syng Syndin ein song
• Starta landhandel

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 29-31
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Fjellmegleren vokser i Valdres
og vi har nylig ansatt to nye
meglere.
Dette vil vi feire ved å gi deg
en ordentlig høstkampanje!
Alle som tegner oppdrag hos oss i
perioden 01.10.2018 til 30.11.2018 får
gratis foto til en verdi av kr. 4.670,-.
Fotopakken inkluderer totalt 25 bilder
av eiendommen samt 2D og 3D planskisser.

Ta kontakt med oss for en
uforpliktende eiendomsprat!
Tlf. 61 35 20 30
e-post: em1@em1fjellmegleren.no
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Konsert for alle med
kjærlighet til kirka
Aurdal kirke er stedet den 13.
oktober. Da arrangeres en
konsert av og for de litt voksne.
Aurdalssamfunnet er aktivt på mange måter.
Det skjer stadig noe her, ikke minst på den kulturelle fronten til glede for folk i området og
hyttefolket på åsen. 13. oktober forteller soknerådsleder Oddrun Hegge om en konsertopplevelse litt utenom det vanlige i Aurdal kirke. Hun
utdyper det slik:
– Kirka er menigheten, menigheten er kirka.
Uten menighet ingen kirke, derfor ønsker menighetsrådet å gi en konsert til alle med kjærlighet til kirka. Denne gangen er målgruppa de litt
voksne. Aktørene litt voksne også. Konserten er
uhøgtidelig, fylt av glede og humor og noen
overraskelser blir det også, forteller Hegge.
Arrangementet skjer i samarbeid med musikkgruppa HUNDADN. Medlemmene i gruppa har
sitt utspring i Aurdal og hyttemiljøet på Aurdalsåsen. Osloavdelinga av gruppa består vanligvis av fem personer, de fleste med sterk Valdrestilkytning. Denne kvelden er det en komplett gruppe som opptrer. Det er Gunnar Dieserud, Odd Gudheim, Åge Midtsveen, Edgard
Stensrud og Tromme-Odd Løvmyr, Oslo.
Presseansvarlig for gruppa, Gunnar Dieserud, forteller dette om programmet og det musikalske som skal framføres denne ettermiddagen; Litt for enhver smak og vi lover en spen-

Redaktørens
hjørne
Torbjørn moen

torbjorn@avisa-valdres.no

Høsten er her og om noen uker må vi igjen belage
oss på et hvitdekt landskap. Men når og hvilken vinter vi går i møte denne gangen, vet vi, heldigvis, ikke
så mye om. De nærmeste ukene gjelder det å nyte
høsten, den er flott og nokså spesiell i et område med
så mye vakker natur.

Musikalsk reise: En fulltallig sang- og
musikkgruppe, HUNDADN, har hovedregien i
Aurdal kirke 13. oktober.
nende reise. De som er til stede skal få bli med
dem i den rike melodiskatten som våre svenske
naboer har. Ned til solfylte Italia (her blir det en
overraskelse) og soul fra New Orleans.
De tar publikum også med til tangoens heimland – Argentina og i en reise gjennom American Songbook med kjente og kjære evergreens.
Ledetråden og stemninga i mye av musikkvalget er kjærlighet og lengsel, men også freske
fraspark og danseglede!

Torbjørn Moen

Denne gangen vil jeg ofre framsida av Valdresmagasinet noen ord. Bildet er nylig tatt av stølslaget Strø
i Vestre Slidre. Alle har vi kanskje et fjell- ellers stølsområde som er favoritten, og i fjellheimen i Valdres
er det mange slike. Likevel mener jeg at Strø er en
nokså unik plass. Jeg kjenner mange mennesker som
har blitt både begeistret og overvelda etter å ha vært
der. Naturen er spesiell og det lille stølssamfunnet
som nå er et lite hyttesamfunn, står for meg som et
levende kunstmaleri. Det er så utrolig vakkert! Jeg er
også veldig imponert over arbeidet som har pågått de
siste årene med å vedlikeholde bygninger, gjerder og
murer. Det gjør stedet til en levende idyll.
Mon tro hvordan forfedrene våre oppdaget dette
stedet og slo rot her så langt vekk fra bygda heime?
Var de like begeistret den gang som nå? Den gang
handlet det nok mest om å sikre seg land og overleve.
I dag nyter vi idyllen i fulle åndedrag.

LESERBILDE

framsida:
Bildet er fra stølslaget Strø
i Vestre Slidre tatt nå i
september. I bildet ser vi fra
venstre Ingrid Wollebæk,
Marit Lome og Berit Ingrid
Høyne.
Foto: Trygve Lien

INNHOLD

Fjellsvarden: Øverst i Fjellsbygda, en av seks toppturmål til Etnedal Turlag.

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

VALDRESMÅL
Å bitast: Krangle. Dei tok te bitast.
Magnus A. Solstad, Brumunddal

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

Å vara stutthugsal: Gløymsk. Han hadde vørte
so stutthugsal.
Magnus A. Solstad, Brumunddal
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Utrolig historie: Øystreslidringen og den lokalhistorisk interesserte Ola Kristian Hegge er veldig fascinert av historien
bak stortingsløvene, og at det faktisk er en valdris som har hogget dem ut. Hegge her i samtale med førstearkivar Tanja Wahl
foran stortingsløva som er plassert ut mot Stortingsgata i Oslo.

Stortingsløvene
– er laget av
en valdris
Løvene på sokkel foran
Stortinget har blitt selve
symbolet på stortingsbygningen og demokratiet. De er hogd ut av en
drapsdømt livstidsfange,
Gulbrand Eriksen Mørstad, som kom fra Øystre
Slidre.

L

øvenes betydning kom blant
anna sterkt til uttrykk etter
22. juli-tragedien i 2011 da løvene ble bekranset med
blomster som uttrykk for håp og
medfølelse. Men alle har neppe fått
med seg at det var en valdris – Gulbrand Eriksen Mørstad – 1829 – 1888)
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som har hatt jobben med å hogge ut
de godmodige løvene. Valdresmagasinet har gjort et dypdykk i historia.

Løve som symbol
Å ha en løve som symbol på Stortinget eller parlamentet har tråder langt
tilbake i historia. Løva – om i en helt
annen form – er å finne i riksvåpenet,
men det antas at den unge, svenske
arkitekten Emil V. Langlet, som hadde fått oppdraget med å tegnet stortingsbygningen og som foreslo løveskulpturer, hentet inspirasjon fra
andre nasjoner, som for eksempel
Italia/Roma og kanskje Danmark/København.
Master i kunsthistorie og tidligere
redaktør av VG Helg og mangeåring
VG-redaktør, Nina Gram, har blant
anna skrevet om dette i en artikkel i
Aftenposten Historie utgitt i 2017.

Ifølge Gram fører løvesporene tilbake til klassisk gresk tid. Siden 1865
har løvene «voktet» vår stortingsbygning i onde og gode dager, kan
man trygt si.

– De ser jo både innbydende og godmodige ut, og er opplagt en viktig del
av bygningen, sier Tanja Wahl, førstearkivar i stortingsarkivet.

Voktere av demokratiet

Wahl kjenner historikken om dem
særdeles godt, og bekrefter at det er
stor interesse omkring løvene og historia bak dem. Historia er blant anna
formidlet i et eget skoleopplegg som
benyttes om Stortinget. I fjor var så
mange som 15.000 skolebarn innom
Stortinget og fikk blant anna med seg
beretninga om løvene. Bakgrunnen
til Mørstad som livstidsfange, gjør
ikke minst historia enda mer spennende.
Det var øystreslidringen Eriksen
Mørstad som ved hjelp av en medfange som hette Sivert, hadde det
møysommelige arbeidet med å hog-

– Ja, løvene er et populært og trivelig
innslag i bybildet og i tilknytning til
Eidsvolls plass. Og de er fortsatt like
hele og flotte som da de kom opp på
sokkel. Og spesielt etter at området
ble videoovervåket har vi ikke hatt
problemer med hærverk av noe slag.
I 2001, under en demonstrasjon, ble
det helt bensin på dem og satt fyr på,
men dette ble heldigvis straks slukket. I 2015 i forbindelse med løvenes
150-årsjubileum, ble de som en symbolsk handling, påsatt papirkrone av
daværende stortingspresident, lillehamringen Olemic Thommessen.

Kriminell valdris

Valdresmagasinet

Begeistret: Tanja Wahl er førstearkivar i stortingsarkivet og kjenner Stortingets historikk til minste detalj. Hun sier hun stadig lar seg begeistre over historien for
hvordan stortingsbygningen ble til og ikke minst historikken bak løvene.
ge ut løvene. Han var en kriminell
valdris som etter falskmyntneri og
rovmord fikk livstidsdom som ble
sonet på Akershus. Denne bakgrunnen er med å gi historia om løvene en
unektelig dramatisk dimensjon. Men
det skal vi komme tilbake til.

Løver mye benyttet
Løver som symbol går igjen flere steder i stortingsbygningen, og mye taler for at løva var tenkt som en rød
tråd i dekoreringa av stortingsbygningen. Løva er bevart som dekor i
Eidsvolls-galleriet, og løver pyntet
opprinnelig hovedtrappa, som ble
revet under den store ombygginga i
stortingsbygningen på 1950-tallet.
– Løva som symbol har åpenbart
vært viktig for stortingsarkitekt Langlet, sier Wahl.

Valdresmagasinet

Ung svensk arkitekt
Med til historia hører også at det nok
var litt tilfeldig at det ble den unge
svenske arkitekten Emil V. Langlet
som til slutt fikk oppdraget med å utføre stortingsbygningen. Da arkitektkonkurransen for Stortinget ble utlyst i 1856 ble Langlet tipset av sin
gode venn, billedhoggeren Christopher Borch (1817 – 1896). De var
godt kjente fra blant anna felles opphold i Roma. Imidlertid var konkurransen allerede over da Langlet kom
på banen, og den regjeringsoppnevnte juryen hadde valgt et utkast i nygotisk stil. Bjørnstjerne Bjørnson engasjerte seg til fordel for Langletts utkast i avisene, og Stortinget valgte å
skrinlegge vinnerutkastet til fordel
for Langlets stortingsbygning. Men
det må tilføyes at Langlets utkast
ikke ble kåret uten sverdslag mellom

regjeringa og Stortinget. Ført etter tre
år, og beseglet av neste storting, ble
det endelig avgjort at det var Langlets utkast som skulle gjelde. Og oppdraget med å utsmykke inngangspartiet ga Langlet til kunstnervennen,
Christopher Borch.

Ekstrabevilgning måtte til
Prisen for løveutsmykninga var først
satt til 1200 spesidaler. Bråk ble det
tilgangs når det også den gangen viste seg påkrevet med ekstrabevilgninger. Løvene ble hele 1000 spesidaler
dyrere enn først antatt. I Stortinget
utspant det seg nok en gang et kraftoppgjør mellom blant andre odelstingspresident Johan Sverdrup og
den radikale bondelagslederen Søren Jaabek, som også ble kalt, kanskje ikke uten grunn, «Neibek». Det
endte med at et flertall gikk for ek-

strabevilgninga og stortingsløvene
kunne fullføres.

Granitt fra Grefsen
Ifølge Nina Gram, som skriver detaljert omkring dette i Aftenposten Historie nr. 12/2017, argumenterte Johan
Sverdrup sterkt for bruk av dyremotivene og at de kunne være symboler
som folk flest kunne assosiere seg
med. Han vant fram mot 21 stemmer.
Billedhoggeren Christopher Borch
var opptatt av å skape en nasjonal
tradisjon for kunst i Norge og valget
falt derfor på at løvene skulle formes
i norsk granitt som ble hentet i nærområdet i Oslo, nærmere bestemt fra
Grefsen.
Da starter neste fase av historia ...
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Monumental: Stortingsbygningen er monumental og vakker, en løve pryder
oppgangen til Løvebakken på hver side. Løva til venstre er synlig i bildet mens den
andre er skjult av en buske.

Eneste kjente tegning: Fotografiet av Borchs detaljerte tegning av
løva, som kanskje var en arbeidstegning, som i ettertid har dukket opp i
Drammens Museum. Tegningen er eneste kjente originaltegning av løvene
fra kunstneren som man kjenner til. (Bildet viser stortings-løverne i granitt,
tegnet av Christopher Borch. Drammens Museum, foto: Bjørn Johnsen. Bildet
brukes etter tillatelse fra Stortinget.

Straffangene gjorde jobben
Kort fortalt ble straffangene på
Akershus, som Borch allerede underviste for å gi dem noe meningsfullt å bruke tida på, engasjert i arbeidet med å hogge ut løvene. Det har
inn til nylig ikke vært mulig å oppdrive arbeidstegninger eller skisser av
løvene, men i 2015 kom det et gjennombrudd også her da den eneste
originaltegninga av løva ble funnet i
Drammens Museum blant materiell
som Borch hadde etterlatt seg her.
Skissa er datert til å være fra omkring
1865.
Men i ettertid er det på nytt sådd
tvil om denne tegninga virkelig er en
arbeidstegning til skulpturene eller
om det er noe Borch har laget i etterkant. Faktisk er det også slik at de
første tegningene av den nye stortingsbygningen som er fra 1860, der
er løvene med, men da som sittende.
Men som endte opp slik vi kjenner
dem; liggende i giv akt.

Talentfulle fanger
Mye vet man, men åpenbart ikke alt
... Det hersker i alle fall tvil om hvem
som fortjener den største æra for at
demokratiets løver ble som de ble,
og som nå en hel nasjon kjenner og
omfavner. Kanskje også et av byens
mest fotograferte punkt. Selv om lø-

– Selv om løvene er
ideen til billedhoggeren
Christopher Borch, er
det unektelig slik at det
var straffangen og valdrisen Gulbrand Eriksen
Mørstad som gjorde jobben med å hamre dem
ut i granitten.
6
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Startet med falskmyntneri

Signering: Sokkelen på
stortingsløvene er signert C. Borch
1865.

Det var krevende å forsørge familien
som var noe av bakgrunnen for at
Eriksen Mørstad i 1856 flyttet med
kone og barn til Vestlandet. Først
Sogn og han endte etter hvert opp i
Bergen. Det er også her han blir kjent
med Knut Olson Offerdalen. Dårlige
tider og manglende innkomme gjør
at de tyr til kriminalitet og starter
med å lage falske penger. Dette blir
nokså fort kjent og de blir identifisert
med falske mark- og skillingsstykker.

Begår rovmord og ran
vene ble tegnet av billedhoggeren
Christopher Borch, er det unektelig
slik at det var straffangen og valdrisen Gulbrand Eriksen Mørstad som
gjorde jobben med å hamre dem ut i
granitten. Historia forteller at han
blant anna hadde god hjelp av en annen medfange som het Sivert.
Fangene ved Akershus straffeanstalt gikk forresten under betegnelsen slaver og levde under nokså
strenge vilkår med blant anna omfattende bruk av lenker. Hva som ligger
bak valget av Mørstad til å gjøre jobben, må vi blant anna tro henger
sammen med talentskapet han hadde utvist ettersom billedhogger Borch kjente fangene godt som sine
«elever». Det er i alle fall godt kjent at
kunstnerfangene blant anna drev
mye med modellering i tre og stein.

Det er da denne Offerdalen begynner
å presse Mørstad for penger for å hindre at han skal angi Mørstad til politiet. Det var tross alt Mørstad som
hadde laget støpeformene for pengefalskneriet. Det ender med drap etter
at Eriksen Mørstad påfører Offerdalen 13 knivstikk for deretter å skjære
hodet av han. Etter dette raner han
sin gamle kompis ved å stjele klokka
hans og 90 spesidaler han bar på seg.
Gulbrand Eriksen Mørstad ble etter
dette dømt til døden for mord, som
seinere ble omgjort til livsvarig tukthus. I 1858 ble han brakt til Oslo og
måtte sone ved Akershus straffeanstalt som andre tungt kriminelle
måtte gjøre. En brutal lagnad selv for
en rovmorder. Yngvar Ustvedt har
skrevet bok om livstidsfangene på
Akershus.

«Gulbrand i Lia

Hogget ferdig på 3 md.

Det er likevel kanskje forhistoria til
at Gulbrand Eriksen Mørstad havnet
som livstidsfange og slave ved Akershus straffeanstalt som fenger mest.
Eriksen Mørstad var fødd og hadde
oppveksten sin i Øystre Slidre. Han
var også kjent under oppnavnet Gulbrand i Lia. Av utseende ble han beskrevet som «en tjukkvoksen kar,
ikke særlig høy, med brunt hår og blå
øyne. Synlig kjennetegn var at han
var utstyrt med en stor svart vorte på
venstre øyenbryn». Oppveksten med
en kriminell far, var svært krevende,
noe som seinere kom til å forfølge
han.

Det fortelles også at de to stortingsløvene, som er speilvendt av hverandre, ble hogd ferdig i løpet av tre måneder. Historia vil også fortelle at
Mørstad og medfangen Sivert, som
deltok i arbeidet med å hogge ut løvene, begge ble benådet for sin innsats med stortingsløvene, men dette
er nå tilbakevist, i alle fall svært
uklart. Benådningsbrevet eller vedtaket, fastslår ikke noe eksakt om
dette. Der blir ikke arbeidet med løvene omtalt i det hele tatt. Men det
er i alle fall grunn til å tro at arbeidet
med løvene har hatt positiv betydning for søknaden om benådning,

tillegg til at han fikk hederlig omtale
for fin oppførsel under oppholdet i
slaveriet på Akershus.

Ble benådet etter 15 år
Etter en tredje søknad om benådning
ble denne altså innvilga i 1873 etter
at han hadde sittet 15 år. Da var løvene for lengst kommet på sokkel foran
Stortinget som voktere av bygningen
og inngangen til Løvebakken, som
bakken opp til inngangsplassen foran Stortinget kalles for den dag i dag.
Historia vet også å fortelle at Mørstad etter benådninga flyttet til Thorvald Meyers gate 73 på Grünerløkka.
Nå var den kriminelle løpebane tilbakelagt og Mørstad livnærte seg og familien som gardeier, gravør og bildehoggerarbeider. Da hans første kone
Ingeborg døde og han giftet seg på
nytt, emigrerte familien til Amerika i
1881. Her sier noen kilder at han startet som rydningsmann, mens Nina
Gram skriver at han arbeidet som urmaker i Chicago, inntil han døde av
tuberkulose i 1888.

Torbjørn Moen

Historien: Førstearkivar ved
stortingsarkivet, Tanja Wahl, forteller
historien bak stortingsbygningen med
stor begeistring. – Og vi er så glade i
løvene som har blitt et viktig symbol,
sier hun.

Valdresmagasinet

Utrolig flott håndverk:
Løvene er vakre og godslige.

Valdresmagasinet
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– Laget av en person med
et unikt talent
Livstidsfangen Gulbrand
Eriksen Mørstad fra
Øystre Slidre hogde ut de
to løvene foran Stortinget. Nå er også en annen
kunstskatt etter Mørstad
blitt kjent; en tobakkskrukke hogd ut i
marmor, som befinner
seg i De kongelige samlinger på Slottet.

B

illedhoggeren Christopher
Borch (1817 – 1896) var stor,
det er det ingen tvil om. I tillegg til utsmykninga av
Stortinget fikk han også oppdrag på
Oscarshall. Men det er også lov å lukte på om han og de som faktisk gjorde jobben med å forme de to stortingsløvene i granitt også var kunstnertalent av dimensjoner, og som
historia kanskje heller ikke har ytt
full rettferdighet. Vi sikter primært
til øystreslidringen Gulbrand Eriksen Mørstad (1829 – 1888), som omtalt på de foregående sidene til denne reportasjen.

Mørstad og Sivert
Et provokatorisk spørsmål å stille
kan være om nettopp Mørstad har
kommet i skyggen av den store. Det
er Borchs signatur som pryder Stortingsløvene, men jobben er like fullt
gjort av Eriksen Mørstad og en medfange som hette Sivert. Uansett, at
Mørstad også var en stor kunstnersjel er det ingen tvil om.

Signert: Bunnen på krukka angir
veldig tydelig at det er Gulbrand
Eriksen Mørstad som har laget den.
Året er 1862.

8
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– Vi har opplagt å gjøre med en person med et unikt talent. Det er ikke
gitt hvem som helst å gjøre slike arbeider når vi også tar i betraktning at
den er hogd ut i marmor, ikke tre,
som kanskje hadde vært mer naturlig.
– At vi har gjenstander i våre samlinger som er laget av en straffange
forteller oss også noe om hvor store
kontrastene er i dette, desto mer
spennende, sier Lønning.

Sju kilo
Bestillingsverk?: Tobakkskrukka er hogd ut i marmor og er meget sirlig og
detaljert utformet.

Hittil ukjent kunstskatt

Ukjent historikk

Ola Kristian Hegge, Øystre Slidre/
Gjøvik har lenge vært fascinert av
historia knyttet til Mørstad, sambygdingen som havnet som livstidsfange på Akershus festning etter å ha begått rovmord på en kompis.
– En reportasje i et radioprogram
for tre år siden ga nysgjerrigheta ny
næring, forteller Hegge. Her var det
et intervju med en ansatt i De kongelige samlinger, kunsthistoriker Marianne Hylbak. Hun fortalte begeistret
om alle gjenstandene i samlinga, og
trakk spesielt fram en tobakkskrukke som var «dukket opp» i forbindelse med det omfattende registreringsarbeidet som er i gang på Slottet.

– Det er egentlig et mysterium hvordan den har havnet i samlingene på
Slottet. Vi vet ikke om det var en bestilling eller gave, eller når den kom
til, kun at den på 1960-tallet sto utstilt på Oscarshall. I bunnen av krukken står årstallet 1862 meislet inn, og
vi vet at Mørstad på dette tidspunktet var fange på Akershus festning og
fikk undervisning i tegning og billedhogging. Christopher Borch utførte i
perioden 1849 – 1852 arbeider til utsmykning av interiørene på Oscarshall, og det er interessant at krukken
til Mørstad har stått utstilt samme
sted. Vi vet at Borch sendte de beste
arbeidene elevene og fangene produserte til Industriutstillingene i
Stockholm. Det er sannsynlig at
noen av Mørstads arbeider har blitt
vist der, og i så fall blitt lagt merke til,
forteller Lønning engasjert.
– At krukken er laget for kongelige
formål er det neppe tvil om, utformingen med kronen på lokket bærer
preg av det. Men det ubesvarte
spørsmålet er fortsatt om krukken
var en gave eller et bestillingsverk,
sier Lønning, som også stiller seg et
annet viktig spørsmål: Mon tro om
det finnes andre arbeider etter Mørstad? Det håper vi å finne ut av på
sikt. Slottsarkivet i Stockholm og
samlingene i Sverige kan være spor å
følge, sier hun ivrig.

Tobakkskrukke i marmor
Det skulle vise seg at det ikke var noe
hva som helst. Krukka, som blir betegnet som en typisk tobakkskrukke,
svært sirlig utformet i marmor, bar
signaturen til G. Eriksen Mørstad,
1862. Signaturen er risset inn i bunnen under krukka.
Det er bakgrunnen for at Ola Kristian Hegge sammen med undertegnede fra Valdresmagasinet inviterte seg
til Slottet denne ettersommeren. Der
blir vi tatt vel imot av leder av De kongelige samlinger, Ingeborg Lønning.
Hun viser og forteller begeistret
om krukka som for anledninga er
hentet fram fra magasinet. Den er i
alle fall enn så lenge bevart i magasinet på Slottet siden den ble «oppdaget», for å si det sånn.
Krukka er en av 400.000 objekter
som utgjør De kongelige samlinger,
hvorav omkring halvparten er fotografier. Et omfattende registreringsarbeid er i gang nå og man har så
langt registrert 60.000 av objektene,
deriblant tobakkskrukka. Den er innført i samlinga med følgende merking: DKS. 050071. Den er registrert
som en dekorgjenstand og underlagt, naturligvis, strenge regler.

Stor flid
– Hvordan vil du karakterisere krukka og arbeidet som er gjort?
– Dette er nydelig håndverk.
Kunstneren har lagt stor flid i alle detaljene, og den er rikt dekorert, sier
Lønning. Hun trekker spesielt fram
akantusranken og den sirlige eikeløvskransen rundt lokket. På toppen
av selve lokket er det et kors og lokket som helhet har ellers mye til felles med kongekrona slik vi kjenner
den.

Lønning tar på de hvite bomullshanskene og holder krukka fram. Ola
Kristian gjør det samme og anslår
den til å veie omkring sju kilo. De vitale mål er 32 cm høy og den har en
diameter på 26 cm. Veggene er omkring to centimeter tykke. Bunnpartiet er formet som sokkel med tre føtter som den står på.
– Tobakkskrukke?
– Ja, det er det den først var registrert som, en petumkrukke, som ble
benyttet til oppbevaring av stilktobakk, antakelig til nytelse for de kongelige og besøkende.

Kom fra Oscarshall
Men noe av mysteriet er altså knyttet
til hvordan den egentlig dukket opp
som en del av samlingene, og hvor
den har vært oppbevart i tiden siden
den sto ferdig, antakelig i 1862 slik
signaturen til Mørstad angir.
– Vi vet i alle fall at den sto på Oscarshall den første delen av 1900-tallet, men hvordan den kom dit vet vi
ikke. Det blir i tilfelle hypoteser. Men
det skal nevnes at Kong Oscar ll benådet Mørstad ved kongelig resolusjon i 1873, og at kongen var en ivrig
samler av norske kunst- og håndverksgjenstander til Oscarshall.
– Det er i alle fall veldig fristende å
fordype seg ytterligere i dette. Mon
tro om Gulbrand Eriksen Mørstad etterlot seg flere arbeider. Vi kommer
nok til å vise krukken fram enten på
Oscarshall eller her på Slottet i tida
framover. Det er interessant når en
gjenstand bærer på en slik historie.
Forbindelsen mellom Stortingsløvene og krukken gjør dette ekstra spennende, avslutter Lønning. Lønning
har jobbet med Slottets samlinger siden 2002 og har blant anna ansvaret
for det enorme arbeidet med å registrere alle objektene. Hun er utdannet
kunsthistoriker og har nå funksjon
som kurator og er seksjonsleder for
de kongelige samlinger, med dedikert ansvar for hele 400.000 objekter.

Torbjørn Moen

Valdresmagasinet

– Dette er nydelig
håndverk.
Utrolig flott håndverk: Ola
Kristian Hegge og leder av De kongelige
samlinger, Ingeborg Lønning, er
imponert over tobakkskrukka som har
dukket opp og er signert av Gulbrand
Eriksen Mørstad.

Valdresmagasinet

Ingeborg Lønning
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Norskopplæring: Rama Alhaji (fremst t.v.), Amal Alhemedi og Jwan Sharaf følger med når Kari Sandvik viser
verbbøying på tavla mens veileder Lene Jordet (borterste pult t.v.) og programrådgiver Bergit Ødegård hjelper henholdsvis
Alikar Shddo og Yahya Dawaod og Farida Abdo med oppgavene.

Skattekammer: – Man kan absolutt gjøre noen funn her. Blant annet har vi
mye gammel, norsk porselen, forteller arbeidsleder i bruktbutikken, Irene Strand (i
midten). Rundt henne står Rajaa Mohammad (t.v.), Laila Sølvi Johansen og daglig
leder i VKV, Sølvi Listøen.

Trekasser: Det produseres mange
trekasser som dette i verkstedet på
Leira. Med trekassene har det også blitt
laga hylleanordninger.

Ny kunnskap vokser
fram i bruktbutikken på
Valdres Kompetansevekst på Leira.

trening i dagligtale. Skal man ut i
jobb, må man kunne norsk, og det er
gjerne det som er bøygen for mange
av våre nye landsmenn, sier arbeidsleder i bruktbutikken Irene Strand.

Trekasser, som også brukes som
moduler til hylleanretninger, er
blant det det lages mest av, i tillegg
til utebord, søppel- og postkassestativ og overbygg til varmepumpe.

Eget treverksted

I bruktbutikken og i verkstedet er
det til sammen tolv plasser for personer som trenger arbeidstrening for å
kunne ta neste steg videre inn i en ny
jobb. Arbeidsoppgavene tilpasses etter den enkeltes ferdigheter. Valdres
Kompetansevekst påtar seg også
transportoppdrag og har blant annet
fast utkjøring for Hageland og Jysk.
– Nylig hadde vi en her som var veldig flink med data. Det gjorde at vi
fikk bruktbutikken mer synlig i sosiale medier blant annet. Omsetninga
fordobla seg der denne sommeren,

Ny kunnskap blant br
G

amle damer stiller masse
spørsmål – da er det noen
ganger vanskelig å svare,
humrer Rajaa Muhammad.
De siste månedene har 44-åringen,
som kom til Valdres fra Syria for fire
år siden, tilbrakt bak disken i bruktbutikken på Valdres Kompetansevekst på Leira.
– Dessuten er det vanskelig å forstå
dialekt, fortsetter hun.
– «Ikkji mykji» og «heimatt», svarer Rajaa kontant på spørsmål om
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hun likevel har plukka opp og lært
seg noen dialektord.

17 år i storbutikk i Syria
– Og dette vet du vel kanskje hva er,
spør arbeidsleder Irene Strand og
holder opp en pose.
– «Pøse», svarer Rajaa etter litt betenkningstid. I Syria jobba hun i storbutikk i 17 år. Håpet er å kunne få
jobb i en butikk eller en barnehage
her, forteller hun. Først må imidlertid norskkunnskapene skikkelig på
plass. Når man daglig omgir seg med
rom på rom fylt med stort og smått i
en bruktbutikk, kommer nye ord
raskt inn i vokabularet.
– Rajaa har kommet langt med norsken sin den tida hun har vært her i
bruktbutikken. Her får man masse

I rommet ved siden av bruktbutikken har Valdres Kompetansevekst
sitt eget verksted. Her produseres
treprodukter både etter egen mal og
på bestilling. I flere dagligvarebutikker i regionen står brød- og avisstativ
som kommer fra verkstedet på Leira.
De fargesterke skiltene som preger
bybildet på Fagernes når Jørn Hilmestemnet arrangeres om sommeren,
er det også verkstedet, som drives
med tømrer Sverre Haugen som arbeidsleder, som står bak.

Valdresmagasinet

Borddekking: Rajaa Mohammad (44), som kom til Valdres fra Syria for fire år siden, plukker opp både noen nye ord og ny lærdom om borddekking på norsk vis når
arbeidsleder i bruktbutikken, Irene Strand, snakker og viser hvordan det skal gjøres.

rukt og gammelt
men gjenbruk er jo også en trend i tiden, forteller daglig leder for Valdres
Kompetansevekst, Sølvi Listøen.

– Utfordrende bransje
Listøen overtok som daglig leder 1.
mars i år. Hallingdølen, som har bakgrunn fra bankbransjen og daglig
pendler fra Gol til Leira, forteller at
den kommune- og fylkeseide bedriften befinner seg i et tøft marked.
– Dette er en framtidsretta, utfordrende bransje i den forstand at alt
skal ut på anbud. Om man vinner anbudet, er man prisgitt at noen trenger
tilbudet. Man er derfor nødt til å tenke nytt. Tenker vi vidt nok, kan vi
brukes til det meste, men det må
være noen i andre enden som innser

Valdresmagasinet

det og vil ha oss. Vi skal være best på å
folk ut i jobb, sier Listøen.
– Nylig hadde vi et halvårig kurs i
arbeidsretta norsk for fremmedspråklige der 73 prosent av deltakerne kom ut i jobb etterpå.
Valdres Kompetansevekst utgjør et
mor- og datterselskap med til
sammen åtte ansatte som fordeler
seg mellom de to etasjene i det gamle
isfabrikkbygget på Leira, der det i etasjen over bruktbutikk og verksted ligger undervisningslokaler der det
gjennomføres kurs for NAV samt introprogram for innvandrere i Etnedal
og Øystre Slidre. «Husk å snakke
norsk!» står det skrevet over et smilefjes som viser to tomler opp på en plakat på døra som skiller de to etasjene.
– De som er med i introprogrammet

får nokså intensiv norskopplæring
med 30 undervisningstimer i uka,
forteller programrådgiver Bergit Ødegård. Hva som venter dem ute i arbeidslivet er et viktig fokus.
– Her er det mange flinke arbeidere
som trenger en sjanse til å få vise hva
de kan. Det er viktig at de får en praksisplass som kan gi dem en fot inn i
arbeidslivet, fortsetter Ødegård, som
i likhet med Listøen beskriver samarbeidet med lokalt næringsliv som
helt avgjørende.

Verdifulle faddere

– Noen kommuner er flinkere enn
andre når det gjelder fadderordning.
Vi ser at de som har en fadder å forholde seg til glir lettere inn og får en
annen tilhørighet. De har noen de
kan spørre om småting i hverdagen,
sier Sandvik, som tror dette er viktig
for kulturforståelsen.
– Det er jo også fint å kunne være
den fadderen for noen som kan dele
av sin kultur og kanskje lære mer om
en annen – da ser du kanskje din egen
kultur fra en ny vinkel også.

Ingri Valen Egeland

Veileder Kari Sandvik mener at også
flere blant lokalbefolkningen kan gjøre en innsats for flyktninger og asylsøkere som er nye i landet.

22. september 2018
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stort utvalg

– goDE PrIsEr –

DU TEGNER ALT SELV - ned til minste detalj! Sofa-serien FREE er et av våre mest innholdsrike byggesystemer. Du bestemmer
selvfølgelig antall seter, om det skal være vinkel og hva slags stoff du ønsker. Men i tillegg bestemmer du detaljer som fasthet
i sitteputer, ben-design og ben-høyde, armlener og nakkeputer. Kjøp ikke ny sofa uten å stifte bekjentskap med FREE!

AMBASSADØR kontinental med SoftLine II
overmadrass i stoff Velour Blue-369.

Mye nyheter innen interiør, spisestuer og sofaer!
12
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BURTON kommode Burton med 2 dører, Burton kommode m/4 skf og Burton m/4 skuffer
og 1 dør svart eikefiner, håndtak i svart skinn, understell i svartmalt metall.
Day puff, finnes i flere farger. Liam lamper i svart m/messing. Cooper taklampe.

NYHET Stødig og solid spiseplass. Calgary sp.bord i smoked oljet eikefiner.
Michelle spisestol. Calgary skjenk, vitrineskap.

MØBELHUSET LEIRA
ÅPENT 10-20 (18)
Valdresmagasinet
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Elektrovarehuset
I VALDRES!
- Meget god adkomst og parkering!

PÅ BYTTING AV 11KG
OG 10KG PROPAN

2295,-

2495,Electrolux Ergorapido
støvsuger

9995,-

•Frisk opp gulvene i hjemmet

ditt på en rask og effektiv måte
med støvsugeren Ergorapido
EER79SWM, med BrushRollClean-teknologi, praktiske LED-lys,
tilbehørssett og opptil 45 minutters trådløs brukstid.

Samsung 55” UHD Smart-TV

•Samsung 55” UHD Smart-TV UE55NU7475
gir deg øyeblikkelig tilgang til favorittprogrammene dine på TV i høydetaljerte
4K UHD-bilder og virkelighetstro farger.

199,-

Hygge PTC varmeovn
•Den frittstående PTC varme-

ovnen fra Hygge har et moderne
design og varmer opp hjemmet
ditt, samtidig som den skaper
en avslappende atmosfære.

U31632

EER79SWM

UE55NU7475XXC

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

8988,MacBook Air 13.3”
•All kraften du ønsker deg, hele

dagen lang. 5. generasjons Intel
Core i5 prosessor og responsiv
SSD lagring

MACAMQD32HA

14995,-

1495,-

Samsung Smart Home
Comfort 12 varmepumpe
•Triangulær varmepumpe. Maks

romstr.: 180 kvm. Laveste driftstemperatur: -25C° COMFORT12HP

hurtiglader for elbil

6790,-

Vifte varmedrevet Neat 864

iPhone 8 64 GB (sort)

•Neat 864 er en kraftfull, varmedrevet vifte som sirkulerer varmen
fra din ovn eller peis.

•Avansert A11 Bionic-prosessor,

4,7” Retina HD-skjerm, vann- og
støvbestandig kropp og stor 12
APPIP864BK
mp senso

SUNDWIND HYTTESENTER i varehuset

Eget serviceverksted og godkjente montører for solstrøm og gassutstyr

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Elkjøp Valdres • 2200 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • varehussjef.valdres@elkjop.no
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Prøv Nye Ford
Focus hos oss
272.000.Fra

Deler/garanti: KunDeråDgiver:
Ole Kristian
Juvkam
Mobil
916 25 046

anne grete
vestheim
Mobil
916 25 049

Trenger din bil vedlikehold? MeKaniKere:
Vi utfører alt fra EU-kontroll, service,
vedlikehold til reparasjon av skader på din bil.
Vi fører originaldeler til din Ford.

Kristian
Hagen

Morten
Brestad

Prisen er inklusive leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp fra 91 – 136 g/km (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ). Blandet drivstofforbruk fra
Prisen er inklusive leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp fra 91 – 136 g/km (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ). Blandet drivstofforbruk fra
0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ). Leie fra 2190.- Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 30.
0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l EcoBoost 150 HK ). Leie fra 2190.- Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 30.
september 2018. *Startleie/etabl.gebyr.: kr 48 831,-. Månedsleie: kr 2 190,-. Totalpris: kr 127 671,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde:
september 2018. *Startleie/etabl.gebyr.: kr 48 831,-. Månedsleie: kr 2 190,-. Totalpris: kr 127 671,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde:
45 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

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

Stolt premieleverandørtil 71 ° Nord

50%
ELEKTRISK
UTEN LEDNING**

1,95%

RAV4 HYBRID
71 ° Nord Edition

FA S TRENTE I 3 ÅR*

R AV4 71º N EDITION 2WD

R AV4 71º N EDITION AWD

435 600,-,-

476 200,-,-

VINTERHJUL
UTEN TILLEGG I PRISEN

Privatleie 3 376,-,-/mnd* Privatleie 3 888,-,-/mnd*
*Inkl. frakt- lev. og reg.omk.1500,-. Privatleie eks.: Startleie/etabl.gebyr 75 000/4990,-. 3 års bindingstid/45 000 km. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til norm. salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp
CO2 og NOx: fra 0,50 l/mil, fra 127 g/km, fra 4,4 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Skiboks følger ikke med. Vi tar forbehold om trykkfeil. **Gj.snittlig kjøreandel 50% (tid) basert på 5000 prøvekjøringer med gj.snittsfart 37,9
km/t. Målingene er utført ved hjelp av utstyr fra Driveco OY, montert i over 600 demobiler hos forhandler.

Snakk med våre Selgere:
Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

Mobil
473 72 767

Valdresmagasinet

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
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blogg
for blyge

Andrea b. grøneng

Menneska kan til tider vere
harde, både mot seg sjølve og
andre. Dette gjeld kanskje spesielt unge menneske, som er i ei
spesiell og tøff periode i livet,
men eg trur òg det gjeld mange
godt vaksne.
Dei fleste av oss ynskjer å verte godt likte, og for ein del betyr
nok det å innpasse seg dei
uskrivne reglane i samfunnet,
gli inn i mengda, ta val ut frå kva
samfunnet meiner er rett, medvitande eller ei. Men kva om du
skil deg ut, om du ikkje klarar,
eller ikkje har lyst til å vere som
dei andre?
Baksnakking og utfrysing
skjer alt for ofte, på grunnskulen, vidaregåande skule, universitet og høgskular, arbeidsplassar og i fritida. Sjølv vert eg ofte

Teikning: Andrea B. Grøneng

Eg høyrer
du kviskrar

ukomfortabel og stum, når nokon snakkar dårleg om andre, eller dei gongane eg har overhøyrt
samtalar om meg sjølv. Det er
ikkje så lett å gå til motmæle,
sjølv om eg både burde, og har
all rett til det. Har det vorte litt
for lett å slenge rundt seg med
kommentarar om folk som ikkje
er til stades? Og kvifor er det så
vanskeleg å seie i mot når nokon
spreier rykte, eller frys ut andre?
Ein skal trø varsamt, konsekvensane kan verte store for dei det
gjeld. Eg synst det er på overtid å
gjere noko med det, og alle har
eit ansvar.
I Valdres, der alle kjenner alle,
kan det vere vanskeleg å ta utradisjonelle val, eller skilje seg ut,
og valdrisen er glad i å snakke
om andre. Valdres er langt frå
den einaste plassen i Noreg, der
sladder ofte får praten i
gong. Plutseleg kan ein
få kjensla av at heile
bygda kviskrar bak
ryggen din. Og sjølv
om det ikkje nødvendigvis meinast vondt,
kan det lett oppfattast
slik. Ei fjær kan verte til
ti høns. Det vil alltid
vere detaljar ein ikkje
kjenner til om andre
sin situasjon, og vi har
vel strengt talt heller
ingen rett til å blande
oss inn i andre sitt privatliv. Mange har med
seg livshendingar og
bagasje som er med og

– Jeg hører på musikk hele dagen fra jeg setter meg i bilen om
morgenen, forteller 25-åringen
fra Kolstadbygda i Rogne, som
jobber som rådgivende ingeniør
i elektro i Oslo.
– Jeg hører på mye forskjellig
og liker å oppdage ny musikk –
sjøl om det ikke er alt nytt som
faller i smak.
Harald forteller at det i det siste har vært de ferske albumene
til Valdres-bandet Måndag og
Paul McCartney han har hørt
mest på. Sistnevnte er et musi-
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kalsk forbilde for 25-åringen,
som i over ti år har vært trommis i 60-tallsrockebandet The
Gamasamas, som blant annet
har flere The Beatles-låter på repertoaret.
– Den nye plata hans, «Egypt
Station», er veldig artig. Det er

22. september 2018

no til dags

pregar den ein er. Ein kjem sjølvsagt heller ikkje overeins med
alle ein møter. Vi bør likevel vere
vaksne nok til å forstå at uansett
årsak, så er det aldri ein grunn
god nok til å snakke ned andre.
Vi må verte betre på å lyfte
kvarandre opp, godta ulikskapen vår, inkludere og vere rause
med kvarandre. Vi er alle berre
menneske, vi gjer alle feil og vi
er ulike. Det er vel det same korleis ein ser ut, pratar, kvar ein
kjem frå eller kva for interesser
ein har. Ein kan fortsatt vere triveleg. Vi har alle behov for ein
ven, ein hyggelig kollega eller
ein fin kommentar frå ein tilfeldig person. For meg har det vorte ein god leveregel å ikkje seie
noko om andre, som eg ikkje
kunne sagt om vedkommande
hadde vore tilstades og høyrt på.
Kan vi ikkje berre vere rause
med kvarandre, respektfulle og
audmjuke? Det er ikkje verre
enn å følje kardemommelova,
ein skal ikkje plage andre, ein
skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil! Så
sei hei, set deg ved sida av dei
som sit aleine, smil meir, klem
fleire, ha augekontakt, gje kompliment!
Vi treng alle å verte sett, høyrt og
bekrefta.
God haust! Ta vare på kvarandre!

Bra plate
Harald Hyseth Østlund (25) liker å holde
seg oppdatert på ny
musikk, men synes
fortsatt de gamle er
eldst.

Ungdom !

nesten litt «St. Pepper»-stil over
den, kryssa med elementer av
EDM, så jeg synes albumet er et
bra tilskudd til McCartneys katalog, sier Harald, som to ganger
har sett The Betales-legenden
opptre live, i Amsterdam og i
Bergen.
– Det er en del artister i den eldre garde jeg føler man må få
sett live før de legger på røret –
og McCartney er en av dem. Det
er imponerende å se hvordan
han og en del av disse andre eldre artistene holder koken. De
spiller i to-tre timer i strekk, og
det er full pupp hele vegen, så
der er det nok en del yngre artister som har mye å lære, mener
Harald. Sjøl spiller han med The
Gamasamas på Beatlesfestivalen på Beitostølen i oktober.

Ingri Valen Egeland

Marit Andrisdotter Kvam
Alder: 18
Bosted: Fagernes, kommer fra Vang
Skole: 	Går studiespesialisering siste år ved
Valdres vgs.
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
– Jeg liker å tro at ved å vokse opp i Valdres får
man en unik oppvekst. Man omgir seg med
unik natur og kjenner stort sett alle i bygda. Det
gir et godt samhold og ei trygghet, men jeg har
sjøl merka at det kan bli litt vel små forhold når
alle kjenner alle. Da jeg vokste opp i Vang, var vi
bare seks stykker i klassa på barneskolen.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
– Skole og politikk. Jeg ble nylig valgt til
organisatorisk nestleder i Senterungdommen i
Oppland. Dessuten spiller jeg munnharpe. Det
var egentlig litt tilfeldig at jeg begynte med det.
Jeg var innom en del andre instrumenter først.
Du blir på en måte din egen resonanskasse når
du spiller munnharpe. Det liker jeg, forteller
18-åringen, som er opptatt av å holde tradisjoner i hevd. I sommer var hun omviser på
slektsgarden Gamle Kvam i Vang.
– Det føles ekstra stas når det er min egen
familiehistorie jeg forteller.
Hva er dine drømmer for framtida?
– Jeg er oppvokst på gard, er glad i dyr og synes
biologi er spennende, så jeg har lyst til å bli
veterinær, men man må ha ekstremt høgt snitt
for å komme rett inn på veterinærhøyskolen, så
jeg har tenkt til å studere ved universitetet på
Ås etter videregående, så får vi se om det blir
veterinærstudier i enten Norge eller utlandet
etter det.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
– Ja, jeg håper jo det. Det er i Vang jeg aller helst
vil bo og trives best, men man vet jo aldri hva
framtida bringer.
Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
– Jeg synes veldig mye er bra med Valdres, men
som den senterungdommen jeg er, synes jeg at
altfor mange tilbud blir lagt til Nord-Aurdal og
Fagernes. Jeg er ikke for kommunesammenslåing, men jeg synes Valdres-kommunene bør bli
enda flinkere til å samarbeide. Spesielt savner
jeg nok flere tilbud for ungdom fra 15 til 17 år.
Har du noen forbilder?
– Bestemødrene mine, Kirsten Kvam og Marit
Råheim. De er bra damer på hver sin måte som
står på for folk rundt seg og betyr veldig mye
for meg.

Ingri Valen Egeland

Valdresmagasinet

Bygdebyen har fått landhandel
Minnene fra landhandelen
på hjemstedet Kungsbacka
i Sverige og ektemannens
forkjærlighet for det italienske kjøkken ble viktige
inspirasjonskilder da Kristina Gyllensvärd (43) åpna
landhandel på Fagernes.

H

är kan man fika lite om man
vill. Vi får färskt bakverk från
Bakeriet i Bagn varje torsdag,
fredag och lördag, forteller
Kristina smilende mens hun peker bort
på de to små kafébordene like innafor
inngangen på Fagernes Landhandel.

Personlig preg på landhandelen
Den svenskfødte 43-åringen har tilbrakt
de siste tolv åra i Ulnes, hvor hun bor
sammen med ektemannen Eivind Dølerud. På hjemstedet Kungsbacka, 25
kilometer sør for Göteborg, vokste hun
opp med landhandelen Bröderna Nilsson.
– Jeg ønsker å viderebringe noe av
den samme essensen her. Bröderna
Nilsson er liksom et sted man har lyst til
å gå inn, som det er hyggelig å komme
til, sier Kristina. Hun er langt fra familien i Sverige, men har dem likevel med
seg i hverdagen i butikkdrifta i Valdres
og har lagt sjela si i å sette et personlig
preg på den vesle landhandelen. Bedriftslogoen er det søstera, som jobber i
reklamebransjen, som har laga i samarbeid med faren, som er kunstner. Faren
har også sørga for kunsten som henger
på veggene i form av tegninger. Kjolen,
laga av gammelt stoff og gamle broderier, som har fått hedersplass like bak disken, er det mora som har sydd.
– Jeg brukte den på en spillejobb med
Trio Gyllensvärd en gang, smiler Kristina.

Gammeldags godteri: Kjærlighet på pinne, drops i løsvekt og sjokolade er blant det Kristina Gyllensvärd kan friste
med i landhandelen som åpna på Fagernes i sommer.

Skapte sin egen arbeidsplass
Sammen med Oddbjørn Skeie utgjør
Kristina og ektemannen den nevnte
musikalske trioen. Da landhandelen
åpna sørga de sjøl for underholdninga.
Håpet er at det skal bli flere kulturelle
innslag i butikken framover. Mannen
har full jobb i kulturskolen som fiolinlærer, men bidrar i butikken når han har
tid. Hans lidenskap for mat fra Italia,
hvor han bodde i flere år, kommer tydelig til syne i ferskvaredisken, der flere
italienske delikatesser har fått plass,
side om side med blant annet lokalprodusert ost. For hennes del var det innskrenkninger ved Skrautvål Montessoriskule, der hun jobba som lærer, som
gjorde at hun måtte se seg om etter ny
jobb.
– Jeg ville skape min egen arbeidsplass og mitt eget miljø. Det føles riktig,
og salget går godt. Sjøl om sommertrafikken har gitt seg, tror jeg absolutt det
er grunnlag for å drive videre. Vi har
noen faste kunder allerede.

Ingri Valen Egeland
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Bredt utvalg: Alt fra økologiske vaskemidler til chips
er å finne i butikken.

Italiensk: Ferskvaredisken er fylt opp med italienske
spekeskinker og spekepølser.

Ferskvare: Kristina skjærer skiver av italiensk
mortadella, som valdriser ser ut til å ha fått smaken på.

«Fika»: Kundemøtene er noe av det den svenskfødte
landhandleren setter aller mest pris på. Det er også mulig å
ta en liten «fika» i butikken.

22. september 2018
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Bygge nytt eller pusse opp - vi hjelper deg!

ALT TIL
GULV
VALDRES STØRSTE GULVAVDELING
VI har stort utvalg av parkett, laminat, klikkvinyl, tepper og
teppefliser. Kom innom for gode tips og råd!

INTERIØRSENTERET
Jernbanevn 10, Fagernes.
Telefon: 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
18
XXX
www.interiørsenteret.no

ALT TIL
HYTTA
EGEN HYTTEAVDELING
Vi har en stor hytteavdeling med alt du trenger til
hytta. Vi har lang erfaring og gode kunnskaper om
solcelleanlegg, hyttetoaletter, gass og vannsystemer
m.m.

ALT I
VARME
VALDRES STØRSTE OVN- OG PEISBUTIKK
Her møter du Arve som brenner for å gjøre ditt peiskjøp
enkelt og trygt. Trenger du råd og tips om fyringsteknikk
og trekkproblemer, får du svar på dette og mye mer.

VALDRESMAGASINET

INTERIØRSENTERET I

AV FAGERNES

VEGGFLIS
FRA

179,-

GULVFLIS
FRA

195,-

FIBO BADEROMSPLATER
• Enkelt å montere
• Kortere monteringstid
• Kortere driftsavbrudd
• Lettere å holde rent
• Sikker og godkjent løsning
• Gunstig totaløkonomi
• Miljøvennlig
• 15 års garanti

STORT UTVALG AV FLISER
TIL GODE PRISER

STILFULLE DESIGN
AV HØY KVALITET
SPENNENDE
NYHETER!

MAROKKANSKE BETONGFLISER FRA ULFVEN
Vakre håndlagde fliser av sement, marmor og
terracotta. Flisene er et kunstverk i seg selv, og kan
brukes på alle rom.

BADEROMSINNREDNING FRA DANSANI

FORBLENDINGSSTEIN

FORBLENDINGSSTEIN FRA NORSK STEINMILJØ
Eksklusiv naturstein til peiser, fasader, hager og interiør. Produktene er laget av
skifer og granitt.
CANADIAN OUTDOOR UTESTOLER
For hvert tre som hugges, plantes det to nye.
Stolen er håndlaget i cedertre.

Valdresmagasinet

AVDELINGSLEDER FOR BERGERSEN FLIS
Vidar har jobbet 15 år som flislegger før han begynte
hos oss i 2005. Han hjelper deg med å finne gode og
riktige produkter til ditt behov.

GODSTOLEN!

xxx
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Gatebutikkene
– på gateplan,
i hjertet av Fagernes

Velkommen til en trivelig handel!

HØSTNYTT
Butikken bugner nå av
klær i herlige farger!!
En liten avdeling med klær i
RAUSE STØRRELSER
(Alltid noen godbiter
på salg)
VELkommEn TiL oSS!

Ramme inn
bilde eller maleri?

Anita’s Drøm
Rammeverkkstted
d
& Handleri
FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116
Skrautvålsvn. 11
FagerneS
Tlf. 902 58 788

franit_a

Man.-tors. 10-17, fre. 10-19, lør. 10-16

Husk håndarbeid til høstferien!
-alt innen håndarbeid

Tlf. 61 36 30 50

Mange nyheter
innen farger og mønster

valdresvegen 5 – 2900 fagernes

Vi ønsker alle nye og gamle
kunder velkommen til vår nye
butikk i Gullsmedvegen 5

HØSTferie-Tilbud
div.
tilbehør
til baderommet

÷25%
mudin
avløpsåpner!

HIET

GAVER & INTERIØR
20
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unngå tette
rør i påska!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!

Vi har flyttet til
Gullsmedvegen 5

Tlf. 975 49 717
Åpent: mandag–torsdag 10–17
fredag 10–18 • lørdag 10–15

• 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

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

Vi har
gaVekort

FAGERNES RØR AS
Valdresmagasinet

I NT
T R ODU
U KS
S JON
N STII L BUD
D
-1
1 0 % P Å H E L E K O L LE
E K SJJ O N EN
KAMPA
A N J EPERIOD
D E: 18.09
9 – 2 9.10

MØBLER SKAPT FOR LIVET

Utkjøring og montering,
også på lørdager

KUN HOS

Bakken & Bakken a.S
skaper trivsel

SkrautvÅlSvegen 33, 2900 FagerneS

Tlf. 61 35 77 00 • Åpent mandag – fredag 10–19, lørdag 10–16
Kampanje 18.09 - 29.10. Se flere kampanjetilbud på mobelringen.no. Utvalget varierer fra butikk til butikk.

Valdresmagasinet
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Det blæs på toppane.
Likevel er det der Harald
Andris Hamre likar seg
aller best.

Portrettet

Harald Andris Hamre

– Det er koseleg med talglys, men det
er kjekt å ha det komfortabelt også,
vedgår Harald Andris Hamre, medan
han set over kaf
fien i hytta inne på
Lehovd i Vestre Slidre.
Hytta er flittig i bruk, og Harald har
budd der mest heile sommaren. Det
er ingen problem å reise dit vinters
tid heller. Hytta har vatn, avløp og
straum. Samstundes lyser mektige
fjell i horisonten og rype og elg stryk
langs hushjørna før ein veit ordet av
det. Ute- eller innedo, her lever ein
nært på naturen uansett.

Vestreslidring
Harald er fødd åtte dagar etter freden
i 1945 og voks opp på små
bru
ket
Borg
nes på Ham
re i Vest
re Slidre.
Mora Sigrid var handarbeidslærar på
framhaldsskulen i Vestre Slidre, fa
ren Andris vart etter kvart kommu
nerevisor i Valdres.

Hytteinnbygg jar
Som femtenåring reiste den unge lo
vande til Balestrand for å ta realsku
len, og et
ter gym
nas
tid på Vinst
ra
vart det handelshøgskule i Bergen.
Han kom tilbake til Vestre Slidre
som pensjonist i 2007. Da hadde han
vore ute av bygda i 47 år. Men natur
legvis ikkje heilt borte. For hytta på
Lehovd stod ferdig i 1996 og har si
dan den tid vore fast feriestad for fa
milien hans. I ein periode med mykje
flytting vart det sjølve haldepunktet
i livet for barna.
– Da dei spurde på skulen, sa so
nen min at han var frå Valdres, hum
rar Harald.

Styreverv

Bankmann med heid

Det står ofte «sty
releiar» bak, når
vi les namnet til
Harald
Andris
Ham
re. Han har
til dø
mes vore
styreleiar i Vald
res næringshage
og Valdres kompetansevekst.
Han tek også gjerne ein sving innom
frivillig lag og organisasjonar, og
trekkjer raskt fram arbeidet med bi
letboka til Vestre Slidre historielag.
– Det var eit kjem
pe
ar
tig pro
sjekt,
slår han fast.

Bankmann
Yrkeskarrieren har vore ei blanding
av offentlege og private jobbar.
Lengst var han i Sparebanken Hed
mark, heile 27 år som viseadminist
rerande direktør.
Kvifor han vart verande der så len
ge? Nei, det var mykje spen
nan
de
som skjedde. Han viser til samfunns
utvikling, teknologisk utvikling og
skyt inn ei bisetning om at banken
han styrde, var først ute i Noreg, kan
skje Eu
ro
pa, med nett
bank. Lett
konstaterande.
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Hytteliv: Harald Andris Hamre stortrivst på hytta å Lehovd, og har dekorert stova med fotografi han sjølv har teke.

22. september 2018

Naturlege blinkskot
Det er ikkje styrerom og pengebingar
som tenner den aller største gnista
hjå Harald Andris Hamre. Spør han
heller om bileta som heng på vegga
ne hans. Om rypene som dansar i
snøen, nordlyset som leikar over
fjellvatn eller selkjøttet som forsvinn
mellom tennene på ein isbjørn. Du
vil få svar og vel så det.
– Eg var med på hurtigruteskipet
Fram. Vi kom opp i drivisen, og der
kom denne isbjørnen på eit flak, for
tel han og peikar på eit motiv frå is
kalde område, vel passert 80 grader
nord, framleis overtydd om at det er
den største naturopplevinga han har
hatt.
Augeblinken vart særleg verdt å få
med seg da ei ismåke kom, og tok
opp kampen om måltidet.
– Det er ein vel
dig sjel
dan fugl,

som berre lever i Arktis, fortel foto
grafen ivrig.

– Ei fantastisk natt
Samstundes står fjelltoppane i Vald
res høgt i kurs hjå naturfotografen.
– Eg hadde ei natt på Grønsennkin
ppa i sommar, 27. juni. Eg såg solned
gangen i nord og samstundes kom
månen opp i sør. Eg sov nokre timar
under open himmel om natta. Da eg
stod opp att, kom sola opp bak Ska
get, og månen gjekk ned bak Skogs
horn. Det var ei fantastisk natt, slår
tinderanglaren fast.
Fotografering gjev mange gode na
turopplevingar.
– Du utviklar observasjonsevne, og
ser ting du ikkje har lagt merke til før.
Det er utru
leg kor mykje du legg
merke til når du byrjar å sjå etter,
konstaterer Harald.

Uventa sorg
Livet som pensjonist har gjeve tid og
rom til å gjera nye observasjonar.
Men dagane har vorte ekstra romsle
ge i det siste. Kona Liv Karin gjekk
uventa bort i januar i år. Det må vel
vera eit stort sakn?
– Å ja. Vi var gift i 47 år, svarar en
kemannen.
Meir er det ikkje å seia om det. Han
understrekar at dei tre sønene And
ris, Torgeir og Eirik kjem til Valdres
så ofte dei kan, og at han har gode ve
ner som inviterer han med ut.
– I februar var eg på Svalbard for
tolvte gong. Eg har vore ein tur i Eng
land og ein tur i Italia, for
tel den
heimkomne vestreslidringen.

Leilegheitsdraum
Han har sjølvsagt gjort seg nokre tan
kar om bygda han forlèt på sekstita

Valdresmagasinet

Dei gamle fjell: Harald Hamris Hamre er svært glad i valdresfjella. – Det finaste utsiktspunktet i Vestre
Slidre ligg i Vang, humrar han, og siktar til Gråskarvet (i bakgrunnen).

Høg standard: Hytta på Lehovd vart bygd i 1996, og har all den komfort som trengst for å vera der både
om sommaren og vinteren.

derlege motiv
let. I dag bur han i huset etter onke
len og tanta, Knut og Sigrid Snort
heim. Kan
skje kun
ne han på sikt
tenkt seg ei leilegheit, men fortvilar
over at slikt knapt er å oppdrive i
Vestre Slidre.
– Vestre Slidre og nabokommuna
ne har vore smarte, for dei eksporte
rer gam
lin
ga
ne til Nord-Aurdal. Eg
kjenner fleire som har flytta til Fager
nes, for det er dit dei må for å få seg
leilegheit, fortel Harald.
Når det er sagt, har han mykje å
skryte av også. Han synest det ser
fint og vel
hal
de ut ikringom, sjølv
om det er mindre landbruk enn før.
Han synest næringslivet er flinke til å
støtte opp om frivillig aktivitet.
– Det er ikkje mange å spørja, så
det blir dei same igjen og igjen. Men
dei stiller opp. Det er heilt avgjeran

Valdresmagasinet

de for at lag og foreiningar får til det
dei gjer, slår næringslivstoppen fast.

Frisk luft og ryper
Harald Andris Hamre har det godt i
Vestre Slidre og best på Lehovd. Han
håpar det kan bli mange fleire dagar
der.
– Eg vil ha utsikt, frisk luft og ter
reng å gå i sommar og vinter. Eg had
de ei artig oppleving i går kveld. Da
kom det ein rypeflokk spaserande
rett over vegen ved uthuset her. Eg
ser elg her av og til, og da kjem dei
heilt innpå hytta. Det er moro å ha
naturen så tett innpå seg, slår den
heimkomne valdrisen fast.

Marianne Granheim Trøyflat
Størst: Under ein båttur i arktis dukka ein fråtsande isbjørn brått opp. Harald
Andris Hamre trur det er den største naturopplevinga han har hatt.

22. september 2018
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Det er tannen som teller
Problemet er, i følge Høie, at tannleger har en tendens til å være litt
vel løsslupne med å anbefale reguleringer til norsk ungdom som
strengt tatt ikke trenger det – et inngrep som de selv tjener fett på å
utføre, og som staten tar regningen for. Det kan være noe i dette,
som jeg selv fikk erfare da jeg nylig måtte til tannlegen for å få fjernet en visdomstann som hadde besluttet å vokse sidelengs i stedet
for oppover. (Det er mulig at den har blitt litt retningsforvirret etter
å ha forsynt seg gjentatte ganger av forbipasserende øl og brennevin.
plukke med seg matrester og smuss. Fuglen får
mat og krokodillen får rene tenner uten å betale
en krone. Jeg vil gjerne invitere Bent Høie og
utvalgte godt betalte tannleger til å stikke hodet nedi et krokodillegap og se hvordan det
fungerer på nært hold.

S

Simen Dalehavn Faaberg

elve prosedyren var relativt enkel, i den
forstand at det ikke var mer komplisert
enn at en stor ting som sitter fast innerst
i et veldig ømfintlig hjørne av kroppen
skulle brytes ut ved rå vold, og smertefri, i den
forstand at da sprøyten med bedøvelse fant veien rett ned i en sensitiv nerve, glemte jeg fort
alle andre tanker om smerte. Ihvertfall helt til
tannen var ute og regningen kom.
Det er ikke en kraftig overdrivelse å si at den
visdomstannen kostet meg mer enn hele mitt
samlede skattebidrag i 2017. En overdrivelse, javisst, men ikke en kraftig en. Blant elementene
jeg betalte for, i følge kvitteringen, var «ergonomisk tilpasning», «verbal fasilitasjon av anatomisk justering» og «profylaktisk atmosfærisk
balansering» - respektive termer for å be meg
gape litt høyre, senke stolryggen før operasjon
og at vinduet på et eller annet tidspunkt i løpet
av dagen hadde stått åpent en liten stund.
Kanskje Høie har et poeng.
Men om vi skal spare penger på tannhelse er
det mye bedre å følge krokodillens eksempel.
Krokodillene langs Nilen har, i følge mang en
fun fact-side på internett, gjort en avtale med
lokale fugler, hvor nevnte fjærkre får lov til å
spasere uskadet rundt i tanngarden deres og

Alt dette gikk gjennom hodet på meg da jeg
tok bussen hjem etter operasjonen, én visdomstann og flere tusenlapper lettere. Stemningen ble dog mye lettere da jeg så at jeg hadde
fått utskrevet en god neve paralgin forte – et legemiddel som tar sitt navn fra den latinske frasen «pass nesa di, her er det sterke saker» – som
jeg skulle ta seks av hver andre time. Det er mulig det skulle være to hver sjette time, eller muligens bare én hver sjette time, eller kanskje instruksen lød «ikke mer enn seks i løpet av to dager», men etter pille nummer tre var jeg ikke i
stand til å forstå setninger på lengre enn to stavelser, og hadde det uansett for fint til å bry
meg med den slags flisespikkeri. Etter to timer
var jeg også overbevist om at det private tannlegesystemet var en utmerket løsning, og da
det hadde gått tre var jeg på nippet til å bestille
en krokodille fra en luguber russisk nettside,
men da kom madammen hjem og ga meg streng
beskjed om å kaste opp og bli med på legevakten.
Etter det husker jeg ikke så mye, rent bortsett fra at jeg slapp å betale et øre for besøket
(øye for øye, øre for tann?). Jeg er fortsatt litt
surrete, men jeg tror moralen med hele historien er dette:
Bruk tanntråd, hold dere unna krokodiller
og vær forsiktig med kodein-preparater. Der
har dere noe å tygge på.

12 kjappe
Christine Stokkebryn
Stilling: 	Eier/fotograf for
Fotograf Christine Stokkebryn
Alder: 24
Bosted: Leira
Tilknytning til Valdres:

Faren min er fra Stokkebryn i Ranheimsbygda, hvor han
er den mellomste i rekken til Annie og Ola Stokkebryn.
Han møtte moren min, som er fra Bærum i ungdomstida.
Etter noen år i Bærum flyttet familien til Aurdal, hvor jeg
og lillesøsteren min vokste opp i et byggefelt med fine
omgivelser og andre jevngamle å leke med.
Mat:
Nå om dagen er storfavoritten Indisk, men jeg er blitt
veldig glad i å prøve nye retter- både innenlands og
utenlands. Som bryllupsfotograf i Valdres har jeg også
vært så heldig å få smake på en del av rettene både
Grønolen, Danebu Kongsgård og Nythun serverer og det
er mye godt!!
Drikke:
Det går faktisk mest i vann og kaffe, men når helgen kommer er ikke en god rødvin eller en god drink å forakte.
Drømmeferien:
Da jeg jobber store deler av sommeren og mange
lørdager i året er det godt å ta en lengre ferie og dra til
varmere strøk når gradene synker her hjemme- alltid
helst da til en ny destinasjon. Den typiske drømmeferien
ser jeg for meg et er varmt sted med kritthvite strender
med turkis hav, god mat, ei myk solseng- hvor jeg er
omringet av gode venner.
Framkomstmiddel:
Jeg kjører elektrisk bil- samtidig bruker jeg også mye av
tiden jeg har til overs på å gå fjellturer, både korte og
lengre.
TV- program:
Akkurat nå går det i «A Handmaids Tale» men det hender
også jeg titter innom program som Side om Side, Team
Ingebritsen og andre program som går på NRK.
Lesestoff:
Når jeg først leser er det forfatteren Lee Child sine bøker
det går mest i, men jeg skulle gjerne ønske å ha mer tid
og stund til å koble av med en god bok i ny og ned.
Nettsted:
Facebook, pent.no, Nyheter og hjemmesider til andre
fotografer.
Musikk:
Det er ganske så spredt! Det kan være alt ifra norsk pop
til det mer klassiske. Mine venner vil nok si jeg har en
ganske så sær musikksmak! Nå om dagen går det mye i
Tash Sultana, John Mayer og Kashmir.
Bil:
Kia Soul
Hvem fortjener en blomst:
Jeg ville gitt en blomst til alle de som har hjulpet og
støttet meg opp og fram som har resultert i at jeg kan
drive eget foretak og jobbe med det jeg liker aller best å
gjøre – fotografi.

Illustrasjonsfoto: Scanstock
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oktober på
Torsdag 11. – LØRDAG 13. oktober:
Mandag 1. oktober:
med omsorg og omtanke!
Gode tilbud og aktiviteter for barna.

PROGRAM LØRDAG 27. oktobeer::

Møt Solan & Ludvig hos oss
mellom 11.30 og 15.30

AUKSJONER:
Vi auksjonerer ut 100 rosa BH’er i
alle størrelser til inntekt for
Brystkreftsaken!

LØRDAG 13. oktober:
Vi inviterer barna til ansiktsmaling
og

Auksjon på to bilder av John Aavitsland
som stiller ut på senteret i oktober.

MUFFINsVERKsTED!

STAND:
Møt lokale ressurspersoner
innen brystkreft.

Muffinssalg til inntekt for
Barnekreftforskningen!

Alt du trenger til
hytta samlet på ett sted!
Eurospar: 8-21 (18)
Vitusapotek: Man-tors 9-17 • Fre 9-20 • Lør 9-15
Vita
Cubus
#LOGIN
Dressmann
Valdresmagasinet

B-Jeans
Brustad
barebarn
Vitusapotek

Floriss
Eurosko
Skeidar
VIC • Nille

Lekia
Kitch’n
G-sport
Lunsjbaren

10 – 20 (18)
:libris
Princess
CutAtude
Eurospar

Fagernes Kjøpesenter
fagerneskjopesenter.no
22. september 2018
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Mangfoldige
Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye

FIOLETTBÅNDET GULFLY: De overvintrer som egg. Når larvene er unge i april – mai, lever de på raklene til vier eller osp. Seinere kryper de ned på bakken og lever på
ulike urter. De voksne sommerfuglene flyr om natten i august-september og kommer gjerne til lys.

GAMMAFLY: Hvite vingeflekker danner den greske
bokstaven gamma. Gammafly er migranter. Det er
ikke påvist at de klarer å overvintre utendørs hos
oss. I mai-juni flyr de voksne sommerfuglene hit fra
Mellom- og Sør-Europa. I oktober flyr de sørover igjen
i en marsjfart på 30-100 km i timen oppe i de høyere
luftlag.

SITRONMÅLER: Denne arten har en merkelig
livssyklus som kan innebære én generasjon per år,
to-tre generasjoner per år, eller også tre generasjoner
i løpet av to år. Vi kan derfor treffe på voksne
sommerfugler gjennom hele sommerhalvåret fra april
til oktober. Overvintringen kan skje enten som larve
eller puppe.

GUL FROSTMÅLER: Hannen er «trekantet» og
gullskimrende. Hunnene er derimot mørke i fargen
og nesten vingeløse. De kan ikke fly og beveger seg
ved å krype. Målerlarvene driver oppmåling når
de kryper rundt på kvistene. Blir de forstyrret, står
de fastfrosset med kroppen utstrakt i luften – til
forveksling lik en liten kvist. De overvintrer som egg.

BLÅTT ORDENSBÅND: Når den slår ut
vingespennet, som kan være over ni cm, vises de blå
båndene på bakvingene. Nå er de i ferd med å legge
eggene på osp, der de overvintrer. Til våren klekkes
larvene, som spiser ospeblad hele sommeren. Neste
høst kommer en ny generasjon på vingene.

STOR FROSTMÅLER: Hannen sitter godt kamuflert
på en stamme og venter på duftsignal fra en hunn.
De vingeløse hunnene kryper opp til de øverste
greinene. Etter parring legger hunnen opp til 400
egg, som overvintrer. Larvene klekkes om våren og
spiser rikelig med lauv, før de kryper ned til bakken og
forpupper seg. Voksne sommerfugler klekkes etter de
første frostnettene.

FLIKFLY: Påfallende oransjeflekket med blondekant
på forvingen. En av de få norske sommerfuglene
som overvintrer i voksenstadiet, gjemt i vedstabler,
grotter, fuktige kjellere eller andre steder med
passende temperatur og luftfuktighet. Tidlig på våren
flyr de igjen. Larvene lever på selje og osp.

SELJEBRANNMÅLER: De skjørteaktige bølgende
og båndete vingekantene gjør arten gjenkjennelig.
Sjansen til å finne partnere lokker dem til utelysene.
Seljebrannmåleren finner du der det er åpen, fuktig
lauvskog. Eggene overvintrer på selje, or eller osp,
som larvebarna lever på om sommeren.

HAGEBÅNDFLY: De lekre bakvingene forvirrer
forfølgere. Flygende er den svært synlig, men når
den setter seg, fungerer de duse forvingene som en
utmerket kamuflasje, som hindrer jegeren i å finne
den. År om anna kan de bli utrolig mange, og da
upopulære skadegjørere, i åker og hage.

VINKELFLY: Når de er ferdig med parringen,
legger hunnene egg på osp, bjørk eller vier. Så snart
larvene klekkes på våren, spinner de sammen de
nyutsprungne bladene. Slik får de en beskyttet
spisestue gjennom sommeren. I august–september
er den nye generasjonen på vingene.

Seintflygende juveler
Når nettene blir lange og kulda setter
inn samler en gjeng med nattsvermere seg ved utelampa og de opplyste
vindusrutene. Her finner vi spinnere,
nattfly og målere samt andre mindre
insekt som møll, mott og viklere.
Første inntrykk er at disse småkreka
er irriterende. Ved nærmere ettersyn
vil du finne at de er vakre, imponerende og har spennende livssykluser.

Alle sommerfugler utvikler seg i fire stadier. De begynner
som egg, som ofte klekkes etter et par uker. Ut av eggene
kommer larvene. Først spiser de opp eggeskallet de kommer ut av, så spiser de mange ganger sin egen kroppsvekt,
vanligvis av planten egget er lagt på (vertsplanten). Larvene vokser hele tiden. De må gjennom flere hudskifter
for å «ha plass til seg sjøl». Larvene forvandler seg til pupper. Da blir larven helt ubevegelig og omgitt av et skall eller hinne, noen ganger også en kokong av trådspinn. Inne i
puppen bryter de gamle organene sammen, og det dannes
helt nye. Til slutt kan den voksne sommerfuglen komme
ut av puppen, folde ut og tørke vingene, og fly ut på leting
etter partnere for å lage nye generasjoner.
Her i nord er det å skaffe nok energi for å overleve vinteren en utfordring for de vekselvarme sommerfuglene.

Våre irriterende seintflygende venner har ulike strategier
for overvintringen. Egg tåler langvarig kulde godt. Derfor
overvintrer mange arter som egg. Enkelte, gammaflyet
for eksempel, kan fly helt til Marokko når kulda virkelig
setter inn. Andre av de seintflygende nattsvermerne overvintrer som voksne. De har utviklet kompliserte mekanismer for at kroppen ikke skal fryse i stykker om vinteren.
For nattsvermerne er det lurt å utnytte høsten her nord
som nisje. Trekkfuglene som har reist sørover til andre
jaktmarker utgjør ingen trussel. For standfuglene våre er
de seine sommerfuglene en uvurderlig matkilde. Det
samme gjelder mange smågnagere og ikke minst flaggermus og firfisler, som skal forberede seg på mange måneders vinterdvale.

BLEKT GULFLY: Dette gulflyet overlevde vinteren
som egg. Som ung larve levde det på raklene til
selje, vier eller osp i kanter i kulturlandskapet eller
glissen lauvskog. Seinere flyttet larven seg ned til
bakken, hvor den spiste urteaktige vekster. Voksne
sommerfugler flyr om natten i august-september.

RØDT HØSTFLY: Voksne sommerfugler flyr om
natten på seinsommeren og langt utover høsten. De
overvintrer som egg. Larvene klekkes tidlig på våren
og utvikler seg utover forsommeren på ulike busker,
lauvtrær, urtevekster eller røsslyng. De forpupper seg
deretter i en kokong i jorden.

CHIFLY: Navnet sitt har den fått etter det greske
navnet på bokstaven x, på grunn av de mørke
kryssene på forvingene. Larvene utvikler seg på ulike
busker og urter i mai–juli. De voksne sommerfuglene
flyr om natten i august og september. De overvintrer
som egg.

HØSTSPINNER: De voksne spinnerne er blant de
siste sommerfuglene som er på vingene. I milde
år er de observert så seint som i desember. Med
sin tette pels kan de være aktive ut over de første
frostnettene. Hunnen legger 120–170 egg på ulike
lauvtrær, og dør straks etterpå.

LYS IRRMÅLER: Til å være en av de høstflygende
sommerfuglene, har denne arten et uvanlig levevis.
De voksne målerne flyr i september–oktober,
overvintrer som voksne, og flyr igjen til våren. Da
legger de eggene på mange ulike lauvtrær, særlig
rogn og selje, men også på blåbær.

MØRK IRRMÅLER: I likhet med slektningen lys
irrmåler overvintrer de i voksenstadiet. De voksne
målerne flyr fra slutten av august til oktober,
overvintrer så som voksne og flyr igjen til våren, før
de legger egg i april-mai på ulike lauvtrær og busker.

Langestølen - Revulen - Panoramavegen

På stølsveg: Flott utsikt fra sykkelsetet på vei mot Krististølen.

1km rutenett

Langestølen–Revulen–Panoramavegen
Turtips
ved
Birgit
Haugen
Revulen ligger litt utenfor allfarvei, det er god
grunn til å legge sykkelturen innom. Uten gjennomkjøring for biler, er
det sykkelen som gjelder
på fjellveien gjennom
denne sjarmerende stølsgrenda. Runden byr på
storslått utsikt og har
også med seg en strekning på Panoramavegen.

L

angestølen er et fint utgangspunkt for Revulen. Du sykler
retning Nøsen og Storfjorden
til du har passert veibommen.
Rett etter bommen tar du av til høyre. Veien snor seg opp lia forbi noen
hytter, det er en herlig ro. Ved Revulen tas du i mot av et stølsmiljø.
Skogshorn er en av toppene som vi-
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ser seg fram. På toppen av Revulen
får du 360 graders utsikt før du tråkker videre.
Nå er det utforkjøring til du møter
veien som går mellom Storfjorden
og Krististølen. Du skal opp i høydemeter hele veien til Krististølen før
du sykler ut på Panoramavegen. Ta
deretter av mot venstre. Her bærer
det nedover i herlig utforkjøring til
grenda, så vannet Reinsenn, som tar
i mot i enden av bakkene.
En rast i vannkanten anbefales når
sola speiler seg i vannflata. Videre
venter Nøsen, hvor det gamle høyfjellshotellet ligger så fint til ved
Storfjorden. «Fare for kyr i veien» viser trafikkskiltet. Skiltet har rett, det
er stor sannsynlighet for å møte på
noen kuer når det er sesong for dem.
Nå følger lett sykling tilbake langs
Storfjorden før du er ved Langestølen, hvor det er hyggelig å avslutte
turen med en rast i kafeén.
Turens tips:
Langestølen kolonial byr på både vafler og
rømmegrøt for syklistene.

●● Fakta
32,5 km
◗◗Lengde:
Fjellvei
◗◗Terreng:
◗◗Vanskelighetsgrad: Middels
◗◗Sykkeltralle:	Egner seg for

◗◗Høyeste punkt :

sykkeltralle
1032 moh.

Kart fra boka «Mjølkevegen med avstikkere».
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Nå kommer feieren på hytta også!

De nye brannforebyggende forskriftene fra 1. januar 2016 innlemmet fritidsboliger inn i lokalt feiervesen sitt arbeid, så å tilrettelegge for et besøk
av våre staute feiere er faktisk pålagt. Med de rette forberedelsene blir feiermøtet effektivt og tidsbesparende for begge parter.
Fra venstre: Steinar Kvam, Vidar Nilssen, Kåre Brenden, Kjetil Ekerbakke og Vegard Fremgaard. (Niclas, Kjell Ivar og Daniel var ikke til stede).
Det skal være trygt å være på hytta og eie fritidsbolig i Valdres,
og allerede i 2019 vil våre feiere være i gang med å avdekke
feierbehovet på din fritidsbolig. Hva betyr dette for deg? Vi guider
deg gjennom et feierbesøk!

Første skritt: Kartlegging

Allerede i høst starter kartlegging av alle hytter, støler og fritidseiendommer i Valdres, for å kunne legge opp til hensiktsmessige
og tidsbesparende arbeidsdager for våre feiere og deg som eier av
fritidsbolig.
En kartleggings-blankett for Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre
Slidre og Vang som du finner på hjemmesiden til Valdres brann- og
redningstjeneste IKS: www.valdresbrannvesen.no .
Nord-Aurdal Brannvesen sender ut SMS i løpet av høsten med link for
kartlegging.

Kommunenes plikter
til feiing og tilsyn
I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven §
11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen,
dvs. brann- og redningsvesenet i denne
sammenheng, å sørge for feiing og tilsyn med
fyringsanlegg. Lokale forskrifter om gebyr
for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven
§ 28 annet ledd, blir politisk avgjort.

Eiers plikter
Ved feiing og tilsyn skal feieren vurdere om eier
har overholdt sine plikter etter forebyggende
forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at
fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal
eier sørge for tilfredsstillende atkomst til hele
fyringsanlegget. Ved feiing og tilsyn vil feieren
også gi informasjon om brannsikkerhet og
brannforebyggende tiltak.

Valdresmagasinet

“Ved behov” – risikovurdering

Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og tilsyn skal være basert
på en risikovurdering.
Sett i sammenheng med nye krav til tetthet og varme i bolig er
det statistisk sett mindre fyring og tryggere ildsteder i dagens
fritidsboliger. Nye, rentbrennende ovner har kommet på markedet
og samlet sett har denne utviklingen har medført at det langt færre
branner oppstår i tilknytning til piper og ildsteder enn tidligere.
Eksempler på vurderingskriterier for risiko er byggverket og
bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og
fyringsmønster.
Det er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og tilsyn for
det aktuelle byggverket.

Hva innebærer et tilsyn?
Kommunen skal sørge for at brannvesenet
gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak
om faren for, og ved brann, om forebyggende
brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.
(Lovdata)
• Føre tilsyn med at ildsted og skorstein er
intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke
forårsaker brann eller annen skade (det som er
synbart).
• Føre tilsyn med at adkomsten for feiing er
tilfredsstillende.
• Gi god informasjon og veiledning på spørsmål
om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i
hjemmet.
• Ved tilsynet vil det bli skrevet en tilsynsrapport
som leveres eier/bruker/representant.

22. september 2018

29

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

Feieren kommer

Hvorfor feier vi?

• Vi må ha tilgang til å feie skorsteinen
• Tilgang til uttak av sot som gjøres via en sotluke.
Sotluka er installert i nedre del av skorsteinen som
ofte er i kjelleren.

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig
for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet
skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig
det er behov for å feie. Det er feieren sitt faglige skjønn som avgjør
hyppigheten.

Ved feiing fra tak:

• Typegodkjent adkomststige
• Stigetrinn på tak fram til skorstein. Er det flere skorsteiner
skal det være gangbro mellom disse
• Om skorstein er over 120 cm høy skal det være feieluke
eller plattform

Forhindrer feiing pipebranner?

Pipebrann oppstår av beksot. Uheldig fyringsmønster og/eller dårlig
isolerte skorsteiner kan gi dannelse av beksot. Denne type sot er
vanskelig å fjerne med ordinær feiing, og man må derfor ofte foreta
fresing av skorsteinen. Det er derfor viktig at feieren får avdekket om
det forekommer beksot i skorsteinen, når han eller hun kommer på sin
runde. Dersom det blir avdekket store mengder beksot i skorsteinen
må det gjøres tiltak, alternativt kan det være aktuelt å ilegge
fyringsforbud.

Ved feiing fra loft via feieluke:

• Tilgang til skorsteinens feieluke.
• For å feie røykrøret som går mellom ildstedet og
skorsteinen må det være en inspeksjonsluke i selve røret.

På selve dagen for feiing og tilsyn

• Vær til stede slik at vi kommer inn for å føre tilsyn med
ildstedet og feie røykrøret.
• Ikke benytt ildstedet.

• Steng alle spjeld og ventiler.

• Har du åpen peis kan det lønne seg å henge et
vått klede foran.

• Feieren er behjelpelig med å fjerne sot etter feiing fra
skorsteinen.

• Ha dokumentasjon over ildsted/fyringanlegg tilgjengelig

• Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn ber vi deg om ha
denne dokumentasjonen tilgjengelig.

Etter gjennomført feiing og tilsyn

• Ble det avdekket avvik på ditt fyringsanlegg eller avvik
i forhold til brannsikkerheten mottar du en rapport fra
feieren hvor disse er oppført.

• Du skal ha fått informasjon om aktuelt lovverk og hva som
skal til for at brannsikkerheten din skal være god.
• Du skal ha fått informasjon om at det er krav om å ha
minimum en fungerende røykvarsler og et slokkemiddel
som fungerer og er tilgjengelig pr etasje.

Hvordan komme i kontakt med oss
Du finner oss på følgende måter:

Nord-Aurdal kommune:
• www.nord-aurdal.kommune.no

Sør Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre,
Vang og Øystre Slidre:
• www.valdresbrannvesen.no

• www.facebook.com/NABrannvesen • www.facebook.com/valdresbrann
• Vakttelefon: 61 35 90 94

Sør-Aurdal
kommune
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Etnedal
kommune

Nord-Aurdal
kommune
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• Vaktteleforn: 905 11 955

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune
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Foto: Trygve Lien - Feier: Daniel Røang

Én millimeter sot i ovn/kjelen (ildstred) vil øke fyringsutgiftene med 5%
fordi sot isolerer. En skorstein med mye sot vil i tillegg slippe ut mer
CO2 og trekke dårligere. Feiing ved behov vil derfor være økonomisk,
være mindre helseskadelig og mer miljøvennlig.
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Fredrik
Holte Breien
www.valdres.no

Leder av
hytteprosjektet

«Valdres kan bli den første
regionen i landet som lager en
helhetlig, regional plan
for hytteutvikling»

«Terskelen skal være lav
og gevinsten høy for de
som har de gode idéene
som kan gi oss alle ei bedre
framtid»
Even Aleksander Hagen,
fylkesordfører Oppland

Hytteutvikling i Valdres
Hytteutvikling er et sammensatt fag, og må sees i sammenheng med
samfunnsutviklingen ellers. Hvordan ønsker vi at Valdres skal være for våre
etterkommere?
For å ta gode beslutninger der vi også planlegger med at fremtidige generasjoner skal ha de
samme mulighetene som oss selv, trenger vi gode verktøy og prosesser. Tirsdag 9.oktober
introduseres vi derfor for verktøyet BREEAM Communities. Vi samler politikere, planleggere,
utbyggere og hytteeiere i en workshop i regi av Grønn Byggallianse. Målet er å se om
BREEAM kan nyttes for at Valdres kan bli den første regionen i landet som lager en helhetlig,
regional plan for hytteutvikling.
Ønsker du å delta?
Meld interesse til:
fredrik.holte.breien@valdres.no

Veien til
en grønn
fremtid
Levedyktighet Samspill - Verdigrunnlag

5.– 6. november
2018

«Det gav ingen mening å
bruke noe fra havet til å
gjøre vår helse bedre,
dersom det gikk på
bekostning av havets helse»
Cilia Holmes Indahl
bærekraftsdirektør Aker
Biomarine
Valdresmagasinet
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Rundt Tisleifjorden: Oppe t.v.: Utsyn frå sørsida av vatnet, mot Gråkampen/Gråskarvet (t.v.), Nøsakampen og Gilafjellet (midten), og mot Grønsennknippa (t.h.).
Oppe t.h.: God skilting ved Nørelie. Nede t.v. og midten: Triveleg ved Langestølen. Nede t.h.: På kjerrevegen frå Nørelie over mot «hovudvegen» rundt Golsfjellet.

Med sykkel rundt Tisl
Stølsvidda, området frå Tisleidalen i Nord-Aurdal
opp mot Syndin i Vestre Slidre, byr på mange turmulegheiter, til alle årstider – også innom i Buskerud.
For nokre år sidan kom direktør Nibstad ved Storefjell hotell innom avisredaksjonen på Fagernes med eit
nytt kart han gjerne ville få omtala.
«Sykkel- og turkart Valdres, Hemsedal, Golfjellet», som det heiter, er i
målestokk 1:60.000, og har innteikna mange forslag til runder du kan ta
med sykkel.
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På baksida av kartet er det oversikt
med 34 ulike forslag til runder, for
kvar av desse turane er det oppgitt
lengde i kilometer og gradering etter
vanskegrad (lengde og stigning).

Lang variant
Dette kartet har vi hatt mykje glede
av, både til planlegging og undervegs

på tur, blant anna på rundturen eg
skriv om her:
Vi hadde bestemt oss for ein lang
variant rundt Tisleifjorden, med
start ved Hovda fjellhotell langs vegen mellom Leira og Gol.
På turen var vi også innom Hemsedal og Gol på veg austover att langs
sørsida av det store vatnet, før vi
kryssa over på demningen ved Oset,
og sykla attende til Hovda.
Runden vart på 60 kilometer, og i
roleg turtempo var vi på syklane i
godt og vel fire timar.

Til Flyvatnet
Frå starten ved Hovda gjekk turen
opp bakkane mot Hermanstølen før
det vart langt lettare forbi Furuset og
Langestølen. Her var det triveleg,
med kyr på beite og sauer langs vegen, og utsyn mot Skogshorn. Men
himmelen var enno ganske så grå.
På tur opp langs elva frå Flyvatnet
var det tid for matpause, med elvesus attåt te og brødskiver.
Oppe på demningen i sørenden av
Flyvatnet, eller Storfjorden som det
står på kartet, vart det stopp for å
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fakta
◗◗Kart: «Sykkel- og

turkart Valdres,
Hemsedal, Golsfjellet»
◗◗Målestokk 1:60.000
◗◗Turlengde: Rundtur
på om lag 60 km
◗◗Tidsbruk: Vel 4 timar
i roleg turtempo,
(matpauser ikkje
medrekna)
◗◗Sykkel: Hybridsykkel
◗◗Start: Ved Hovda
Fjellhotell langs fv 51
mellom Leira og Gol
◗◗Rute: Hovda
- Hermanstølen Furuset - Langestølen
- Flydammen - Lykkja
- Nørelie - Oset Furuset - Hovda
◗◗Underlag: Mest
grusveg, litt på asfalt,
litt på sti/kjerreveg

på
tur
Tor Harald
Skogheim

sleifjorden
studere oppslaget om reguleringa av
vatnet. Det er 5,5 meter mellom høgaste og lågaste regulerte vasstand,
las og rekna vi oss til.

Traner i Hemsedal
No var vi på Panoramavegen, på ei
strekning gjennom bjørkeskog, etter
kvart innover i Hemsedal.
Ved Lykkja sykla vi forbi store jorde der graset nyleg var hausta, og på
eitt av jorda gjekk to tranar og spankulerte. Triveleg det også, på same
måte som med vêret, ettersom det
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vart stadig meir sol og blå himmel.
No var det tid for å konsultere kartet nøye, for vi måtte finne sidevegen der vi skulle ta ned for å kome
over ei bru i nordenden av Tisleifjorden. Brua fører over elva som kjem
frå Storevatnet i Hemsedal. Her går
grensa mellom Gol og Hemsedal.
Det gjekk greitt å finne fram, og så
var det å ta fatt på dei ganske bratte
bakkane opp mot stølane Nørelie.

På sti og kjerreveg
Vidare var det tydeleg skilt som viste

«tur/sykkelstig», fyrst langs delvis
grasvokst kjerreveg, så på fin sti og så
kjerreveg att gjennom bjørkeskog
bort til «hovudvegen» rundt det eigentlege Golsfjellet.
Derifrå gjekk det snøgt ned mot
sørsida av Tisleifjorden, og vidare
dei vel seks kilometrane fram til Oset
Høyfjellshotell nær sørenden av det
11 kilometer lange vatnet.
Også Tisleifjorden er sterkt regulert, med heile 11 meter, og er eitt av
hovudmagasina for Åbjørakraftverket ned for Aurdal.

Attende til Hovda
Ved Oset Høyfjellshotell vart det
sjølvsagt stopp for å fotografere stavkyrkjekopien før vi sykla over på
demningen, opp bakkane til Furuset,
og så attende mot Hovda, der vi kom
frå tidlegare på dagen.
Ein variert og flott tur som absolutt kan tilrådast!
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Syng Syndin

Midtre Syndin: Med sjølvaste Pyttingen i bakgrunnen før fjella frå Vang dukkar opp.

Midtre Syndin, midt i
fjellheimen, har alt – nesten. Men berre nesten.

V

atnet og stølslaget Midtre
Syndin har det meste. Feite
hytter, gamle stølar, planlagde hyttefelt i myrhøl og
på stølsvollar, heilårsbrøyta stølsveg
og øydelagde klopper, rustikt og
spektakulært fjell-landskap, fine
sandstrender og duvande bølgjeskvulp. Uberørt natur og nylaga
turveg.
Men ingen song. Ikkje før no.
Det er nemleg slik, at mange
stølslag manglar ein song. Eigentleg
dei fleste. Ja til og med fjordar og
vatn og tjern i den vakre hyttefjellheimen vår er utan song. Du har kanskje ikkje tenkt over det? Men så gjer
det, då.
Moldau og Mississippi og Sperillen
og Tyrifjorden har lovsongar for kor
og orkester og visegrupper og soloartistar. Så eg såg det nærmast som ei
plikt å dikte ein høveleg Midtre Syndin-song ein gong. No har eg gjort
det. Mange snakkar om å seta fotav-
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trykk. Kva dei no meiner med det.
Her kjem eit versefotavtrykk.

Namneskikken
Men før det, før songen, noko om
namnet Syndin, vatnet Syndin.
Frå bibelsoga veit vi at Jesus gjorde
vatn til vin. Frå nyare lesnad veit vi at
hyttefolket har gjort vatn til vann.
Men fyrst kom vatna, så kom namna, så stølane, så kom hyttene, og så
kom vannene. Og kvar vart det då av
den lokale namneskikken?
Så no har eg eit språkleg case, dei
kallar. Eit tilfelle, ei sak, eit døme, eit
vatn, fleire vatn: Syndin.
Syndin er tre vakre vatn på rekkje
og rad i Vang og Vestre Slidre: Nørre
Syndin, Midtre Syndin, Sørre Syndin.

Vatn og stølslag
Vatna heitte Syndin. Då var det greitt
at stølslaga vart heitande Syndin:
Vik-Syndin, Kvisla-Syndin, KviisSyndin og så vidare, oppkalla etter
gardar og grender nedi bygda som
hadde støl her og der ved Syndin. Og
så kom hyttene, i stølslaga og innimellom dei, lunt nedi terrenget og
oppå bergrabbar og snaue høgder.
Syndin like fullt. Syndin er Syndin.

Turveg: Ny fin turveg på Midtre Syndin. Og Knippa må støtt få vera med i
bakgrunnen. 
Sjølv seier eg Syndin i alle samanhengar og er open på det. Dativ er for meg
for innvikla og tungvint. Det får bli ei
sak for dei innfødde.

Valdres-lyd
Men det var vatna då, eller vannene.
Det har skjedd ei endring. Eg har lurt

på når den skjer. Det er vanskeleg å
tidfeste nøyaktig. Men la oss seia det
slik, at det skjer i andre halvdel av
1900-talet. Og at det skjer etter at hyttefolk inntok fjellet, hyttefolk og
gjennomreisande utan gjennomtenkt språkøyra for Valdres-lydar
gamle som alle haugar.

Valdresmagasinet

ein song

Pyttingen: Frå Midtre Syndin.
og man går over i dagens seigeste
klatring på grus.»
Både kommune, lokalavis og eigedomsmeklarar følgjer opp. Av rein
vanvare?

Eller Sørre Syndin

Berre så det er sagt: Eg er ikkje mot
hyttefolk. Eg er jo sjølv hyttemann og
bør helst kunne godta meg sjølv. Og
eg vil at alle skal snakke med sitt
nebb, berre dei ikkje snakkar for høgt.
Men eg vil at vi skal halde på innarbeidde stadnamn, så lenge eg forstår
kva som blir sagt.
Syndin igjen, det var det som var
casen min.
Vågar eg meg frå hytta over høgda,
kjem eg ned til delet mellom Søre og
Midtre Syndin. To av dei tre Syndinvatna. Men så må eg ta turen nord til
Syndinstøga og kjøpe avis og eta vinerbrød, og då ser eg det tredje av dei
tre vatna, Nørre Syndin.

Kven vann?
Men midt oppi fjellheimen her kan vi
finne utslag av språkleg imperialsime. I Hyttemagasinet for nokre år sidan sit det ei tiltøk kvinne «tørt og
godt i nybygd hytte og skuer utover
Midtre Syndinvannet…»
Omtrent på same tida kommenterer «Entusiast» Valdresrittet slik: «…
Så kommer første stiparti som er et
langt artig parti med fin flyt og god
fart. Deretter venter et tempostrekke
langs Syndinvannet før matstasjon
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Hyttelaget mitt, Vestre Slidre Hytteforening, som gjer eit stort eigennyttig frivillig arbeid, hadde eit år sett «6
traner inne på Syndin denne våren.
De er særlig sett nede på den myra
som ligger i nordenden av søndre
Syndinvann.»
Eller Sørre Syndin, som vi gjerne
seier. Og skriv.
For nokre år sidan klaga same hytteforeinga over dårleg tømming av
søppel-konteinarar: «Vi har to stk vinterstid (vei opp mot Svarthammar og
på parkeringsplassen litt lenger opp),
pluss om sommeren også i krysset
mellom Midt- og Sørre Syndinvann.»
Midt?
Men eg forstår dei også. Vi har vel
behov for skilje landskapet Syndin frå
vatna Syndin. Og vi ser mange ulike
skrivemåtar å ta etter.

Meir gubbe-pirk
Meir surt frå ein gretten gamal gubbe.
På eit nett ein dag ein stad såg eg eit
fint bilde av «Nordre Syndinvann. I
bakgrunnen sees endel av Melkeveien
langs vannet». Det er sikkert meint
Mjølkevegen, sykkelstien vesti fjellet, frå Gol til Fron.
No skal det seiast at det er lett for
meg, som driv og skriv bokstavar dagen lang, og attpåtil er hyttemann, å
henge meg opp i bokstavar og stavemåtar og lydar og trykte teikn i fjellet.
Men så tenkjer eg som så, at vi hytteeigarar, som gjerne har noko å bidra
med, og som har god tid på hytta, vi
må vel kunne vera like nøye når det
gjeld stadnamna som på tenester og
vinterføre og vegbrøyting og søppeltømming?
Og bokstavane er jo gratis.

Anbefalt lesnad: Turkart for Vestre
Slidre.

Ein lang intro
Dette bar visst kritisk av stad. No skal
eg vera meir entusiastisk. Så la oss ta
ein song då, ein Syndin-song. Slikt
hjelper på humøret.
Eg har snikra ein song. Ei Syndinhylling. Eg veit fleire som kan spela
og synge songen, både på vestsida i
Lomen sokn og andre stader.
Melodi? Sjølv hulla eg til tonane av
den australske popgruppa Pussycat
sin gamle hit Misisippi. Berre slik at
alle takter og vers skulle bli omtrent
like lange. Det er støtt greitt å ha noko
å halde seg til når ein driv og sviv på
versefot. Og Mi-i-i-sisippi liknar
unekteleg noko på Mi-i-i-dtre Syndin. Berre prøv.

For nye lesarar
For nye lesarar: Det er noko spesielt
med Syndin. Det er nemleg einaste
vassdraget eg veit som renn eller
rann i alle fire himmelretningar.
Midtre og Nørre Syndin renn nemleg
nordover, som vi seier i dalføra på
Austlandet når retninga er rett vest.
Ingen andre fjellvatn austafjells renn
slik, det eg veit. Alle andre renn mot
sør, altså mot aust.
Men så var det ein gong ein gardbrukar nordi Vang, vesti Vang altså,
som skulle demme opp ei elv. Elva
var Ala. Og så tok Nørre Syndin sin eigen veg, mot nord, altså vest, som før
rann mot sør, altså aust, og fossa ned i
bygda for full fart, og Mitre Syndin
følgde med. Sørre Syndin vart liggande for seg sjølv og rann som før mot
sør, altså aust.
Nok snakk. (Men alle songar skal ha
ei høveleg lang innleiing. Og denne
vart vel passeleg lang).
Her kjem endeleg songen, songen
om Midtre Syndin.

Midtre Syndin Honky Tonk
Sjå på Pyttingen, ei bitte liti å,
så liti at du nesten kji kan sjå.
Og denna vesle åne renne nord’te,
sildra inkji sø’te, før ho kjem ifrå:
Midtre Syndin, slik ein fine fjord.
Kor helst e kring i verde sviv,
driv med alskens tidsfordriv,
lyt e ta ein tur hit nord.
Innpå tunet oppå stølen te ein gard
høyrist lyden frå ein honky tonk gitar.
Og nokon går i selet inn og henta
trekkspel med tangenta.
Lyden ber av stad.
Midtre Syndin, I’ll remember You.
Der kan e sita sole me.
Solfaktor er 53.
Midtre Syndin, I’ll be true.
Nedved strønde der ein sumarkveld so fin
sit det hyttefølk med økologisk vin
og spekjikjøt frå Helle Slakteri.
Hundan’ springe fri
midt i krøtersti.
Midtre Syndin, nea Gilafjell.
Der aurin sprette feit og fin
kor ein kveld i måneskin.
Alder såg du finar’ kveld.
Midtre Syndin, enno ein sesong
fekk eg vera her ein gong.
Midtre Syndin verdt ein song,
gong på gong på gong.
http://www.45cat.com/bigartist/pussycat/xa/2

Mississippi all nigth long: Namnet Mississippi kan minne noko om Midtre Syndin
når det skal syngast. Den australske
gruppa Pussycat gjorde ein svær hit med
Mississippi for sirka 40 år sidan, for dei
som hugsar så langt tilbake. Uvisst om
Midtre Syndin når like høgt og like lenge.

Olav Norheim
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Les avisa Valdres
når du vil og hvor du vil!
Som abonnent får du tilgang til avisinnholdett
både på pc, lesebrett og mobil
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YX
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MECA
verksted

Dekkavdeling

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

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

Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–21
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▪ 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

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

Når du trenger ny bil
eller service!

Vi leverer ferdig skigard
Porter og portstolper

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

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

v/Fred o. Ødegård

Etnedal i Valdres

www.sagbruket.no

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

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

Interiørkonsulent

Tegner og planlegger.
Innreder hytter
og hus.
Har tekstiler og
egen systue.
Forhandler Mobalpa
kjøkken og bad.

magasinet
Neste utgave lørdag 27. oktober

Aud Fagerås Tveit
Tveitavegen 22, Fagernes

Annonsefrist tirsdag 9. oktober
Levering ferdig materiell torsdag 16. oktober

Tlf. 918 17 947
E-post: aud@levvel-interior.no

www.levvel-interior.no

LÅVIN PÅ
BRENNABU

Egen regi eller servering
20 - 150 personer
Alle rettigheter.
Pris fra - 5000,-

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

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

www.brennabu.no - post@brennabu.no - t: 61363102

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

Din hytte er unik!
Skal du selge fritidsbolig?
Med landets største boligkjøperregister får du flere på
visning, det sikrer best pris på din hytte. Vi legger også ut for
markedsføringen og da blir det ingen kostnader på deg før
endelig sluttoppgjør.

Be omER*ING!

VERDIVU

RD

915 0999.n9o
m

dnbeiendo

Ta kontakt med en av våre meglere så hjelper vi deg!
* Med forbehold om at vi har et
kontor i nærheten av boligen og
at du vurderer å selge.
Kristine
Kvame

Torleif Løvfald
Gaard

Susanne N.
Moen

DNB Eiendom Valdres
Tlf: 48 29 60 00

Valdresmagasinet
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oversikt: Litt av Store Mjølkedalsvatnet (nede t.h.), og stien mot Olavsbu.

Bredemt vatn: Då Mjølkedalsbreen (t.h.) var mykje større gjekk den langt opp
i fjellsida på Storegut (rett imot) og demde opp vatnet i Øvre Mjølkedalen (t.v.)

Sjukmelder breane
Birger Løvland (72), lege
og hytteeigar i området
sidan 1972, har i over 40
år fulgt smeltinga på to
av dei store breane. Det
er ei trist historie.
For å ta kortversjonen: Fronten på
den flotte Mjølkedalsbreen, nabo til
Uranosbreen, har sidan 1978 trekt seg
attende 390 meter. Halvparten av
dette berre på dei ti siste åra.
Koldedalsbreen, som ligg litt vest
for Tyinholmen, har trekt seg attende
heile 750 meter på 40 år. Det nærmar
seg ein kilometer, med andre ord!
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Viktig å dokumentere

– Nifst å sjå

Løvland har alltid vore fengsla av isbrear. Det vart styrkt ved ei rekkje
geologikurs over fleire år hjå legendariske professor Steinar Skjeseth.
Brekurs vart gjennomført ved
Krossbu i 1983, men nokon brevandrar vart Løvland likevel aldri, det var
brefrontane som lokka mest.
– Naturfenomenet brear er utruleg
spanande. Eg hadde lenge høyrt og
visst at breane i Norge er i tilbakegang, men det var fyrst då eg begynte
å sjå meir systematisk på det sjølv at
eg forstod omfanget av smeltinga. Eg
opplever utviklinga som litt trist, og
syntest det er viktig å dokumentere
det, seier Løvland.

Sommaren 1978 sette han opp fyrste
steinvarden ved fronten av Mjølkedalsbreen, det same vart gjort ved
Koldedalsbreen. Vardane vart kalla
for null-punkta, og er utgangspunkt
for måling av endringane.
– Eg sette vardar også ved Uranosbreen og ved Falkebreen, men såg
snart at det gjekk for mykje tid å fylgje med på alle. Det fekk klare seg
med dei to andre, seier Løvland.
Han legg til at han slett ikkje gjer
dette for å bruke måleresultata i diskusjonar om klimaendringar.
– Det er uansett litt nifst å sjå kva
som blir borte av ein bre i løpet av eit
år. På desse 40 åra har eg berre ein ei-

naste gong registrert ørlite framgang
på Mjølkedalsbreen, nokre få meter,
elles har det vore tilbaketrekning
kvart år, på opptil 30 meter. Og Koldedalsbreen er stadig tynnare og langt
på veg til å forsvinne, seier han.

Spanande med «sykebesøk»
I sommar er alle brefrontmålingane
registrerte med GPS, fram til i år har
målebandet vore hjelpemiddel.
– I snitt har eg vel vore inne ved dei
to brefrontane nesten annakvart år
og sett opp nye vardar og målt opp
avstandar, fortel Løvland.
Han har regelmessig skrive i hytteavisa Eidsbugarden Budstikke, der
han sjølv er redaktør, om «sykebesøk

Valdresmagasinet

Brefronten: Slik såg Mjølkedalsbreen ut i sommar. Bak ser
vi Mjølkedalspiggen (t.h.) og litt av Langeskavltinden (t.v.).

Null-varden: Hit nådde Koldedalsbreen i 1978, no har
brefronten (i eit søkk langt bak) trekt seg 750 meter attende.

smelting: Birger Løvland, der Mjølkedalsbreen nådde i 1978, mot brefronten 390 meter unna.

koldedalsbreen: Birger Løvland ved varden og påmåla
årstal der brefronten er i 2018.

ved Eidsbugarden
hos breene». Likevel er det visst
knapt andre på Eidsbugarden som
har vist interesse for målingane.
– Men sjølv er eg like spent på å sjå
endringane kvar gong eg kjem inn
mot brefrontane, seier han.
Det er ein dagstur på over 20 kilometer fram og tilbake til Mjølkedalsbreen, og Løvland har sidan 1978 gått
fleire hundre kilometer for å registrere endringane av brefronten her.
– Fleire bør ta turen inn til breen,
både for å sjå fronten på nært hald, og
tenkje over endringane, seier han.

Flaumane i Mjølkedøla
Elva frå Mjølkedalsbreen renn ned i
Bygdin ved Eidsbugarden. Den som
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studerer elvefaret vil legge merke til
store svaparti på begge sider, som
elva tidvis har spylt reine.
Løvland forel at dette heng saman
med at Mjølkedalsbreen, då den var
langt større, demte opp vatnet i Øvre
Mjølkedalen slik at vannstanden vart
heva opptil 36 meter før det rann over
fjellryggen mot nord.
Men nokre gonger vart trykket mot
bre-demninga så stort at vatnet pressa seg fram under breen og vidare ut i
Mjølkedøla. Då kunne opptil 40 millionar kubikkmeter vatn fosse ned elvefaret i løpet av to-tre døgn. Det sette tydelege spor langs elva, og i vatnet
Bygdin, der vatnet kunne stige med
opptil 80 centimeter på eitt døgn!

Bredemte sjøar

Eg er like spent kvart
år på å sjå endringane
inne ved brefronten, kor
langt breen har trekt seg
attende.
Birger Løvland

Vi kjenner til om lag 20 slike utbrot
(jøkullaup eller skott) i Mjølkedøla
etter 1855. Det siste kom 30. januar
1937. Etter det har breen minka så
mykje at den ikkje lenger demmer
opp vatnet i Øvre Mjølkedalen.
Fenomenet, som blir kalla bredemte sjøar, kjenner vi også blant anna frå
Demmevatna ved Hardangerjøkulen,
noko som ga fleire øydeleggjande
flaumar i Simadalen før det vart
sprengt tunnelar for vatnet under
brearmen Rembesdalskåki.

tor harald skogheim

foto: birger løvland (4), Tor Harald skogheim (1)
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BILEN MIN

Arvid Kjønnøy (65), Leira
1971-modell Lincoln Continental Mark 111
The Lincoln Company ble startet opp i 1917 av Henry L. Leland og
sønnen. Bilmerket fikk navn til ære for president Abraham Lincoln.
Fabrikken gikk konkurs i 1922 og ble overtatt av Henry Ford.

Ruver: En Lincoln Continental ruver i landskapet. Her er bilen til Arvid Kjønnøy fotografert ved vannkanten på Leira med vakre omgivelser på Strandefjorden
fritidspark. De vitale mål er 5,5 m x 2 meter.

Ex-bakeren sverger til
En forhenværende baker
må da ha de aller beste
forutsetninger for å ta
hånd om en amerikansk
veteranbil som skal
skinne.

E

n baker har det jo i fingra, og
det paret med teknisk interesse og innsikt, er duket for
noe ekstra. Arvid Kjønnøy på
Leira har alt dette på plass. Det er
heller ikke tilfeldig at det ble amerikanske Luxus-biler han kom til å leve
og ånde for.
Vi kjenner han fra bak rattet på en
Lincoln
Continental
Mark
lll,
1971-modell. Svart, med dyprødt in-
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teriør i skinn med krom og lakk som
skinner som den beste kakeglassuren
han har lært fra bakerfaget. Automatgiret selvfølgelig og langbenk i forsetet, som innbyr til romantiske bilturer, faktisk med plass til tre personer i
forsetet. Knapper for ditten og datten. Utstyrsbombe, ville man kalle
dette med dagens bilterminologi.

Sverger til amerikansk
Interessen for amerikanske biler ble
vekket i oppveksten heime i Kristiansund. Første amerikaneren anskaffa
han i 1975 og det har blitt noen siden
da. Kjapp telling bekrefter at han i alle
fall har hatt sju store ... Siste var en
Corvette som han solgte våren 2016,
og han var allerede da trygg på at det
nokså fort måtte komme er erstatter.

Til sist sto valget mellom en Cadillac
og en Lincoln, siste ble foretrukket av
den enkle grunn at denne hadde alt
som betydde noe for Arvid, da tenker
han på farge og utstyr. Dessuten var
den i topp stand, det var tilnærmet
bare å vri om nøkkelen. Jomfruturen
gikk fra Evenes til Leira.

Baker og byggfaget
Arvid Kjønnøy fant seg kone fra Aurdal og det var nok grunnen til at flyttelasset gikk til Valdres i 1984. Første
tida satset han på bokselgeryrket,
men etter hvert ble det jobb i entreprenørbransjen, mange år også hos
Selmer i Oslo og tilværelse som ukependler. I mellomtida hadde bakerlærlingen tatt med seg Teknikkeren
på Gjøvik og ble perfeksjonert for

bygg og entreprenørbransjen.
Livet ville også at han i 1995 begynte å jobbe på trelastlageret til Frenning på Breiset. Da Valdres Samvirkelag overtok her ble han med over og
jobbet for kooperasjonen til 2004 og
igjen en periode som baker og medeier i bakeriet på Fagernes. Men ingeniøren vendte i 2007 tilbake til byggebransjen og vår lokale Sanne Hauglid,
der han jobber med bygg- og arbeidsledelse.

Oppvekst i Kristiansund
En viktig pilar i livet disse årene har
vært interessen for amerikanske veteranbiler, eller for den del, amerikanske kjøretøy generelt.
En periode deltok han også i den
stedlige AMcar-klubben i Kristian-
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Utstyr: Her ser vi knappepanelet i døra, bilen
har et vell av utstyr.

Gedigen front: Ved hjelp av en bryter går et deksel ned og lyktene kommer til syne. Lincoln til Arvid
Kjønnøy er proppa med finesser.

God plass: Bagasjerommet er stort som en liten hybel, men i alle fall rommer det mye bagasje.

amerikansk
sund som tillitsvalgt, og denne tida
taler Kjønnøy varmt om.
– Det var en aktiv og morsom tid
der det skjedd mye på klubbfronten.
Samtidig fikk man følelsen av å være
med og gjøre nytte for seg, sier han.

Kvalitet og utstyr
– Men hva er det med amerikansk
som fascinerer deg så sterkt?, vi må
bare borre litt mer i dette?
– Det amerikanske bilmiljøet sto
veldig sterkt heime i Kristiansund,
og jeg må ha fått med meg noe derfra. Blant anna er amerikanske kjøretøy forbundet med kvalitet, og var
veldig tidlig ute med mange finesser,
spesielt på utstyrsfronten. Og amerikanere er jo biler med fantastiske
kjøreegenskaper, og man får unekte-
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lig litt følelse av komfort og luksus.
En bekreftelse på at interessen for
amerikanske kjøretøy står sterkt, er
også at Kjønnøy sammen med kona
og et vennepar la ferien til Florida og
Fort Lauderdale i 2016. Da var en tur
til Packard Museum ett av høgdepunktene, et besøk som Arvid også
har holdt foredrag om for medlemmene i Valdres Veteranvogners Venner.

Florida-bil
Lincoln som er Arvid Kjønnøys siste
anskaffelse, er opprinnelig en Florida-bil, men Kjønnøy kjenner ikke
historikken i detaljer. Men den kom
først til Sunnmøre i 2008 og ble solgt
videre til en kar på Evenes, som altså
solgte bilen videre til Kjønnøy for to
år siden.

– Jeg får si som en
kompis sa det, den
bruker en liter på mila
og resten er hobby,
ferdig med det.
Kvalitetstid i garasjen
– Det eneste som er rørt er at vi har
skiftet noen kuler i forstillinga. En
krevende forgasser har skapt litt utfordringer, men som en god hjelper
på Leira har fått stell på, forteller Arvid Kjønnøy. Han kjenner til at bilen
er totalrenovert og slipt ned og lakkert. Motoren er likeledes tatt. Så det
er bare å kjøre i veg ...
Men hvor mye bruker du den?
– Egentlig altfor lite, og har litt dårlig samvittighet for det. Men kjører
noen løp med den og deltar på bilarrangement. Ambisjonen er å dra mer
på tur med bilen, sier han ettertenksom. Biler har nemlig best av å bli
brukt selv om han også medgir at
den blir godt tatt vare på i garasjen.
– Å stelle litt med bilen er jo kvali-

tetstid, sier Arvid, som også medgir
at han slapper av og koser seg hver
gang han får rigget seg bak rattet og
kjører av gårde med Lincoln. Det har
null å si at den er tørst i matfatet.
– Jeg får si som en kompis sa det,
den bruker en liter på mila og resten
er hobby, ferdig med det, smiler den
blide bilveteranen. For å eie en slik
bil kommer det godt med å ha litt
teknisk innsikt, og man trenger ikke
minst stor garasje ...
– Ja, de vitale mål er 5,5 meter og to
meter i bredden. Motoren utgjør 7,5
liter og har 365 motorhester. Godlyd
får man alltid på kjøpet på en amerikaner, og man må legge hodet ned til
panseret for å høre at den går rundt.

Torbjørn Moen
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Ja, nå har du
sett det også…

en LED-lampe som lager sin egen strøm!
JOI-lampen bruker samme teknologi som
Ecofan og gir 18 ganger så mye lys som et
enkelt te-lys.

JOI kan
k juster
j st ress for å lysse der du viil.

Ecofan fortsetter suksessen - sparer ved og øker
komforten.

Lager sin egen strøm og
fordeler varmen.
3 typer,
messing eller nikkelblad
Nesten lydløs – perfekt på
hytta

www.ecofan.no ellen@ecofan.no
tlf. 78 99 00 99
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Ansvarlige meglere
Ida Follinglo tlf. 99 45 53 05
Marit Wangensten tlf. 41 43 62 55

Visning: Ta kontakt!
Vi og grunneiere er tilgjengelige
for visninger

Øystre Slidre
Robølshøvda Hyttegrend
Fra kr 690.000,-*
*Omk. ca. 2,6 %
Harmoni i Jotunheimens forgård!!
Nytt spennende høystandard tomtefelt i naturskjønne omgivelser
Ski- og turløyper • Helårsvei • Strøm og vann/avløp til tomtegrense
Hyttetomt • Selveier • Fra ca. 800 m² - ca. 1150 m²
privatmegleren.no/71189005

en plass mellom solrik sommerferie og
hjertevarm jul ligger denne lille perlen;

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas Ohlson
Europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex
Narvesen
Nille
Notabene
OK Hagen GULL-UR-OPTIK
Spar
Sport 1
Zavanna
Posten

en blank og fin høstferie

300 grAtIs p-pLAsser
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.
Valdresmagasinet
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– Vi kan ikke bedre ha
det enn det vi har her.
Reidar Belgum

Veteraner: Terje Sandnes (f.v.), Reidar Belgum, Karin Kløvstad (nr. to f.h.) og Asbjørn Sandnes (t.h.) er de som har feriert på Søndre Svennes lengst. Lengst har Terje
vært her, han og familien rulla inn i 1978. Dermed har han vært her lenger enn forrige eier og driver, Grethe Kari Westerbø, og kjenner både henne og mannen, Lage
Westerbø, godt.

Her har de funnet sitt
På Søndre Svennes Camping har mange funnet
den komplette sommeridyllen. Campingplassen,
som fyller 70 år neste år,
har egen festkomité,
årlige konkurranser og
tilstellinger, og trofaste
gjester som vender tilbake – tiår etter tiår.

N

år vi møter opp til årets avslutningsfest, er det en
feststemt gjeng vi treffer.
Stedets egen festkomité,
som har vært operativ siden 1992,
har stelt i stand til lek, fest og moro.
Camping-fellesskapet er nå klare til å
feire- og legge bak seg en av de fineste sesongene de har hatt. Hele sommeren har komiteen loddet ut årer,
holdt løpende fiskekonkurranser for
store og små, og stelt i stand aktivite-
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ter og hyggelige sammenkomster for
fellesskapet. Under avslutningsfesten er det duket for loddtrekning,
premieutdeling, koldtbord, og sist
men ikke minst, festligheter i hyggelig samvær for den sammensveisede
gjengen.

Lager liv
Grethe Kari Westerbø, som har drevet
campingplassen gjennom førti år,
setter stor pris på gjestenes engasjement for fellesskapet.
– Vi er heldige som har så kreative
gjester, og vil gjerne fremheve den
dyktige festkomiteen vår. År etter år
sørger de for liv og røre her, og skaper
hygge for fellesskapet. For oss har
campingplassen alltid vært en bigeskjeft ved siden av gårdsdriften, og vi
har derfor ikke hatt mulighet til å sørge for dette selv, forteller Westerbø.
Hun beskriver campinggjestene som
et helt eget samfunn, nærmest som
en stor familie, som hun er glad for å
være en del av.

Eldst: Grethe Kari Westerbø viser fram kontrakten med NAF, som Olav og
Gjertrud Westerbø undertegnet i 1949. Brosjyren viser også bilder fra oppstarten
som teltplass, og ble laget i anledning femtiårsjubileet til campingplassen av
Herdis og Halvard Moe, som selv ferierte her i 23 år.
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Idyll: Brødrene Asbjørn (t.v.) og Terje Sandnes har funnet sitt sommerparadis
på Søndre Svennes Camping. Årdølene har nå feriert her i førti år, og har begge
bygget spikertelt med egen uteplass og brygge. Her avbildet utenfor Terjes
sommerperle.

Lager liv: Siden 1992 har campingplassen hatt sin egen
festkomité, som årlig arrangerer åpnings- og avslutningsfester,
samt en rekke aktiviteter, for campingfellesskapet. Foran fra
venstre: Kai Ringstad, Yngvar Grøndahl, Morten Sebakk, Lillian
Bekkelund, (bak f.v.) Kjetil og Klara Brotnow og Åge Furuseth.

Størst fisk: Jessica Fortun Tikkanen fikk årets største Abbor. Den stolte
og ivrige fiskeren stakk av med både en første- og en tredjeplass i årets
fiskekonkurranse for barn. Medaljene fikk hun utdelt av festkomiteens Åge
Furuseth (t.v.) og Kjetil Brotnow.

Familiefoto: Gjengen som ferierer på Svennes har blitt en sammensveisa gruppe der alle kjenner
alle, nærmest som en storfamilie.

sommerparadis
Trolig Valdres’ eldste

Det var Westerbøs svigerforeldre,
Gjertrud og Olav Westerbø, som i sin
tid etablerte campingplassen på Søndre Svennes.
– Den gangen slo de gresset på jordet her for å gjøre plass til telt, til de
gjennomreisende som kom forbi på
sykkel. I 1949 inngikk Gjertrud og
Olav en kontrakt med NAF, og campingplassen ble offisielt etablert.
Men, det har nok vært campingvirksomhet her noe lenger enn det. Søndre Svennes er trolig Valdres’ eldste
campingplass, forteller Grethe Kari
Westerbø.

Vanskelig å gi slipp
Sammen med ektemannen, Lage
Westerbø, har hun nå drevet campingplassen i førti år. På tross av at de
to for fem år siden overlot roret- både
på gården og på campingplassen, til
sønnen, Olav Westerbø, er det stadig
hun som betjener resepsjonen, står
for renholdet, og sørger for gjestenes
vel og ve. Alt på frivillig basis.
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– Olav og samboeren, Aud-Marit,
gjør det veldig bra, men når en har
drevet her i førti år er det litt vanskelig å slutte. Dessuten er det en veldig
trivelig jobb. Også har man jo blitt
kjent med veldig mange kjekke folk
gjennom alle disse årene, forteller
Westerbø, som har mange gode venner blant gjestene.

Årdølenes sommerparadis
Flere av de fastboende har feriert på
stedet i flere tiår. Én av dem har til og
med vært her lengre enn Grethe Kari
Westerbø selv, nærmere bestemt siden 1978. Terje Sandnes fra Årdalstangen har i år tilbrakt sin førtiende
sommer på Søndre Svennes, og han
er i godt selskap med flere andre Årdøler. Året etter han, rullet broren,
Asbjørn Sandnes, inn på campingplassen, og flere har kommet etter
dem. Blant annet har ungene til Terje
nå hver sine vogner her.
– De har skodd seg godt på årdøler
på Søndre Svennes, flirer Asbjørn.
Han og broren tilbringer enhver le-

dig stund i Valdres om sommeren.
Helt nede ved vannkanten har hver
av dem bygget seg spikertelt, flotte
uteplasser, og ikke minst egne brygger.

det, til familien Westerbøs vilje til å
stille opp, og strekke seg langt for sine
gjester.
– Vi kan ikke bedre ha det enn det vi
har her, fastslår Belgum.

Den fineste plassen

Linn-Helene Larsen

Når fire av de lengstboende samles
hos Asbjørn Sandnes for å fortelle om
sin tid her, går diskusjonen over bordet om hvem som har bodd hvor,
hvem som har vært her hvor lenge,
og ikke minst hvem som har den fineste plassen. Samtlige er de sikre på
at det er dem selv. Det de alle er enige
om, er at det ved Strandefjordens
bredder er et utmerket sted å være.
– Her er det stille og rolig, og ikke
minst en veldig familievennlig og fin
plass å være. Det må jo være en årsak
til at vi har vært her i så mange år nå,
spør Reidar Belgum retorisk, og får
samtykke fra samtlige rundt bordet.
Vangsgjeldingen Belgum, som er
utvandret til Gjøvikområdet, har fast
feriert på Søndre Svennes i 31 år. Han
berømmer alt fra rensligheten på ste-

Søndre Svennes
Camping
◗◗ Etablert i 1949, trolig Valdres’ eldste
campingplass

◗◗ Startet som teltplass for reisende
til sykkel

◗◗ Har siden oppstart vært drevet av
familien Westerbø

◗◗ Utvidet i 2001
◗◗ Besøkes hovedsakelig av

nordmenn, derav mange fastboende

◗◗ Gjennomreisende kommer fra

en rekke nasjoner, tyskere og
nederlendere er mest representert
◗◗ Lengste fastboende camper har
vært på Søndre Svennes i 40 år
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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

48

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
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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

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

Byggtorget Fosheim Sag
Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as

Kvismo Sag AS

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

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

Vassfarbygg as

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

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

www.fosheimsag.no
Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

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

Solheim Trevare AS

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

Storefoss Sag DA

Spesialist på trelast

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

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Tveitabru Bygg AS

Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766

www.vigas.no

Alt i byggevarer og arbeid

post@tveitabru.no
www.tveitabru.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

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

2973 Ryfoss – Tlf. 990 09 484

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

www.tktotalbygg.no

Panel, listverk,
spesialprofiler

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

TK Totalbygg AS

Alt innen Tre og Betong

Fredlund Sag og Høvleri

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
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– 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

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

Valdres Utleiesenter AS
Lavpris propan

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

ValdresEnergi

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

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

ELEKTRISKE
ARTIKLER
Data & Tv-Service AS

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

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

Elkjøp Valdres AS

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

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

ENERGIFORSYNING
Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

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

Valdresmagasinet

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

Vang Energi KF

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

Vaset
Utbyggingsselskap as

2966 Slidre - Tlf. 959 45 153

Fagernes Kjøpesenter

HYTTESERVICE
Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
2940 Heggenes

MALERE

Severing og hytter

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

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947

Peppes Pizza Beitostølen

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

Større og variert meny i
restauranten. Ta med hjem

2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55

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

har tysk malerbrev
Tlf. 463 70 343

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

valdres.maler@gmail.com

Vasetstølen

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

Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

SERVERING

Lev Vel
Interiørkonsulent

www.peppes.no

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

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
www.hedalsfjellet.no

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

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

3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438

OVERNATTING

fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

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

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

KJøPESENTER
Amfi Valdres

2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors.,
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres

MøBLER
OG INTERIøR
Alle Gode Ting er Tre

Vi leverer det meste til hjem
og hytte

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

Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

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

Fargerike Fagernes/
Varmefag

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

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

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

RøRLEGGER
HÅNDVERKER

Takstkontoret Valdres AS

martin@valdrestakst.no

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

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

Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

VASKERI

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

Røn VVS AS

Rørleggermester
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn

www.vas-as.no

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

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

Valdres Arbeidssenter AS

VEV
Valdres Arbeidssenter AS

post@ronvvs.no

Vi vever ryer, tepper o.l.
– også etter farger og mål.

Valdres Varme og
Sanitær AS

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

www.vas-as.no

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no
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annonsere her? Kontakt annonseavdelingen i

PrivatMegleren Valdres

Per Grønneberg har lagt stein
på stein og bygd et helt unikt
kapell på Beitostølen
Unikt kapell i stein: Etter to og halvt års arbeid er Per Grønneberg på Beitostølen omtrent ferdig med det flotte kapellet og det vesle klokkehuset i den koselige
fjellhagen sin.

Nybygd steinkapell
Realiserte drømmen
Han har drømt om å
– Dette er mitt fjellparadis, sier Per
bygge sitt eget vesle
Grønneberg. – Her bor jeg fra tidlig i
kapell i årevis, og nå etter mai til seint i september hvert år. Jeg
ikke skapt til å sitte på baken, og
to og et halvt års bygging er
trives best når jeg kan drive med fysisk arbeid.
er Per Grønnebergs helt
Den tidligere forretningsmannen,
spesielle kapell i stein
eiendomsutvikleren og musikeren
omtrent ferdig.
fra Oslo har vært sprek helt til det sis-

K

apellet er satt opp midt i
den velstelte fjellhagen til
Per Grønneberg. Ved siden
av står et lite klokkehus. De
flotte byggene i stein er omkranset
av åtte hus i forskjellig størrelse i
gammel stil. Samme hvor du snur
deg ser du flotte murer og trapper i
naturstein. Det er også mange portaler der. Eiendommen ligger i en slak
bakke, og alt er harmonisk og fint laget til. Du får en egen ro ved å hvile
øynene på noe som er så vakkert.
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te. For noen måneder siden skulle
81-åringen ta en enkel brokkoperasjon, men komplikasjoner etter operasjonen gjorde at han nesten forlot
denne verden. Han er nå i god opptrening igjen, og med god hjelp er det
flotte kapellet nå så å si ferdig. Nå lager han altertavle og en glassmosaikk
som blir en fryd for øyet.
– Vennene mine kaller meg en doer
– altså en som ikke bare prater om
ting, men gjør det. Det tar jeg som en
hedersbetegnelse, sier Grønneberg.

– Jeg har hatt en drøm om å bygge
mitt eget kapell i årevis, og satte bare i
gang …

Inspirasjon fra Italia

– Jeg har hatt en drøm
om å bygge mitt eget
kapell i årevis, og satte
bare i gang...
Per Grønneberg

Som ung mann besøkte Per Grønneberg en vakker katolsk kirke i Assisi, fødestedet til den hellige Frans.
– Der var det en utrolig vakker og
fargerik kirke hvor det var flott sang
og musikk. Den opplevelsen satte seg
sterkt i meg, og jeg har siden hatt lyst
til å bygge mitt eget kapell inspirert
av det jeg opplevde der. Jeg vil at det
vesle kapellet mitt skal være vakkert i
farger og utsmykning. Fargene går i
det jeg vil kalle en blåtone og rødlilla,
taket er i kongeblått. Veggene er hvitkalkede og på gulvet er det kraftige
heller i naturstein. Stolpene er laserte
og patinert i en gråtone.
I de kraftige veggene er det små
glugger som gir en helt spesiell stemning inne i det lille kapellet. Langs
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Døpefont fra Spania: Per Grønneberg har reist mye rundt i verden. Dette
varmefatet fra Spania synes han passer fint som døpefont. Utskjæringen på
veggen er fra Burma.

Vakkert og intimt: Inne i steinkapellet er det bare et lite alter og et bilde i
glassmosaikk som mangler før det er klart til vigsling.

Stein på stein: I fjellhagen til Per Grønneberg har han laget de flotteste
steinmurer. Steinkapellet ligger midt i den velstelte fjellhagen.

Solid byggverk: Steinveggene i kapellet er over halvmeteren tykke. Hvert
trestykke på taket har Per Grønneberg håndskåret - og de krevde individuell
tilpasning. Litt av en jobb.

i vakker fjellhage
veggene er det spesialtilpassede benker slik at det kan bli plass til ganske
mange der inne.

Lager glassmosaikkbilde selv
Kapellet er utrolig solid med sine 50
til 60 centimeter tykke steinvegger.
Det er to lag med runde natursteiner
som hviler på hverandre med småstein imellom. Netting er med for å
støtte opp, det er ikke brukt sement.
Tre bunnsolide pilarer er med og bærer tårnet.
– Tårnet er kledd med spon – det vil
si 1500 trestykker som er håndskåret
og nøye tilpasset og belagt med tjære
to ganger. Det var litt av et arbeid, sier
Per Grønneberg. – Jeg får god hjelp av
gode og flinke venner. Pål Bredesen
har hjulpet meg tårnet, mens min
gode venn Audun Bakken og hans kamerat Oddvin Bakkene har vært med
på mye steinarbeid.
Adam og Eva i paradiset blir moti-
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vet i det flotte glassmosaikkbildet.
– Jeg har tykke glassplater i forskjellige farger som hugges i småbiter
med øks. Så settes det sammen til en
mosaikk. Det er fransk tykt glass, og
teknikken kalles la’dalle.

Spesiell døpefont
Den vakre døpefonten i kapellet er en
gjenstand med opprinnelse i Spania.
– Det er rett og slett et fint varmefat
som de i den kalde årstiden fylte med
glør og hadde under store runde bord
der familien satt rundt. På bordet var
det et klede som gikk ned til gulvet,
og dermed hadde de det godt og
varmt på beina.
På hver side, fremst i kapellet er det
flotte utskjæringer som vi ser kommer fra en annen del av verden. De er
fra Burma.

Bare til privat bruk
– Jeg er ingen religiøs mann, men har

stor respekt for religiøse handlinger.
Det er hyggelige ritualer som det er
viktig å ta vare på. Kapellet blir ikke
åpent for alle, det blir kun til privat
bruk. Her kan jeg selv, eller venner
jeg har besøkt av, sitte og meditere og
nyte stillheten og det vakre kapellet.
Familie eller venner skal selvsagt få
bruke det til religiøse handlinger,
men det kan også være at vi kan gå
hit for å ta oss et glass etter at vi har
spist en bedre middag oppe i hovedhuset. For meg er det greit at det også
kan brukes som et slags lysthus. Jeg
har lyst til å ha en kristen vigsling av
kapellet, men ellers ønsker jeg at det
skal være åpent for folk fra alle religioner.
– Noen vil vel se på meg som smågal som har gjort dette. De fleste vil
vel prioritere andre ting, men for meg
har dette virkelig vært morsomt og
givende å drive med.

To gærninger
Presten Erik Rostbøll i Røn har også
satt opp et kapell på sin eiendom. Per
Grønneberg besøkte han for å få råd
og vink før han satte i gang med byggingen.
– Rostbøll syntes ideen var strålende, og sa: «Det er godt at det er to som
er gærne her».

Ola Onstad

●● Per Grønneberg
◗◗Forretningsmann og multikunstner
fra Oslo.

◗◗Har hatt eiendom på Beitostølen i
over 50 år.

◗◗Bygger mye i stein. Det siste er et

steinkapell som omtrent er ferdig.

◗◗Kapellet ligger midt i en vakker

fjellhage med flotte steinmurer.
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Musikken førte han

Koselig og personlig: Inne i stua i huset på Beitostølen har Per Grønneberg møbler, gjenstander og kunst som
gir en helt egen stemning.

Flotte utskjæringer: Utskjæringene til den kjente treskjæreren Rolf
Taraldset omkranser vinduer og dører i stua til Per Grønneberg.

Vennskap med Flaatenfamilien, som bygde
Beito høyfjellshotell,
gjorde at den unge pianisten Per Grønneberg
havnet på Beitostølen.
– Jeg har drevet med import av Pentax- og Nikonkameraer. En dag kom
Carl Flaatens sønner på kontoret mitt
og ville se på kameraer. Kort fortalt
endte det med godt vennskap, og at
jeg begynte å spille på hotellet i påskeferier og ellers. Jeg stortrivdes på
Beitostølen og så meg om etter en eiendom her. Carl Flaaten ordnet med

52

22. september 2018

tomt til meg, og nå har jeg hatt eiendommen min her i 51 år, sier Per
Grønneberg.
– Like nedenfor Rogne kirke sto det
den gangen en nydelig gammel bygning som skulle rives. Den fikk jeg
kjøpt av Knut Einar Hovi, og brukte
det fine tømmeret i huset jeg bygde
på Beitostølen. Det var Hovi og broren hans som satte opp huset mitt.
Det var flinke karer som var løsningsorienterte.

Solide saker
Halve huset er bygd med det gamle
tømmeret, resten er i vanlig reisverk.
Hele huset er kledd med spesielt
kraftig panel fra et sagbruk på Randsverk. Det er satt inn med ekte tjære.

Litt av ei inngangsdør: En kopi av
stavkirkeportalen fra Hyllestad stavkirke
i Sogn pryder inngangspartiet til Per
Grønnebergs hus.

Pust i bakken: Agnar Bakken fra Ranheimsbygda har hjulpet Per Grønneberg
med å sette opp laftede hus.

Grønneberg har sine egne smarte løsninger på så mangt. Den liggende panelen er satt sammen slik at det tåler
vær og vind og fuktighet bedre, og på
torvtaket har han lagt mineralull over
knappeplasten for å holde bedre på
fuktigheten.

Unikt og personlig

– Mange som har satset
på Beitostølen etter
Flaaten er blitt holdne
menn, og det kan de
takke nettopp Carl
Flaaten for.
Per Grønneberg

Inne i huset til Per Grønneberg er det
gamle møbler og gjenstander som gir
en egen stemning. Det tøffe, røde
teppet på gulvet passer fint til alt det
andre som er der. I stua er det blant
annet fantastiske utskjæringer av
den kjente Rolf Taraldset fra Hornindal.
– Med sin dypskjæring som det kalles, er hans verk uvurderlige i norsk
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til Beitostølen

Fjellparadis: Per Grønneberg fant sitt fjellparadis på Beitostølen hvor han har vært store deler av året i over femti år.

sammenheng. Han har også laget en
himmelseng til meg. Veggmaleriene
på noen av dørene står Sigmund Aarseth for.
Inngangsdøren er omkranset av en
kopi av en stavkirkeportal fra Hyllestad stavkirke. Det er kopi etter en tusen år gammel original fra denne
stavkirken. Det har motiv fra sagnet
der Sigurd Fåvnesbane drepte dragen.
– Jeg synes et hjem skal gjenskape
noe av den personen som bor der og
noe fra forfedrene, sier Per Grønneberg.

gikk bodde jeg på det store hotellet,
og fikk et nært og godt forhold til familien Flaaten som har betydd så
mye for Beitostølen.
– Det har vært en utrolig utvikling
på Beitostølen de 55 årene jeg har hatt
tilknytning her. Carl Flaatens dristige
hotellsatsing satte det hele i gang.
Mange som har satset på Beitostølen
etter Flaaten er blitt holdne menn, og
det kan de takke nettopp Carl Flaaten
for. Han har satt store spor etter seg
på Beitostølen med satsingen på hotell og skiheiser. Kanskje han burde få
sin egen statue.

Flaaten gull verdt for
Beitostølen

Ola Onstad

– De to, tre årene byggeprosessen på-
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Morsomt og kreativt: På ei av stabbursdørene har Per Grønneberg satt inn
en del av en trestamme.

22. september 2018

53

Savner sin gode venn: Per Grønneberg har
hatt mange flotte hunder. Den siste døde i februar.

Lager glassmosaikkbilder: Per Grønneberg plukker ut glass med de fineste fargene til utsmykkingen
i steinkapellet.

Kreativ og omgjengelig:
På Beitostølen fikk den travle
forretningsmannen Per Grønneberg
mulighet til å dyrke sine kreative
sider. Det han har laget der er rett og
slett imponerende.

Multikunstner: Per Grønneberg lager flott glassmosaikk, er
klassisk pianist og setter opp de flotteste murer og hus i stein.

Solid trapp: Trappen fra fjellhagen og opp til huset
er satt sammen av de fineste steiner og steinheller.

Forretningsmann og multikunstner
Per Grønneberg er en
fargerik kar som har levd
et spennende liv. Det er
ikke bare med fjellhagen
og kapellet han har satt
spor etter seg.

G

rønneberg kommer fra en
velstående familie der foreldrene reiste mye. Han
gikk på kostskole i Norge og
sammen med en søster gikk han på
en internasjonal skole i Sveits. Han
tok handelsutdannelse i Norge og
fortsatte med studier i Wien hvor
han bodde to år som nygift. Han tok
lederutdanning der, og var det som
kalles volontør – altså en som fikk i
oppgave å jobbe seg oppover i en bedrift. Han lærte seg godt tysk og
fransk på denne tiden.

Suksess med import av
kameraer
– Hjemme i Norge skulle jeg overta
min fars importfirma, men det ble
fusjonert med et tysk storkonsern.
Jeg fikk tak i et ledig agentur for im-
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port av speilreflekskameraer fra Japan. I starten var det ikke marked for
dyre speilreflekskameraer i Norge,
men jeg jobbet hardt og salget tok
seg veldig opp. Jeg var importør av
Pentax- og Nikonkameraer i 30 år, og
tror jeg kan være så frimodig å si at
jeg fikk speilreflekskameraene inn
på det norske markedet. Jeg hadde
suksess, og det var morsomme år.
Per Grønneberg har vært gift to ganger og han fikk tre barn med Nina
som han var samboer med i 20 år etter ekteskapene. Han har også fire
barnebarn.
Etter årene med kameraimport
drev han med eiendomsutvikling i
Oslo-området. Det ble nesten 30 år
med det også.

Multikunstner
Per Grønneberg er opptatt av arkitektur, og da han skulle bygge sin svære
villa i Voksenlia i Oslo fikk han en
byggmester fra Valdres til å ta jobben.
– Ola Myrvold bare lo av meg da jeg
presenterte hva jeg ville bygge – dette var ikke mulig å få til. Han ble likevel med på det, og du verden så fint

Spennende med stein

– Jeg har alltid vært svak
for skjønnhet, og håper
jeg har greid å få fram det
med fjellhagen og kapellet.
Per Grønneberg

det ble. Rundt omkring på eiendommen er det mye stein slik som her på
Beitostølen. Myrvold sa det var den
morsomste jobben han hadde hatt.
Grønneberg er en dyktig klassisk
pianist, han lager vakre glassmosaikker, han tegner og lager statuer og
tryller fram de vakreste byggverk i
stein – for å nevne litt av det han driver med.
– Jeg har alltid vært svak for
skjønnhet, og håper jeg har greid å få
fram det med fjellhagen og kapellet,
sier han.

– Da jeg reiste rundt med kameraene
i hele Norge spurte jeg alltid hvor kirka lå da jeg kom til et nytt sted. Ved
kirkene er det fine gravsteiner og
mange steder flotte steinmurer som
jeg ble inspirert av.
– Ingen steiner er like, og aller vakrest er de når de har ligget i jorda eller et elveleie i tusenvis av år.
Sprengt stein, som brukes mange
steder nå, er ikke pent å se på, sier
Per Grønneberg.
Ikke så langt fra Beitostølen ligger
Lykkja Sandtak hvor han har avtale
om å kunne plukke med seg stein.
Mye av steinen hans kommer derfra.
– Jeg koser meg med å rusle rundt
og se etter stein i sandtaket. Hver
stein har sin personlige form og personlige mønster, sier Per Grønneberg.
– Det er ikke bare steinene som er
flotte i Valdres, det er også så mange
flotte folk her. Jeg er glad i Øystre Slidre og befolkningen. Jeg lærer mye
av kontakten jeg har med dem.

Ola Onstad
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Når naturen kaller

Moderne og
miljøve
en
nnlige toalettløsninger

Kun aske som sluttprodukt
Barnesikkert
Enkel installasjon
www.cinderellaeco.com

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Høy kapasitet
10 - 12 personer pr. døgn

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte, bobil
og campingvogn

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste
forhandler på www.cinderellaeco.com
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KRYSSOrd 3

Vi trekker tre bokpremier blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 10. oktober 2018
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:
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Postnr.:
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Kryssord nr. 2
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Egil Opheim, Nesbyen
Grete Nygård, Skjetten
Olaug Sørlie, Gjøvik
De tre vinnerne får tilsendt
en «Valdres»-tursekk.

Valdresmagasinet

VALDRESSPØRSMÅL

11

1) Kor mange eksemplar
er selde av bøkene til
Margit Sandemo?
2) Når stod Lundebrue i
Etnedal ferdigbygd?
3) Kor høg er fjelltoppen
Bitihødn?
4) Når vart VassfaretVidalen og Indre
Vassfaret oppretta som
landskapsvernområde?
5) Kor lang er elva Etna?
6) Kva er namnet på dei
seks stavkyrkjene i
Valdres?

7) Ei valdresjente tok i
august to gull i NM i
friidrett?
8) Kva er namnet på sykkelguideboka Birgit Haugen
har gitt ut?
9) Kva er midlandsmål?
10) Kva er namnet på lokallaget til Fortidsminneforeningen i Valdres?
11) Kor mange valdrisar
utvandra til USA mellom
1836 og 1940?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) 37 millionar, 2) 1829, 3) 1607 meter, 4) 1985, 5) 106 kilometer, 6) Hedalen, Reinli, Hegge, Lomen, Høre og Øye, 7) Oda Utsi Onstad, 8) Mjølkevegen med avstikikere, 9) Nemning på
dialektene i dei vestvende, austnorske fjellbygdene i Sør-Norge: Vest-Telemark, Numedal, Hallingdal, Valdres
og Nord-Gudbrandsdalen, 10) Vernevøla og 11) Truleg rundt 17.000.

helgenstreken
eir helgen

Svart arbeid
– betaling
«under bordet»

VINN

FINN BILDET

regnet til å stå ute år etter år
A
B

C

E

.

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
10. oktober til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes.

F

? MeKaniKere:
Kristian
Hagen

Erik Sindre Spadafora (5), Leira:
– Det er Lander. Han bor like ved siden av
meg, og så har han begynt på skolen. Han er
kjempetøff og vi har det så gøy når vi leiker. Jeg
skal også snart begynne på skolen.

Amjad IL Husein Alhamla (5), Leira:
– Storebror og lillebror er heltene mine. Jeg
er glad i dem, og vi har det gøy når vi leiker.
Bestevennene i barnehagen er også litt helter,
særlig når vi leiker politi og røver. Jeg er alltid
røver.

everer ferdig skigard

D

Hvem er din store
helt?

Morten
Brestad

Amalie Kjerstad (5), Leira: – Mine
helter er Adrian og Sander. Det er brødrene
mine, og det er veldig gøy å leike med dem.
Mamma er også helten min da, særlig når hun
steiker vafler.

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Morten Andresen, Oslo

– sagbruk for deg som vil ta vare på

ost 150 HK ). Blandet drivstofforbruk fra
ost 150 HK ). Blandet drivstofforbruk fra
gjelder kontrakter signert til og med 30.
gjelder kontrakter signert til og med 30.
etid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde:
etid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde:

✂

gamle tradisjoner
www.sagbruket.no

Sav på FINN BILDET:

A side:

B side:

eira
Auto AS avd Gol
anel, reproduksjon avHovrud
gammelt listverk.

C side:

D side:

es
Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
Navn: .............................................................................................................................................................
457 • post@sagbruket.no
tlf: 900 75 355
post@hovrud.no
.....................................................................................................................................................
Adresse:
www.hovrud.no
E-post/Tlf.: ..............................................................................................................................................
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E side:

F side:

Hedvig Nora Havig Furøy (5), Leira:
– Mamma er min store helt. Hun passer så godt
på meg, og så kan vi snakke om alt. Jeg vil bli
som henne når jeg blir stor.
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Det skjer i Valdres
September
21.09–23.09 Norsk Munnharpefestival går av stabelen på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
22. Åpen brannstasjon på alle brannstasjonene i Valdres.

28.–30. Oktoberfest på Bryggerihuset Beitostølen.
29. Valdres FK møter Kvik Halden til
heimekamp på Blåbærmyra på Fagernes.
29. Det arrangeres skummeltur på
Bagn Bygdesamling.
29. Ole Ivars spiller på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.
29. Konsert med Land Rovers på
Nabo Bar.

22. Teater Innlandets forestilling
«Testosteron» vises i kulturhuset på
Fagernes.
22. Silver Lining holder konsert i
Bryggerihuset Beitostølen.
22.09–06.10 Valdres Kunstforenings
utstilling «Damer og sånn» vises i
Galleri Perrongen. Kunst av Margrethe Døvre, Hilde Synnøve Husevold,
Therese Vadem, Dagfinn Knudsen,
Borghild Gangås Amlie, Sølvi Aspen
Solvang, Tone Flesche, Annethe Østensen, Ellen Larsson og Kari Mølstad. Vernissasje 22. september med
åpning ved Mina Bindian og musikk
ved Oda Hjelle.

30. Det arrangeres skummeltur på
Valdres Folkemuseum på Fagernes.

8. Trylleshow for hele familien med
magikeren Clausini på Radisson Blu
Resort Beitostølen.

Oktober

10. Sangstund for de små i Spelemannstogo på Herangtunet i Øystre
Slidre.

1. Solan og Ludvig fra «Flåklypa»
kommer på besøk til Fagernes Kjøpesenter.
1. Trylleshow for hele familien med
magikeren Clausini på Radisson Blu
Resort Beitostølen. I uke 40 og 41
holder Clausini også trylleskole på
Beitostølen.

26. Sangstund for de små i Spelemannstogo på Herangtunet i Øystre
Slidre.
28. Dansegalla med Hanne Mette
Band på Storefjell Resort Hotel på
Golsfjellet.

11. Kjell Bitustøyl holder foredraget
«Mennesket og reinen i Valdres –
med hovedvekt på tamreinhistoria»
på Valdres Folkemuseum på Fagernes.

2. Åge Sten Nilsen holder akustisk intimkonsert på Scandic Valdres på Fagernes.

14. Vokalgruppa Pust med utflytta
søraurdøl Anne Hilde Grøv holder
konsert på Bagn Bygdesamling.
18. Levi Parham spiller på Bryggerihuset Beitostølen.
19. Konsert med Stage Dolls på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.
19.–21. Myhre Gård i Skammestein og
Bergo Hotel på Beitostølen inviterer
til Countryweekend. Bandene Bransom og Hilljacks spiller.
20. Valdres FK møter Gjelleråsen på
heimebane på Blåbærmyra på Fagernes.
20. Ben Arnold & Hans Ludvigsson
holder konsert på Bryggerihuset Beitostølen.
20. Konsert med Raga Rockers på
Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

3. Det arrangeres fiskekonkurranse
for barn opp til 15 år i Skoputten i regi
av Danebu Kongsgård.

24. Sangstund for de små i Spelemannstogo på Herangtunet i Øystre
Slidre.

5. Den 14. utgava av Aurdalsåsen
Open i golf for hyttefolket går av stabelen på Aurdalsåsen.

25. I samarbeid med Valdres hagelag
inviterer Øystre Slidre folkebibliotek
til foredrag med Helen Fredholm
som skal fortelle om temaet «cottage
garden».

5. Trylleshow for hele familien med
magikeren Clausini på Radisson Blu
Resort Beitostølen.
24. Bokkveld med historiker og forfatter Øystein Morten, som er mannen bak boka «Norske Ødegårder –
historien om stedene vi forlot» på
Øystre Slidre folkebibliotek.

8. Riksteaterets oppsetning «Tung
tids tale», basert på Olaug Nilssens
bok med samme navn, vises i kulturhuset på Fagernes.

5.–6. Aquavitfestival på Bryggerihuset Beitostølen.
5.–7. «Tilstede – en helg med skogsbad og meditasjon» arrangeres på
Dharma Mountain i Hedalen.
6. Valdres Motorshow arrangeres i
Valdres Storhall på Leira.
6. Hege Øversveen holder konsert på
Bryggerihuset Beitostølen.
8. Marit Anmarkrud holder kurs i
fortellerkunst på Vang Folkebibliotek.

11. Et tysk kammerkor fra St. Marien
Kirche Rendsburg holder konsert
sammen med rØyst i Tingnes kirke
på Fagernes. Øystre Slidre sanglag
deltar også på konserten.
12. Kenneth Norum og Jo Sverre holder konsert på Bryggerihuset Beitostølen.
12.–13. Trylleshow for hele familien
med magikeren Clausini på Radisson
Blu Resort Beitostølen.
12.–14. Beatlesfestivalen går av stabelen på Beitostølen.
13. Øystre Slidre mållag og Øystre Slidre folkebibliotek inviterer til dokketeater på biblioteket.

25. Debattredaktør i Nationen, Hilde
Lysengen Havro, leder debatt om
jordbruk i Valdres på Vang folkebibliotek.
26. Det blir «Natt på museet» på Valdres Folkemuseum på Fagernes med
dugnadsfest, konserter og dans.
28. Konsert på Frydenlund i Aurdal
med Gunnlaug Lien Myhr, Camilla
Granlien og Ingvild Lie.
30. «Bokfinkene», Ingvill Solberg og
Nina Egge, presenterer høstens bøker 2018 på Nord-Aurdal folkebibliotek.

lesesjekken
Hilde Synnøve Husevold
(55) er en altetende
lesehest.
– Jeg er veldig glad i å lese og er nesten altetende, men jeg har nok ei
forkjærlighet for historiske romaner. Akkurat nå holder jeg på med
den tredje boka i Jon Michelets
krigsseilerserie, «En sjøens helt».
Jeg hadde sjøl en morfar som var
krigsseiler. Han opplevde å bli torpedert sju ganger under krigen. Jeg
merker at jeg kjenner igjen morfaren min litt når jeg leser disse Mic-
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helet-romanene, forteller 55-åringen fra Aurdal som underviser i
spansk og kunst og håndverk ved
Nord-Aurdal ungdomsskole. Hun er
også aktiv maler og starta nylig med
deltidsstudier ved Nydalen Kunstskole. Hun er blant utstillerne i Galleri Perrongens høstutstilling «Damer og sånn».
– Jeg liker godt å male fjell, derfor
hadde jeg stor glede av å lese «Bergtatt: Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde» av Henrik
Svensen, forteller Hilde Synnøve.
Hun trekker dessuten fram Milan
Kunderas «Tilværelsens uutholdeli-

ge letthet», Ildefonso Falcones' «Havets katedral»» og Victoria Hislops
romaner som personlige favoritter.
– Jeg har en Elena Ferrante-bok
liggende på nattbordet også. Jeg
pleide å lese mye på senga før, men
nå sovner jeg etter et par sider. Jeg
nyter nok ei god bok aller best når
jeg sitter ute i fint, varmt vær og leser. Ellers hender det jeg laster ned
lydbøker for å ha som underholdning når jeg går trimturer om morgenen for å få kroppen i gang.

Ingri Valen Egeland

Valdresmagasinet

Vurderer du å selge hytte?

Rekordmange salg og gode priser viser at mange
ønsker seg hytte i Valdres.

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

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

Are
Berg

Marit
Nystuen

Ingunn
Meisdalen

Lene
Ringen

Oddny
Fystro

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din eiendomsmegler i Valdres i nærmere 40 år!
Valdresmagasinet
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Fish & slips
billetter: www.ticketmaster.no, fagernes kjøpesenter (vita) og fagernes turistkontor

Foto: Cathrine Dokken

Fagernes i Valdres 1. — 3. november

