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• Leira-gründeren Jan Slette
om livsverket
• «Søta bror» kjøpte gard i Høre
• Kunstnerne kaster glans over
Norsk Rakfiskfestival
• Rådgir Høyre på Stortinget

Klar for festival!

• Fant hyttedrømmen på «åsen»

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 33-35

Din lokale hytteog boligmegler
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EiendomsMegler 1 Fjellmegleren er Valdres og Hallingdals største eiendomsmegler med
sterke forankringer i lokalmiljøet.
Variert og flott natur, kultur og unike tradisjoner gjør at stadig flere ønsker seg hytte i
Valdres. Vi er stolte og ydmyke over å kunne være med på å oppfylle disse drømmene!
Vi har lange lister med folk som ønsker å kjøpe så ta kontakt med oss for en uforpliktende
eiendomsprat!

Martin Vedel Nielsen

Linn Hamre

Megler

Eiendomsmegler

mob. 400 46 488

mob. 997 34 264

Jane Hauglid
Medhjelper

mob. 480 13 519

Marita E. Grønbrekk
Eiendomsmeglerfull.
mob. 480 09 588

Marte Buene

Eiendomsmeglerfull.

mob. 910 07 848

em1@em1fjellmegleren.no
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Kriterier for god rakfisk
Guro Helgesdotter Rognså (33),
opprinnelig fra Ulnes, siden
2009 bosatt i Sandnes, leder
årets fagjury under Norsk rakfiskfestival. Hun er naturligvis
like spent som alle oss andre ...
Guro Helgesdotter Rognså har siden i 2017 jobbet som forsker hos Nofima. Hun har vært med i
fagjuryen flere ganger, men i år leder hun den
prestisjetunge juryen for første gang. Det de holder på med er oppfattet med stor interesse, ikke
minst blant de mange tusen som besøker festivalen.
Og det mange lurer på er hva hun og jurymedlemmene legger til grunn når de skal plukke ut
«den beste rakfisken».
Hun sier det er flere faktorer juryen vurderer.
– Vi vurderer fileter av lagret rakfisk. De sju jurymedlemmene bedømmer fiskene ut fra utseende, lukt, smak og konsistens. Vi leter etter forskjeller under disse hovedkriteriene og ser for
eksempel på fargen på fisken, hvordan fileten er
trimmet, hvordan den lukter, forskjeller i rak- og
saltsmak og hvordan munnfølelsen og tyggemotstanden til fisken arter seg. Vi smaker på fisken rein og bruker, for eksempel, potet og eplebåter for å «nullstille» munnen vår mellom
smaksprøvene,
Guro Helgesdotter Rognså forteller at følelser

Redaktørens
hjørne
Torbjørn moen

torbjorn@avisa-valdres.no

D
Spent: Guro Helgesdotter Rognså (t.h.) kommer
opprinnelig fra Ulnes, nå bosatt i Sandnes.
33-åringen skal lede fagjuryen på sju som skal
smake seg fram til årets beste rakfisk.
også kan påvirke smaksopplevelsen, som er forskjellig fra person til person. Derfor er det viktig
at fagjuryen smaker fisken blindt og at den består av mange medlemmer.
– Jeg føler et stort ansvar som leder av fagjuryen,
men jeg gleder meg, sier Guro som har mange timers jobb foran seg rakefisklørdagen. Innimellom må hun også ta seg tid til å amme sin vesle
sønn på 3,5 måneder. Jurylederen tror ikke all
rakfisken vil virke inn på amminga. – Den vesle
har blitt vant til variert mat gjennom melken fra
han kom til verden, sier hun med et smil.

et er tradisjon at vi kommer ut med en utgave av
Valdresmagasinet i forkant av Norsk rakfiskfestival, som er på Fagernes første helga i november.
Festivalen samler mange tusen mennesker. Den
har utviklet seg til et hyggelig møtested for ikke minst hytteog bygdefolk, men også for mange tilreisende. Det er faktisk
mange som velger å reise til Valdres ens ærend for å ta del i arrangementene under festivalen, som nå strekker seg over tre
dager. Den største tilstrømningen er fortsatt konsentrert omkring lørdagen, det henger jo sammen med at det er helg. For
dem som ønsker å fordype seg i utstillinger og studere vareutvalget og gjøre innkjøp m.v. er det jo langt mer publikumsvennlig å oppsøke markensbyen torsdagen eller fredag – eller
begge deler. Ingen ting slår egentlig å oppleve stemninga som
hersker i gatene på Fagernes lørdagen under festivalen. Og
fortsatt er det vel slik at flesteparten av dem som tråkker i gatene er hyttefolk og tilreisende. Vi ønsker alle og enhver velkommen til Valdres disse dagene.
Samtidig vil vi henlede oppmerksomheta på en variert
meny i denne utgava av Valdresmagasinet. To store reportasjer håper jeg fanger din interesse spesielt: Det er artikkelen
om Jan Slette som i disse dager fyller 80 år, og ser tilbake på
et langt og spennende handelsliv. Og jeg tenker på reportasjen om det svenske ekteparet som sammen med sine tre
barn har kjøpt gard og flyttet til Vang. Men også mye annet, vi
byr på hele 68 sider denne gangen!

Månedens bilde
framsida:
Bildet er fra Hande gard,
som er en av de sju
rakfiskprodusentene i
Valdres. Vi ser Kari Hande,
2. generasjon, sammen med
sønnen Knut, som blir 3.
generasjon. Foto: Trygve
Lien

INNHOLD
Vinnerbildet: Harald Andris Hamre fra Vestre Slidre er innsender av bildet som er kåret til Månedens
bilde. Hamre er ivrig fotograf, og han var for øvrig portrettert i Valdresmagasinet i september 2018 (nr. 4).
Bildet er av Einangsbrua, i en litt annen positur, brua ligger som kjent i V. Slidre. Innsender blir bokpremie
og Flaxlodd til del. Vi minner fortsatt våre lesere om å sende inn bilder til kåringa av «Månedens bilde»,
som er seks ganger i året. Send bilder på valdresmagasinet@avisa-valdres.no.

VALDRESMÅL

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

Huklin: frøsin

Tafsin: Tafsin - uflidd og dårleg kledd.

AG, Ulnes

Magnus Solstad, Brumunddal
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Du Slette tid
– hva den mannen fikk til
Jan Slette ser mulighetene. Og gjør noe med det.
– Det flaueste av alt er at
jeg hoppet av skolegangen da jeg var ferdig med
folkeskolen. Jeg startet
ikke på framhaldsskolen.

J

an takket i stedet ja til et tilbud
fra onkelen som drev møbeltapetserverksted i Stensberggata
i Oslo. Der startet Jan som lærling i en alder av 13 år.
Den neste sjansen han grep, var da
han som «mindreårig» og nyutdannet møbeltapetserer overtok et lite
verksted på Fagernes sammen med
en jevnaldrende slektning. De laget
nye og satte i stand gamle møbler. I
tillegg startet de som møbelhandlere.
Det var ikke plass til begge. Kompanjongen valgte fast jobb og trygghet. Jan fortsatte for egen regning.
Han tjente nesten ikke penger.
Men Jan var født som gründer. Han
ville så sterkt skape en forretning.

Eget bygg 1977
Med mye slit og ukuelig mot gjorde
han det. Etter 20 års drift spredt på
mange lokaler på Fagernes åpnet
Møbelhuset i eget bygg på Leira i
1977. De var en av Norges største møbelforretninger under ett tak.

Utvidelsene kom i tur og orden. Nå
er Møbelhuset leietaker hos Amfi
Valdres, i et bygg med over 13.000
kvadratmeter. Jan Slette utviklet
også flere andre bygg.
Med basis i Møbelhuset har Leira
opparbeidet seg til et handelssenter
som gir arbeid til et par hundre mennesker. Salgstalla på Leira er i ferd
med å puste regionsenteret Fagernes
i nakken. Begge stedene er i NordAurdal kommune, som ligger i norgestoppen på lista over omsetning
per innbygger.
Jan Slette har ikke heftet seg ved at
Valdres har få innbyggere. Han har
møtt kjøpelysten deres og bremset
handelslekkasjen ut av dalen.
Han utviklet Møbelhuset med et
sortiment og et servicenivå som har
skapt anerkjennelse langt utenom
Valdres. Møbelhuset var lokomotivet
som tiltrakk seg en rekke andre forretninger på Leira. Slik har Jan Slette
ikke bare bidratt til å gjøre den lokale
handelsnæringen attraktiv for hyttefolk. Handelstilbudet i Valdres har
gjort det mer attraktivt å ha hytte
her. Særlig på regnværsdager er
shopping et fritidstilbud mange
sverger til.
For en næringsmager region som
Valdres – hvor det er fint lite igjen av
statlige arbeidsplasser – har den omfattende handelen betydning for sysselsetting og bosetting.
– Fra første stund som næringsdri-

vende før du var fylt 18 har du vært
opptatt av å vokse. Hvorfor?
– I starten var det smalhans. Vi
måtte være nøysomme. Strevde med
å gjøre oss attraktive for kundene og
skape omsetning. Stort salg var
drømmen.

Enset ikke begrensningene
Nesten som et mareritt som har brent
seg inn i hukommelsen til Jan Slette,
var synet av et tomt butikklokale i nabohuset på Fagernes.
– Der drev Gunnar Hagen møbelhandel til han ble så gammel at han
måtte gi seg. Fiolinisten Guro Kleven
Hagen er et av hans oldebarn. Da Hagen på kvelden en lillejulaften hadde
surret fast det siste lasset med møbler som han skulle trille med handkjerra si over brua til godssentralen,
sto bare juletreet igjen i butikken
hans. Han hadde fått solgt alt han
hadde!
Jan kjente misunnelsen svi.
Det han ikke var klar over, var at
han representerte en ny generasjon
møbelhandlere. Målet for Jan Slette
var ikke bare at det skulle gå rundt.
Han var utålmodig etter å gjøre mer
ut av det. Han så for seg en prangende forretning med stort utvalg av farger og varianter. Før handleopplevelse kom inn i norsk språk, var det
nettopp det han ville gi kundene.
For å leve opp til ambisjonene
måtte han hele tida utvikle butikken,
bli større.

MYE HAR SKJEDD: – Utrolig hvor fort tida har gå

Hammeren er med
Arbeidslysten styrte hans
valg som 13-åring.

Foto: Egil Heggen
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– Denne har fulgt meg siden 1952.
Hammeren Jan Slette viser fram,
fikk han i handa da han startet i læra
som møbeltapetserer hos onkelen
sin i Oslo.
– Vi brukte mye små stifter. Da er
det praktisk at hammeren er magnetisk. Vi holdt stiftene i munnen, og
plukket dem fram med hammeren,
for den andre handa måtte jo holde
på plass stoffet eller hva det var som
skulle festes.
Det var ikke det at Jan ikke ville gå
på skole. Så det ble kvelds- og dagkurs på Oslo lærlingeskole. Han bodde i Godlia ved Oppsal.
Ettersom Jan var for ung da han
startet i læra, måtte han ha fem års
læretid før han kunne ta svennebrevet. Normal læretid var fire år.
For ung var han også da han som
18-åring skulle inngå avtale om å kjøpe møbeltapetserfirmaet «Møbelhuset» på Fagernes sammen med søs-

kenbarnet Bjørn Svendsen: «Da Jan
Slette ved avtalens inngåelse er mindreårig, tiltrer hans far, Bjørn Slette,
avtalen med sin underskrift.»
Gammel nok var Jan da han tre år
seinere ordnet med alle andre formaliteter. Håndverksbrev ble utstedt av
Oslo byfogdembete. Handelsbrev ble
innvilget av lensmannen i Nord-Aurdal. Vestoppland politimesterembete på Gjøvik ga ham skraphandlerbevilling for å selge brukte møbler og
bevilling til å selge på avbetaling.

Portrettet

Møbehusgründer Jan Slette (80)

Av: EGIL HEGGEN
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ått, sier Jan Slette. Det er heller ikke lite som har skjedd i hans regi på Lagemarkene siden Møbelhuset åpnet dørene i sitt nybygg nærmest Golsvegen i 1977.

Foto: Egil Heggen

Skodde seg på hyttekosen
Jan har alltid hatt teft.

N

orsk industri gikk for full
maskin da han startet som
kremmer på egen hånd i
1960. Det var oppsving i
økonomien. Valdres hadde stor fraflytting, men flere fikk penger mellom hendene fordi kvinnene begynte å skaffe seg lønnet arbeid.
I Oslo og Bærum økte kjøpekraften
enda mer. De fleste bodde fortsatt i
små leiligheter.
I 1959 var tariff-festet arbeidstid
satt ned til 45 timer i uka. Med mer
penger og mer fritid kunne flere gjøre
utflukter.
Påskesol, frisk fjell-luft og ferie på
bondelandet var populært. Hotellene
i Valdres hadde gode tider. Valdresbanen fikk stor ferietrafikk. Kjøretida
fra Oslo til Fagernes var kommet ned i
fire og en halv time.
I påska 1960 satte NSB opp 22 ekstratog i hver retning Oslo – Fagernes.

Valdresmagasinet

De lengste hadde så mange vogner at
det ble spent to damplokomotiver
foran til å trekke og ett bak til å dytte.
Norge opphevet 1. oktober 1960 etterkrigstidas rasjonering av personbiler. På fire år ble antall biler doblet.
Hyttebyggingen i Valdres skjøt fart.
Jan Slette la merke til folkevogner
og andre, små biler kjørende gjennom Fagernes med store møbler på
taket. Han så tydelig at det var godt
brukte møbler. «Nå har de unt seg nye
møbler i leiligheten og tar med de
gamle opp på hytta», tenkte han.
Siste uka før påske 1961 satte han
inn en 2-spalters annonse i Aftenposten – omkranset av reklame for
Märklin togsett og Tandbergs transistorradioer med og uten innebygget
grammofon:
«Har De hytte i Valdres? Skal De dit i
påsken eller sommeren, så steng ikke
hyttekosen ute på grunn av manglende inventar. Beregn Dem god tid i Fagernes. Kom innom min forretning

for å se hva jeg har å by Dem av trehvite hyttemøbler…»
Annonsen hadde effekt. Han be-

gynte å få hyttefolk som kunder. Etter hvert ble de en like viktig kundegruppe som de fastboende i Valdres.

Faksimile: Aftenposten 23. mars 1961.
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Sofaen er fortsatt god å
Yndlingssofaen har Jan
Slette ikke kjøpt på Møbelhuset. Den er – om
ikke hans mesterverk –
hans svenneprøve.

S

ofaen skulle lages etter egen
tegning. Treverket fikk Jan
bestilt hos et snekkerverksted.
Å montere fjærene var en møysommelig prosess.
– En etter en måtte fjærene snøres
ned med tråd. Mange snøringer måtte
til på hver fjær for å få riktig fasong på
setet. Så var det å legge strie over og
sy på plass steppegras («alfa»), krøllhår (vanligvis hestetagl) og hvit bomullsvatt. Interiøret i leiligheten vår
på Fagernes har vi formet etter denne
sofaen.
– Hvordan holder den formen etter
61 år?
– Upåklagelig! Jeg har riktignok
trekt den om en gang. Men stoppinga
er original – like fin.
Rundt spisebordet til ekteparet Jan
og Gerd Slette står stoler med dekorative utskjæringer som Magne Nereng
i Øystre Slidre laget for mange år siden.
– Han leverte på bestilling til møbelbutikken Mortensen i Oslo. Jeg er
fascinert av kvalitet og fint handverk,
sier Jan.
Nereng var møbelsnekker, og laget
ikke puter. Jan Slette var veldig fornøyd da han fikk kjøpt åtte stoler av
ham. Da fikk han også frisket opp
igjen handlaget med stoppinga.
Ringen er sluttet. Etter å ha solgt fabrikkproduserte møbler for mange
hundre millioner kroner, koser Jan
seg i sin pensjonisttilværelse med å
omgås handlaga møbler hvor han har
stått for stoppinga sjøl.
Det var der eventyret startet.
– I 1957 fikk fetter Bjørn Svendsen
tilbud om å kjøpe verkstedet «Møbelhuset» som møbeltapetserer Thorvald Olsen hadde i Tyinvegen på Fagernes. Bjørn spurte meg om vi kunne overta det i fellesskap. Ingen av
oss hadde noe forhold til Valdres,
men vi så dette som en spennende
mulighet som burde prøves ut.
Jan var 18 år. Svennebrev som mø-

– Jeg fikk låne pengene av
far. Han måtte sette familiens hus i pant hos Den
norske hypotekforening.
6
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HOLDER FORMEN: – Sofaen som var svenneprøva mi, har en sentral plass i leiligheten vår på Fagernes, sier Jan Slette. Bak sitter kona
beltapetserer hadde han, men manglet startkapital. Utenom noen hammere og enkelt verktøy var en to-tre
år gammel Java CZ 125 motorsykkel
eneste driftsmiddel.
– Jeg hadde ikke sertifikat, men
med den kjørte jeg til Fagernes for å
se på forholda.
De to ungguttene syntes det så lovende ut. For 7000 kroner hver fikk
de overta verkstedet som leide lokaler hos gartner Steindebakken.
– Vi fikk telefonen med på kjøpet.
I dag høres det billig ut. I 1957 var
7000 kroner godt over en halv årslønn.
– Jeg fikk låne pengene av far. Han
måtte sette familiens hus i pant hos
Den norske hypotekforening.
Det skulle ta tid før Jan klarte å betale tilbake lånet. Å lage møbler og reparere møbler er tidkrevende. De to
kompanjongene kunne ikke ta seg
betalt etter tidsforbruk. De fikk være
glade til så lenge de solgte nok til å betale hybelleie og mat. De var avhengige av kreditt for å skaffe møbelstoff
og materialer.
Jan smiler når han ser bildet av det
tidligere fjøset hvor det var innredet
en enkel hybel i underetasjen.
– Der bodde jeg nærmere et år. At
det ikke var innlagt vann der, var ikke
så nøye. Toalett og vask hadde vi i
verkstedet, som lå like nedenfor.
Guttene var arbeidsomme. 22.000
kroner var slått inn i kassa da året var
omme. I 1958 solgte de for 110.000

kroner. Men etter at de hadde tatt ut
hver sin 50-lapp i ukelønn, var det
ikke stort til overs.
Foreldrene til Jan var pinsevenner.
Jan var lojal og følgelig pasifist og militærnekter. Han ble plassert på sivilforsvarsskolen på Grorud.
– Nå anbefaler jeg alle å ta militærtjeneste. Jeg gikk glipp av mye lærdom ved at jeg ikke var i det militære.
Siviltjenesten til Jan varte halvannet år. Da drev Bjørn verkstedet på
Fagernes på egen hånd. Det var tungt.
Han erfarte at her var det ikke plass til
to; til det var markedet i Valdres for
lite.
Da Jan var i gang igjen på verkstedet, innvilget Bjørn seg en lang ferie.
Tilbake på Fagernes spurte han direkte: «Skal du eller jeg drive?».
Bjørn hadde et alternativ. Han kunne få fast jobb på en møbelfabrikk
nær heimstedet sitt.
Jan visste at han sjøl ikke hadde
noe alternativ. Faren var klar over at
Møbelhuset ikke var noen god butikk, men han la press på sønnen:
«Vær klar over at du er ansvarlig for
7000 kroner.»
Jan Slette klarte å stable på beina
samme sum en gang til, og løste ut
kompanjongen sin høsten 1960. Nå
satset Jan på kremmeregenskapene
sine. Møbeltapetseringen ga for lite
utkomme, og Jan var sikker på at kjøp
og salg av ferdige varer ville lønne seg
mer. Han var avhengig av å lykkes;
ikke bare for at faren skulle få tilbake

lånet sitt – han hadde også etablert
sin egen familie.
Da Jan bestemte seg for å drive Møbelhuset på egen hånd, flytta også
kona Lillian og den ettårige sønnen
Trond til Fagernes – inn i leilighet i
huset til Anton Sørumshaugen, vis-avis Møbelhuset. Lillian solgte leiligheten hun hadde hatt i Oslo for 13.500
kroner. Da kunne Jan kjøpe sin første
varebil, og det overskytende kom
godt med som driftskapital. Jan Slette fortsatte med å selge småmøbler
som han laget sjøl. Og pusset opp
gamle møbler. Men nå utvidet han
geskjeften med å selge brukte ting.
Brukte møbler og enda mer av brukte
militærklær.
– Det slo an!
Jan kom i kontakt med en svenske
som kjøpte utrangerte militæreffekter fra USA. De kom med Valdresbanen i sammenpressa baller.
– Jeg kunne selge 100 bukser på én
dag. Noen var veldig slitt, andre nesten som nye. Særlig blant bøndene
var de populære. Solid arbeidstøy.
Soldater er unge gutter, så røslige valdriser fant ikke alltid bukser som passet. Da kjøpte de gjerne to, og utvidet
den ene ved å felle inn stykker fra den
andre.
Militærnekteren vet ikke hvor
mange tusen amerikanske militærbukser han solgte. Og andre militæreffekter. Han drev med det i mange
år. Eget lokale for dette leide Jan av
enkefru Furuhytten, hvor Engvik tid-

Valdresmagasinet

sitte i

Tidlig ute med store volum
Jan var flink med å
skaffe forbindelser.
Ofte kjøpte han store
vareparti for å presse
ned enhetsprisen. Det
var særlig aktuelt i
forkant av den tradisjonsrike Fagernesmarken.
– Et år solgte jeg to store lastebillass som en fetter hadde kjørt opp
for meg. Jeg hadde stabla alt inntil
muren på Steindebakkenhuset og
dekket over med presenning. Så
var det å spre det utover da markedet startet, og kundene strømmet
til. Det kunne være 30 kuldegrader de to markensdagene i januar.
Tremøbler var mest populært. Det
gikk lite av stoppa møbler.
Noen kom med hest og slede.
Noen med traktor.
– Jeg husker en vangsgjelding
som sa at han hadde tatt turen til
Fagernes sammen med tre naboer: «Vi fikk med oss Ola med lastebil og kjøpte hver vår sovesofa».

Gerd i strikkestolen sin.foto: Egil Heggen
ligere hadde drevet slaktebutikk og
pølsemakeri.
Samtidig gikk lass etter lass med
brukte møbler unna. Noen av bedreborgerne syntes ikke det passet seg.
Advokat Berg i nabolaget konfronterte Jan Slette med følgende: «Hva mener De med å dra slike møbler til Valdres?»
Andre syntes de brukte møblene
var helt OK. Alle var av god kvalitet,
mange laget i massiv eik.
Møbelhuset ekspanderte. Den daværende kona Lillian var aktiv medspiller i butikkdriften. Seinere utdannet hun seg til hjelpepleier.
Jan åpnet ny avdeling i «Svenskehuset» i Bygdinvegen. Fortjenesten
var det så som så med. Han måtte
fortsatt slite mange år med å komme
ovenpå økonomisk.
Han satte sin ære i å gjøre opp for
seg. Gang på gang måtte han forhandle med leverandørene om betalingsutsettelser. Da han begynte å tjene
penger, var faren den første som fikk
tilbakebetalt hele sitt utestående.
– Da var jeg stolt, minnes Jan.
Valdres var ikke det enkleste stedet
å være ekspansiv kjøpmann.
– Jeg var for snill med å la kundene
handle på kreditt. Det var ikke snakk
om å sende faktura til dem som ikke
betalte kontant. «Vi kommer innom
når vi er på Fagernes», fikk jeg stadig
høre.
Det hindret ham ikke i å tenke i
enda større baner.

Valdresmagasinet

Jan kjørte mange turer med
Thames-en til byen og fylte den til
randen med varer.
– En gang hadde jeg parkert feil
bak politistasjonen i Møllergata
19. Da jeg skulle inn for å betale
bota, ville politiet se førerkortet.
Det var utgått. Jeg ble fortvilet og
forklarte at bilen var full av varer
som jeg skulle selge på Fagernesmarken. Etter akkedering fram og
tilbake ble jeg sendt opp på loftet,
hvor en betjent bak en pult tok
imot meg. Han var forståelsesfull
og lot meg kjøre forsiktig heim,
sier Jan Slette.
Også hverdagene var travle. Det
ble mindre tid til å dra på religiøse
møter. Han var ikke så veldig interessert i det, heller. 26. juli 1962
rykket han inn ei rubrikkannonse
i avisa Valdres: «Buick Spesial 5051 mod. i meget god stand tilsalgs.
Kan beses utenfor Møbelhuset.»
– Det var min fars Buick. Han
hadde latt meg bruke den til møter i menighetene i Ryfoss og
rundt omkring.
– Hva sa foreldrene dine om at
du var mer opptatt av bisniss enn
«oppbyggelige møter»?
– De la ikke begrensninger på

meg. Jeg fikk lov til å drive med
det jeg ville.
Faren måtte for øvrig ta med
Buicken tilbake til Oslo for å få
den solgt.
Jan trekker på smilebåndet når
han tenker på begrensningene og
reglene han ble konfrontert med i
pinsevennmiljøet i Valdres.
– Da jeg vokste opp på Oppsal,
sto håndballen sterkt – også da.
Foreldrene mine lot meg være
med. Jeg var ivrig på håndballbanen – sto både i mål og spilte ute.
Fagernes hadde ikke håndball-lag
da jeg flyttet dit, men jeg fortsatte
å spille sammen med venner for
moro skyld. Innen pinsemenigheten var nok slik aktivitet litt på
kanten. På et kveldsmøte husker
jeg fru Engvik påpekte til meg:
«jeg så deg på banen i dag», uten
at det ble gjort noe større nummer
av det. Skillene mellom «rett og
galt» var klare – men oppfatningene var ulike. Sion kunne for eksempel ikke låne Misjonshuset på
Fagernes.
Jan anser seg ikke lenger som
kristen.

Vedvarende søken etter lokaler
Møbelhuset var konstant
på jakt etter mer plass.
Annonse i «Valdres» 5.
mars 1966:
«Vi søker etter lagerlokale for skumplast i Fagernes eller i næreste omegn. Alt har interesse, bare det er
stort. Møbelhuset Jan Slette.»
Noe som var stort nok, fikk han
ikke tak i. Lageret var spredt mange
steder – også i låven på småbruket
som foreldrene Lilly og Bjørn Slette

kjøpte i Skrautvål. Seinere flytta
også broren Thor Slette til Valdres.
I 1967 inngikk Jan leieavtale med
Eivind Haugene. Møbelhuset tok i
bruk hele bygget som hadde rommet
Bangs Hospits, «Haugenegården».
23. mai rapporterte «Valdres» at stasjonsbyen hadde fått en moderne
tilvekst på butikkfronten: – Bak vinduet mot hovedgata blir det et utstillingskabinett hvor det er meningen
at utstillingene skal veksle fra uke til
uke. Et spesielt arrangement gjør det
mulig å forandre veggene fra teaktapet til mursteinstapet og fra en lyse-

STARTEN: Jan Slette startet butikkeventyret i Steindebakken-gården på
vestsida av Neselva på Fagernes. Foran lokalet står hans første bil, en Ford
Foto: Privat
Thames.

blå til en nøytral farge på et øyeblikk.
I underetasjen utstillinger for salong
og spisestue med inngang fra parkeringsplasser i bakgården. I andre etasje eget tepperom, rom for kjøkkenmøbler og for skumplast foruten
kontorer. «I alt disponerer Møbelhuset nå et golvareal på godt og vel 300
kvm., og firmaet skulle dermed være
godt rustet til å møte de økende krav
innen bransjen.»
– Mellom meg og Lundes kolonialforretning nærmest elva hadde Arnold Svensson pølsemakeri og ferskvareforretning. Arnoldpølsa er populær den dag i dag. Yngre folk vet
ikke at han også laget veldig gode
wienerpølser. Han ga oss hundrevis
de første åra vi arrangerte Strandefjorddagene, i regi av Fagernes Vel,
sier Jan Slette.
I 1969, da også Fagernes idrettslag
var kommet inn som arrangør, ble
det store sommerarrangementet
kalt Valdresmessen. 22. juli meldte
«Valdres» at Møbelhuset vant konkurransen om beste stand på messa,
hvor 33 utstillere deltok. Gullkvartetten Ole Ellefsæter, Gjermund Eggen, Harald Grønningen og Odd Martinsen vartet opp med showkonkurranse på rulleski. Høydepunktet
lørdagskvelden var kåringen av
18-åringen Inga Magistad fra Lomen
som «Valdres-jenta 1969». Seinere
har hun vært Norges ambassadør i
en rekke land.
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Lagemarkene
pløyd for handel
I Haugenegården ble Jan
Slette møbelhandler på
full tid. Han engasjerte
Poul Nielsen til å drive
møbeltapetserverkstedet i Steindebakkengården. «Svenskehuset» ble
lager.

M

idt på 1970-tallet fulgte
neste ekspansjon. Da
tok Møbelhuset også i
bruk nybygget som Marie Løkken hadde satt opp i Gullsmedvegen, hvor Lage Kvissel seinere hadde sportsforretning.
Tre etasjer og tre salgssteder er
tungvint drift. Jan ville ha det lettvint. Lettvint for kundene og en logistikk som burde ligge til rette for
økt salg. Tidlig på 1970-tallet begynte han å tenke på bygging.
– Jeg ønsket å bygge oppover mot
Breiset. Etter at jeg fikk overta
«Svenskehuset» rimelig av Norges
postsparebank, kjøpte jeg nabotomta av Knut Jonsrud, der NordAurdal brannstasjon ligger i dag.
For å sikre nok areal inngikk jeg
også avtale med naboen på nordsida. Det nærmeste vi kom bygging,
var at vi hogde skogen som sto der,
forteller Jan Slette.

Avvist på Lillehammer
Ikke visste han da at han sto foran
mange år med planlegging, avslag
på søknader og offentlig fomling –
en strevsom periode.
Jan fulgte rådet til en ingeniør i
Nord-Aurdal kommune om at eiendommen «Skogen» sør for Leira ville egne seg bedre for en stor forretning. Der var det også plass til bensinstasjon, og Ford-forhandler
Knut Kampen ble med i planleggingen. Signalene fra Oppland vegkontor var negative.
– Da vi dro til Lillehammer og
møtte vegsjefen, måtte vi bite i oss
at dette var et blindspor. Vegsjefen

Camping: Lagemarkene under
Titanofestivalen 1982. Møbelhuset
oppe til høyre.foto: «Valdres»
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sa det ville bli vanskelig å få til avkjøring, og anbefalte i stedet å bygge på Lagemarkene på Leira. Jeg ble
rådvill. Vi gikk ut av kontoret. Konsulent Snuggerud overbeviste meg
på gangen om å glemme Skogen og
heller følge rådet fra vegsjefen.
I 1976 kjøpte Jan Slette 7,5 dekar
av Lagemarkene, hjørnet mellom
jernbanelinja og Golsvegen. Selgere
var Anne Marie og Knut Per Berg,
som drev campingplass der. NordAurdal kommune hadde regulert
området til industriformål, så campingen ble flyttet ned mot Strandefjorden.

Startet bygging av lager
Møbelhuset var avhengig av å endre bruksformålet for sitt areal fra
industri til handel. Enkelte i NordAurdal kommunestyre uttrykte et
visst vemod for at en del av det nylig regulerte industriområdet på Lagemarkene allerede måtte omreguleres til handelsformål. «Imidlertid
ble det lagt vekt på at når en solid
bedrift i kommunen er i beit, må en
strekke seg så langt råd er for å hjelpe», skrev «Valdres» 6. juli 1976.
I oktober startet entreprenør Bjarne Sanne oppføringen av et bygg
med 1080 kvadratmeters grunnflate
på Lagemarkene. Ennå risikerte Jan
Slette at bygget bare kunne bli brukt
som lager. Reguleringsendringen til
handelsformål var ennå ikke godkjent av Fylkesmannen i Oppland,
men et lager var ikke avhengig av
reguleringsendring.
I et brev til Nord-Aurdal kommune i januar 1977 ble det kunngjort at
Statens vegvesen sa nei til handel
på Lagemarkene også. Det ble peikt
på at med ny riksveg som allerede
var planlagt langs jernbanelinja,
ville området bli liggende atskilt fra
Leira sentrum.
– Det viser seg at Vegvesenet likevel ikke ville ha nektet avkjøring til
et handelsområde på Skogen. Skepsisen mot Skogen hadde bare vært
muntlige uttalelser, skrev «Valdres»
12. februar 1977.
NSB protesterte mot handel på
Lagemarkene fordi det ville hindre
mulighet for sidespor til industriområdet.
Nord-Aurdal kommune forsvarte
vedtaket om å si ja til handel på Lagemarkene med at det var gjort etter
råd fra nettopp Vegvesenet. Ifølge
Jan Slette spilte Torger Hagen, som
er periode var leder av bygningsrådet, en sentral rolle i å nøste opp floken slik at Møbelhuset kunne planlegge flytting til Lagemarkene. Torger var sønn av Gunnar Hagen, Slettes tidligere møbelhandlernabo på
vestsida av Neselva på Fagernes.
Sju måneder etter første spadestikk på Lagemarkene stengte Jan
Slette alle butikkdørene sine på Fagernes. Helsides annonse i «Valdres» 9. juni 1977: «I dag kl. 10 braker det løs på Leira!»

Mange bestilte f
– Da jeg i 1970 ble med i
Idé-kjeden, var jeg desidert minst av de ti medlemmene.

J

eg ble inspirert av de andre. De
hadde store forretninger i Stavanger, Bergen og andre byer.
Jeg tenkte at når de fikk det til,
måtte jeg også klare det.
– Men du tenkte ikke på at det bor
nesten ingen i Valdres, i forhold til
omlandet til de andre butikkene?
– Nei, jeg tenkte ikke på den måten. Jeg var ikke opptatt av begrensningene.
Kanskje er Jan Slette et eksempel
på at det lar seg gjøre å løfte seg sjøl
etter håret, bare en vil sterkt nok og
har den rette ideen.

Stort katalogopplag
Salgsarealet på 2230 kvadratmeter i
Møbelhuset på Leira ble innen et år
supplert med frittstående lagerbygg.
Jan tok godt i da han bestilte katalogene som skulle distribueres for å

markedsføre åpningen i 1977. Fargekatalogen var et av de største oppdragene Valdres Trykkeri hadde fått.
I tillegg til at den ble puttet i alle
postkasser i Valdres, ble den spredt
på utvalgte steder i Sogn og Hallingdal.
Mange kunder ventet utenfor da
Møbelhuset åpnet dørene 9. juni. En
stor del av dem var fra Sogndal, Årdal og Hallingdal. Vedvarende fram
til stengetid var det kødannelse foran inngangen.

Tøff konkurranse
– Det var helt vilt. Mange gjorde handel uten å komme hit. Med katalogen
i fanget ringte de på åpningsdagen og
bestilte den røde salongen på side 9
eller hva det var. Jentene i salgsavdelingen ble sittende til langt på kveld
med å registrere ordrer.
God service var et varemerke for
Jan Slette og Møbelhuset. I mange år
ble møblene levert fritt til kunden,
uten frakttillegg.
Konkurransen presset bransjen til
å gi rause tilbud til kundene. Det ble
lokket med rabatter og nedbetalingsordninger uten tillegg i prisen. Mange butikker bukket under i racet. Aktørene sleit med å finne samarbeidsformer og felles strategi.

Viste veg

Mange kunder ventet
utenfor da Møbelhuset
åpnet dørene 9. juni 1977

– Vi klarte ikke å bli enige om å lage
kjedekatalog. Men de andre i kjeda
gikk de i seg sjøl da vi åpnet på Leira.
Da sa de at når Jan kan lage så bra katalog, må vi klare å lage noe i fellesskap også. Så det ble til at butikkene
kanaliserte mer og mer av markedsføringen gjennom Idé-kjeden. Med
«Den røde elefant» som gjenkjennelig blikkfang, sier Slette.

Utviklingen som
Mens Møbelhuset holdt
til i Haugenegården og
andre lokaler på Fagernes, kom årsomsetningen opp i fem millioner
kroner. 10 sto på lønningslista medregnet
deltidsansatte.

F

lyttingen til nytt og moderne
hus på Leira tiltrakk seg flere
kunder enn hva til og med
Jan Slette hadde drømt om.
Innen fem år var salget doblet..
Så mye varer rullet inn og ut at det
som hadde vært det romslige Møbelhuset, var i ferd med å bli sprengt.
Jan trengte mer plass til småvarer og
møbler og ville utvide varespekteret.
Før han hadde tatt ned plakatene for
nyttårssalget i 1984, kunngjorde han

at Møbelhuset skulle utvides. Tilbygget skulle bli større enn det eksisterende bygget.
I mars satte Arnold Skaar grabben i
den frosne Lagemarka. På høsten ble
det også det eksisterende Møbelhuset bygget om, og deler av butikken
ble midlertidig flyttet til Albi-bygget.
Sjøl om alt var planlagt med utstrakt
sjølbetjening og god flyt i varehåndteringen – med et datasystem som til
hver tid skulle ha oversikt over den
minste ting som fantes og som manglet – Jan Slette budsjetterte med 25
årsverk i 1985. Midt i den hektiske
byggeinnspurten i oktober tilsatte
han 15 nye medarbeidere.

Til Valdres uten ski
En annonse i november ønsket velkommen til det nye Møbelhuset –
«5000 kvm. – mye mer enn møbler».
På forhånd hadde forretningen på
godt synlig annonseplass sagt «Far-
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fra katalogen – uten å komme

STOR UTVIKLING: Møbelhuset startet med et par tusen kvadratmeter salgsflate på Lagemarkene i 1977. Det utviklet seg til seks ganger så store Valdres Storsenter,
foto: Egil Heggen
som driftes av Olav Thons Amfi-konsern. Jan Slette satte også opp bygga som huser Europris og Clas Ohlson lenger til høyre på bildet. 
Han hadde fått noen timer økonomiutdanning da han tok mesterbrev
som møbeltapetserer. Hans blikk for
markedsføring er medfødt.
– Som kjøpmann har jeg alltid vært
overbevist om hvor viktig det er å
være synlig. Sjøl om det ikke alltid

sto så bra til med økonomien, sparte
jeg ikke på reklamebudsjettet. Det
har lokalavisa nytt godt av. Og jeg
satte stor pris på det gode samarbeidet med annonsefolka i «Valdres».
Da jeg startet på Leira og var avhengig av å nå ut med et slagferdig bud-

skap i et geografisk område som var
mange ganger større enn Valdres, var
kreativiteten til Knut Ole Hermanrud verdifull. Avisa laget flotte annonseopplegg som også ble sendt til
avisene i Hallingdal og Sogn. Her ville vi ha det på bokmål og de andre

avisene ville ha det på nynorsk, så vi
hadde mange morsomme runder før
vil landet på de rette skrivemåtene,
humrer Jan Slette.
Han trekker også fram Arne Wangensteen og mange andre som ga
nyttig hjelp i markedskampanjer.

ledet til Valdres Storsenter
vel til intrikate rabattordninger – nå
gjør vi det enklere for kundene ved å
senke prisene generelt – mer renslig
og oversiktlig både for kjøper og selger.»
Livlig julehandel løftet salgsinntektene i 1984 til 24 millioner kroner.
Derfra akselererte det. Før regnskapsfolka hadde rukket å telle ferdig 1985-omsetningen på 35 millioner kroner, ble det satt dagsrekord 2.
januar 1986 med 900.000 innslåtte
kroner i kassene. Jan lokket med salg
av restbeholdninger som han hadde
kjøpt hos et par produsenter. Fra
mange kanter av Østlandet tok mennesker nyttårsutflukt til Valdres –
uten ski i hengeren.
Våren ble like lysegrønn da Trygve
Hegnar pusset opp 80 rom på Beitostølen Høyfjellshotell og kjøpte møbler for 1,1 millioner kroner.
Oppturen fortsatte i 1987. 27. mai
presenterte Jan Slette nye utbyg-

Valdresmagasinet

gingsplaner for Nord-Aurdal bygningsråd. I tillegg til mer plass for
egen geskjeft ville han tilby lokaler
for dagligvareforretning. Da startet
90-åras strid om kjøpesenter på Lagemarkene. 10 år og 27 dager senere
ga Nord-Aurdal kommunestyre klarsignal til utbygging av det som ble
Valdres Storsenter. Se egen sak.

Satte tæring etter næring
Møbelhuset var i god driv. Ikke bare i
valdresmålestokk var 56 millioner en
anselig omsetning i 1987. Også bunnlinja bød på gode tall.
Så kom bankkrisa.
«Eg trur det er sunt at vi i næringslivet og du og eg som privatpersonar
lærer oss å vera meir nøkterne. Det
er heilt opplagt at pengeforbruket
gjekk over stokk og stein dei foregåande åra», uttalte Jan Slette til «Valdres» 21. oktober 1988.
Knekken i den nasjonale økonomi-

en påførte Møbelhuset salgssvikt.
Forretningen var rigget med 40 årsverk. Slette la bort planene om å øke
bemanningen: «Formelen er enkel;
vi må ha halvannen million i omsetning per årsverk.»
Han satte strek over budsjettert
salgsøkning og gikk i sparemodus.
– Vi må spare på alt – fra kladdeblokker til arbeidstimer. Men reklamebudsjettet har jeg ikke råd til å
skjære ned på. I ei tid med svekket
etterspørsel må markedsføring utgjøre en større del av pengebruken,
sa han til avisa.
Jan innrettet sortimentet etter
svekket kjøpekraft, og kom gjennom
året med 10 prosent salgsnedgang.
Oppturen vendte fort tilbake. Lyse
manilamøbler og trauste salonger i
mørke hyttefarger gikk unna så det
kvein. På hyttemessa i 1989 haglet
det så massivt på med bestillinger at
Møbelhusets selgere igjen ble sitten-

de til langt på kveld med å fylle ut
ordrepapirer. Messesalget nærmet
seg to millioner kroner.
Noen uker seinere åpnet Møbelhuset avdeling på Kleivi næringspark i
Ål i Hallingdal. I løpet av de neste
fem åra fulgte etableringer i Sogndal
(1991), Årdal (1994) og Førde (1994).
Da Møbelhuset åpnet stor butikk på
Gol i 1998, lå det i korta at avdelingen
i Ål ville bli avviklet. Det skjedde to
år seinere.

God avslutning
Våren 2000 sluttet Jan Slette som
daglig leder for Møbelhuset.
Han solgte forretningen 2004.
Omsetningen siste driftsåret han satt
som eier av Møbelhuset AS, var 126
millioner kroner eksklusiv moms.
Resultat etter skatt var ca. 400.000
kroner. Selskapet hadde da 98 ansatte, bra likviditet og egenkapital som
var større enn langsiktig gjeld.
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Kronglete veg til kjøpesenter
Flyttingen av Møbelhuset la grunnlaget til en
rivende utvikling av
Leira som handelssted.
Det tok lang tid før politikerne gikk med på det

E

tter to rundkjøringer nærmer
Leira seg like stor butikkomsetning som Fagernes.
Jan Slette tråklet seg gjennom mange viderverdigheter før han
i 1977 kunne åpne butikken i sitt eget
hus på Lagemarkene. Huset var
stort. Jan lyktes. Sju år seinere doblet
han salgsarealet. Da ble det 5000
kvadratmeter.
Bare to år til tok det før han var
overbevist om at Lagemarkene var
egnet sted for et fullverdig kjøpesenter. Det var bare den ene sida av saka.
Uten videre utvikling fryktet Jan
Slette å bli skviset av stagnasjon.
Han mente at Møbelhuset måtte utvides med flere tusen kvadratmeter
for å befeste posisjonen sin på Leira.
For å øke tiltrekningskraften til
handelssenteret ville han sette av
1000 kvadratmeter til dagligvarebutikk. Og han var klar på hvem han ville ha inn som kjøpmenn. Dette måtte
være Grethe og Finn Fjeldseth, som
da eide og drev FF-mat i Leirasenteret på den andre sida av europavegen.
Ekteparet likte å få tilbudet, men
med hjerte for Leira som lokalsamfunn innså de at de var stilt overfor
et vanskelig dilemma.

Prinsipptema
Bygningssjef Nicolai Nicolaisen var
rådløs da Nord-Aurdal bygningsråd
en bister maidag i 1987 skulle drøfte
tegningene for Jan Slettes byggetrinn 3. Nicolaisen fikk ikke bakoversveis av at utvidelsen ville gi en samlet salgsflate på 9350 kvadratmeter.
Dilemmaet var at Jan Slette hadde
øremerket plass for dagligvareforretning. Nicolaisen anså dagligvarer på
Lagemarkene som et politisk prinsipptema, og leverte planene til bygningsrådet uten innstilling.
Rådet uttalte at dagligvarene burde begrenses til det tradisjonelle
sentrumet på Leira. Hvorvidt Lagemarkene skulle åpnes for dagligvarer
eller ikke, ble de neste ti åra et stort
stridstema blant leiringene og politikerne i Nord-Aurdal.
Fagernes handelsstand stritta
imot. Oppland vegkontor ramset opp
mange argumenter imot, blant anna
at økt trafikk ville gi enda større
ulykkesfare i krysset mellom E16 og

15-ÅRSJUBILEUM: Fra venstre Bård, Trond, Jan og Jørn Slette samlet til 15-årsjubileum for Valdres Storsenter i 2016.



Golsvegen, og at Leira sentrum kunne havne i ei bakevje om det ble kjøpesenter på den andre sida av europavegen. Leira grendelag protesterte
heftig mot en varehuskoloss på «feil»
side av E16. Det ble hevdet at Leiras
identitet som tettsted sto på spill.
– Leira kan ikke utvikle seg på begge sider av vegen. Sjansen for å lykkes er kanskje størst på Møbelhus-sida, sa ordfører Ola N. Døvre som en
enslig svale i Senter(motstander)
partiet.
– Vi har ikke råd til å si nei til utviklinga på Leira, svarte banksjef Øivind
Langseth i Sparebanken Nor på
spørsmål fra «Valdres».
Han peikte på at regionen sleit
med å nå befolkningsmålet og at
mange arbeidsplasser var skapt av
lokale, dyktige handelsaktører – som
med sine satsinger viste at det lar seg
gjøre å bremse handelslekkasjen.
Det eneste Jan Slette kommenterte, var påstanden om at økt handel
på vestsida av E16 ville gjøre det farligere for de mjuke trafikantene.
– Jeg kan bygge gang- og sykkelveg
under vegen, sa han.
Etter møtet mellom Jan Slette og
Leira grendelag høsten 1996 uttalte
grendelagslederen Kjell Gautehaugen til lokalavisa at det var konstruktivt. Sjøl om grendelaget helst ikke
ville ha dagligvarer ved Møbelhuset,
ville de akseptere det om utviklinga
gikk den vegen.
17. september 1996: Med 13 mot 12
stemte Nord-Aurdal kommunestyre
imot dagligvarer på Lagemarkene.
– Tragisk for Leira, lød kommentaren fra Finn Fjeldseth.

Slette Holding AS
I 2008 overdro Jan Slette eiendomsforetaket til sønnene Trond Slette,
Jørn Slette og Bård Slette. Med hvert sitt aksjeselskap eier de en tredel
hver av Slette Holding AS. Som styreleder engasjerte de Øivind Langseth,
tidligere bankrådgiver og banksjef, nå rådmann i Øystre Slidre kommune.
Slette Holding AS eier tre eiendomsselskap 100 prosent:
10
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Foto: Kåre Strande

– Vi må kunne tøye oss litt. Det er
viktig å ta vare på entreprenørene, sa
ordføreren da han i mai 1997 ville ha
en ny, politisk runde om planene til
Jan Slette.
Ordføreren peikte på at grendelaget ikke var steilt avvisende, og at
Oppland vegkontor ikke hadde kommet med formell innsigelse mot det
planlagte kjøpesenteret.

Rundkjøring uaktuelt
Statens vegvesen holdt imidlertid
fast ved sin advarsel mot økt ulykkesfare, og så det som uaktuelt å erstatte golsvegkrysset med rundkjøring.
23. juni 1997: Med 13 mot 12 stemmer sa Nord-Aurdal kommunestyre
ja til dagligvarer på Lagemarkene.
Da blåste Jan Slette støvet av de
store planene for byggetrinn 3, så
han at de var for små. En enda større
skisse dro han ut av ermet da han inviterte de ansatte til 40-årsfeiring av
Møbelhuset i september 1997. – Varehuset bør ha mellom 10.000 og
12.000 kvadratmeter, avhengig av
hvor mye vi klarer å leie ut, sa han.
– Varehuset vil få flere folk til å reise til Valdres. Økes salget med minst
100 millioner kroner, er det straks
snakk om 20-30 nye årsverk, uttalte
Slette til «Valdres».
Oppdragstegningene den gode naboen Valdresbygg AS fikk våren
2000, viste at butikkene i Valdres
Storsenter skulle ha 12.500 kvadratmeter å boltre seg på. Under byggeprosessen ble det slengt på noen
hundre kvadratmeter til.
Så stor ble utbyggingen at entre-

prenørfirmaet sjøl måtte vike fra sin
base på Lagemarkene og reise nytt
administrasjonsbygg med 800 kvadratmeter på Breiset ved Fagernes.
Lang var køa da Valdres Storsenter
åpnet dørene 4. oktober 2001. Foruten en bankfilial og en kafé fristet 22
butikker med sine tilbud til kundene
– deriblant Fjeldseths dagligvarebutikk på 1500 kvadratmeter.
Med så mange flater – og så mange
bygg og tak det ville bli å holde styr
på – valgte Jan Slette å slutte som
møblerhandler våren 2000. Ove Rabben ble ny daglig leder.
I 2004 solgte Jan Slette driftsselskapet Møbelhuset AS til Møbelhuset lnvest AS, hvor Stein Erik Hagenselskapet Canica AS er majoritetseier.
Jan hadde opparbeidet en betydelig bygningsmasse, og så for seg at
han ville ha nok henge fingrene i
med å forvalte den. Hans enkeltpersonforetak JS Eiendom betalte ca. 60
millioner kroner for oppføringen av
Valdres Storsenter.
Jan Slette pensjonerte seg høsten
2004, etter 47 års sammenhengende
hektisk virke som næringsdrivende.
Sønnen Bård Slette overtok som daglig leder av Valdres Storsenter. Jan
overlot drifta av Valdres Storsenter
til Amfi AS.
– Jeg har brukt enormt mye tid av
mitt liv på jobb, og de siste åra har jeg
sett fram til å slappe av litt, sa han til
«Valdres».
I oktober 2011 skiftet senteret navn
til Amfi Valdres.

 aldres storsenter AS eier bygningsmassen som har forvaltningsavtale med
•V
Olav Thon-selskapet Amfi Drift AS (driver Amfi Valdres), Bohus-lageret
(tidligere Valdresbygg) og Clas Ohlson AS.
• Valdres kjøpesenter AS leier ut til Leira lavpris AS, som er Europris-butikken.
• Valdres eiendom AS eier den tidligere vegsentralen på Breiset, og leier ut til
bl.a. Statens vegvesen og Falck bilberging.
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Typisk gründer
Jan Slette bedyrer at han
ikke er blitt intervjua av
Tor W. Andreassen, som
har satt opp ei liste med
avgjørende faktorer for
en gründer.

P

unkt for punkt kjenner Slette seg igjen. Andreassen er
professor i innovasjon og leder av Center for Service
Innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
Andreassen: – Punkt én er kundeforståelse, evnen til å forstå kundenes situasjon og hva de ønsker å få
til.
Slette: – Veldig viktig. Mange ganger da jeg var ute i verden sammen
med ansatte, sa de: «Hva, den? Vil du
ha den sjøl?» «Nei, men jeg er helt
sikker på at vi får selge den», svarte
jeg. En får et forhold til møbler etter
å ha drevet så lenge med det. Har
vært i så mange hjem og sett hvordan
smaken er ulik. Jeg har lært meg å ha
respekt for det. Respekt for kunden.
Andreassen: – Gründeren må ha
evne til å tiltrekke seg talenter til sin
idé, må mestre nettverksbygging og
ha sosiale egenskaper.
Slette: – Jeg brukte mye tid og engasjement på å lytte til betjeningen.
Tipsene fra dem la jeg vekt på. Jeg
fikk andre innfallsvinkler til egne
tanker. De hadde også god fagkunnskap. Jeg tok dem mye med på fabrikkbesøk og messer.
Andreassen: – En gründer må like
å reise rundt og be om penger og leve
med å få mange avslag.

Slette: – Det kjenner jeg meg godt
igjen i. Det er nesten ille å si det, men
jeg hadde vært nær konkurs hadde
det ikke vært for at bankrådgiver Øivind Langseth hadde holdt meg i
ørene under byggetrinn 2. Jeg var så
opptatt av å skape, selge, øke. Var for
fiksert på volum og ha mange ansatte. Langseth hadde tillit til det jeg
drev med, og jeg fikk låna jeg trengte. Men korrigeringene og råda fra
ham var livsviktige for firmaet. I huset hadde jeg også kontorsjef Reidar
Bakke som hjalp meg til å holde bakkekontakt.
Andreassen: – En må være skapt til
arbeidsinnsats langt utover normal
arbeidsuke. Den gode nyheten er at
gründere arbeider med noe de føler
sterkt for.
Slette: – Nettopp! Når du stortrives
med det du driver med, merker du
aldri at du blir sliten. Det gikk med
mange kopper kaffe og sukkerbiter. I
perioder var det min næring. Jeg har
vært heldig med å ha god helse. Arbeidspresset og utfordringene på
jobben tok jeg aldri inn i den lille fritida jeg hadde; da koplet jeg helt av.
Da jeg gikk ut døra fra jobben, sa jeg
at «nå bytter jeg skuff».
Andreassen: – Det første en marinejeger lærer, er at ingenting går som
planlagt. En må improvisere mens
en utfører. Også gründere må være
tilpasningsdyktige når omstendighetene endrer seg.
Slette: – Stemmer, sånn var det.
Men folk er ulike. Når jeg hadde bestemt meg for ominnredning, ble
omstillingsevnen utfordret. For
noen kunne det være vanskelig å
være med på.

Hyllest fra Olav Thon
– Jan Slette har virkelig
gjort en stor innsats for at
Fagernes og Leira har fått
den handelsposisjonen
som stedene har i dag
– Han er typisk eksempel på en som
viser at det finnes muligheter sjøl på
mindre steder, sier Olav Thon.
Gjennom Olav Thon Gruppen eier
og/eller forvalter han 99 kjøpesenter
i Norge og Sverige. Jan Slette overlot
i 2004 driften av Valdres Storsenter
til Amfi AS, hvor 95-åringen Thon
fortsatt er styreleder.
– I kjøpesentrene som selger for en
milliard i året, er det lettere å tiltrekke seg de store butikkaktørene. Men
Leira har hatt en bra utvikling. Omsetningen i 2017 økte med 6,2 prosent til over 275 millioner kroner, og
det er jeg fornøyd med, sier han.
– Sliter du med nettkonkurrentene?
– Jeg har fortsatt tro på butikker
med mennesker i. I år ser det ut for at
våre kjøpesenter vil selge for 65 milliarder kroner, og det blir i så fall 3-4
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STABIL STAB: Til sammen har Anne Marie og Odd Erik Rosendahl arbeidet
nærmere 90 år i Møbelhuset.foto: Egil Heggen

Lang fartstid
– Jeg hadde aldri nådd
resultatene uten en så
engasjert og stabil betjening, sier Jan Slette med
trykk på de siste orda.
Mange av de ansatte ville svart med
god attest til Jan for at han har latt
dem være medspillere. Lagfølelsen
har stått sterkt i Møbelhuset. Som
spillende trener har Jan sett kvalitetene hos den enkelte.
– Jan tok meg tidleg med på å
drøfte innkjøp, sier Anne Marie Rosendahl.
For 41 år siden ble hun hyret inn
for å servere kaffe og kaker ved åpningen på Leira. Det gikk ikke mange dager før hun fikk tilbud om deltidsjobb som selger. Det er blitt
mange, lange dager også for henne.

Anne Marie har blant anna vært varehussjef på Leira, innkjøpssjef for
seks butikker og er nå møbelsjef
med innkjøpsansvar for Gol og Leira.
Ektemannen Odd Erik Rosendahl
har slått Jan i ansiennitet. Odd Erik
startet som sjåfør for 46 år siden.
– Vi solgte mye i Sogn, så det ble
mye kjøring. Da var det å starte tidlig om morgenen med å hente møbler fra lageret i Skrautvål og plukke videre fra de andre lagrene. Det
kunne bli både ett og to om natta
før jeg var heime igjen. Mange ganger hadde Jan bestilt fulle jernbanevogner. Da måtte vi lagre mye
utendørs. Det kunne bli høge stabler ved Svenskehuset.
Et år etter flyttingen til Leira ble
Odd Erik lagersjef. Nå har han runda 70 år og har startet opplæringen
av arvtakeren.

Verden rundt
ROSER SLETTE: – Jan Slette viser at
det finnes muligheter sjøl på mindre
steder, sier Olav Thon. 


Foto: Kari Merete Horne, DNT

prosent mer enn i fjor.
– Hva synes du om at Stortinget
lokker oss til å handle på nett fra utlandet ved å fjerne momsen på kjøp
inntil 350 kroner?
– Helt utrolig! Politikerne burde
være klar over at en stor del av tinga
nordmennene trenger, koster mindre enn 350 kroner. Jeg skjønner ikke
hvorfor det er viktig for den norske
staten å subsidiere utenlandske butikker, sier Olav Thon.

Jan Slette så tidlig at skulle møbelhandlerne hamle opp med Ikea,
måtte de samarbeide. I 1970 var
han med og startet Skandiring –
Norges første møbelkjede utover å
være en ren innkjøpsring. Etter få
måneder ble navnet endret til Idémøbler.
Med sin framoverlente innstilling
ble Jan Slette innkjøpssjef i kjeden.
Det ledet ham til mange besøk på
messer i Milano, Stockholm, København og Herning.
– På Filippinene, i Malaysia og Indonesia fant vi produkter vi ønsket
oss. Eller vi fikk fabrikkene til å lage
møblene slik vi ville ha dem. Deretter ble vi enige om farger, kvantum,
pris og transport.

Slette hadde tro på at «Manilamøbler» ville bli en salgsvinner.
Hvert år gikk det unna hundrevis
av containere med «Manila-møbler» i Idé-butikkene.
Kjeden fikk spesiallaget mye også
i Øst-Tyskland.
Til slutt besto kjeden av bare Kim
Tvedt og Møbelhuset.
Det var i 2000, og da ble kjeden
lagt ned. Det skjedde noen måneder etter at Jan Slette hadde sluttet
som daglig leder av Møbelhuset.
Han ville konsentrere seg om å forvalte den stadig voksende eiendomsmassen sin.
Kort tid etter takka Møbelhuset ja
til tilbudet om å bli med i Bohuskjeden.
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TIDLØS DESIGN MED
LOKAL FORANKRING
I SNART 40 ÅR har Hedda Hytter levert skreddersydde hytter fra fabrikken i
Hedalen. Da vi utviklet HEDDA ville vi skape en hytte av høy kvalitet med smarte
løsninger, som også føyer seg pent inn i naturlandskapet.
MED INSPIRASJON fra en barndom i Hedalsfjellet designet den anerkjente hytte
arkitekten Jon Haug HEDDA med et tidløst og lavmælt arkitektonisk uttrykk. Hans
respekt for naturen og kunnskap om riktig plassering av hyttene i omgivelsene
lever videre i vår tradisjon.
HEDDA SKREDDERSYS for å oppfylle dine ønsker, og dimensjoneres i en
størrelse som dekker dine behov. Enten som en effektiv sportshytte som
lettstelt base for friluftsaktiviteter, eller en romsligere løsning med rikelig
plass til storfamilien og gode venner.

La oss sammen planlegge din Hedda!

Arkitekt Jon Haug

OSLO T 990 37 485
BERGEN T 951 00 341
STAVANGER/SULDAL T 932 57 932
HEDALEN T 61 34 97 80

På Næringslivskonferansen
i Valdres ble Hedda Hytter
kåret til årets Valdresamabassadør 2017.

Svensker gjorde n
Folkemusikken bygde bruer

Panorama : Fra gardstunet i Hålien er det praktutsikt i alle retninger. Her ser vi familien samlet på kjørevegen til jordene på nedsida av eiendommen med Slidrebygda
og Slidrefjorden i bakgrunnen. Garden ligger nesten på grensepunktet mellom Vang og Vestre Slidre. Familien med mor Erika, far Bjørn og barna Helmer, Alve og Emre.

–Jo, takk, innledningskurven har varit mycket bra,
tatt i betraktning at vi i vårt tidligere liv i Sverige ikke
har hatt så mye som en katt, beretter Bjørn Nylander(42), svenske med nykjøpt gard i Høre.

B

jørn Nylander utdyper: –
Det er overveldende mye å
lære: alt fra å kjøre og håndtere traktor og redskap,
mjølke og fôre dyr, forholde seg til
grenser, sameier og til alt anna som
relativt fort har kommet inn i vårt
nye liv. Erika, kona, opplever det nok
på samme viset med innkjøring som
fastlege i Øystre Slidre og det store
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ansvaret det medfører. Og med tre
barn i barnehage og skole, med nytt
språk og nye kompiser. Alt dette representerer en utfordring for oss,
men vi er veldig samkjørte, jeg og
kona, og barna tilpasser seg bra, sier
Bjørn Nylander, som er klar i sin dom
etter snart å ha vært vangsgjelding i
fire måneder. Men han trekker også
fram en annen og avgjørende faktor

for at alt hittil har gått så bra, det er
mottakelsen de har fått i bygda.

Fått kjempemottakelse
– Vi har fått en sjelden god mottakelse her i Vang. Det er så mange fine
mennesker her og dessuten er det
noe som heter Innovangsjon og
Huga på gard-prosjektet. Vi står i
takknemlighetsgjeld til mange, kommunen fortjener sitt, og naboene og
alle andre som har stilt opp for oss.
På denne plassen stiller folk opp for
hverandre. Det er holdninger vi helt
klart ikke ville opplevd på samme viset på landsbygda i Sverige, sier
Bjørn Nylander når vi ber han om å

oppsummere de første månedene i
bygda etter at de i sommer flyttet inn
på garden de kjøpte på vårparten.

Bestemte seg kjapt
Da søsknene Ingebjørg og Johannes
Hålien bestemte seg for å selge familiegarden i Høresbygda, så ville
skjebnen at det ble et svensk ektepar
som skulle føre drifta videre. Det betyr fortsatt full jordbruksdrift med
foreløpig ti mjølkekyr og ditto kalver
på båsen. Tankene om utvidelse er
der allerede.
Men Bjørn Nylander ønsker også å
berømme skolen og barnehagen. To
av barna, Helmer (10) og Alve (7), går
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nordmenn av seg
på VBU og yngstemann, Emre (5), er i
barnehagen i Høre. Dommen til far
Bjørn er at norske barnehager bare er
fantastiske.
– Norske barnehager har en bemanning vi kan se langt etter i Sverige.
– Og så er det veldig vakkert her.
Hver morgen på veg til barnehagen i
Høre med Emre blir jeg minnet om
det, natur med vakre farger og majestetiske fjell i alle retninger, sier
Bjørn. Fra gardstunet har de panoramautsikt utover Slidrefjorden, mot
Hugakolen og de flotte Vangsfjella
med Jotunheimen i det fjerne.

Bratt læringskurve
– Jo, én ting, sier Bjørn, – mjølking
var en ny greie for meg, og særlig i
begynnelsen brukte jeg vanvittig
mye tid på det. Da kjøpte jeg ny mjølkemaskin, og nå føler jeg at mjølkinga går greiere, forteller Bjørn Nylander, som denne dagen har satt av litt
tid til å møte Valdresmagasinet. Dagen startet for øvrig med møte på
landbrukskontoret for å lære litt mer
om papirjungelen som gjelder. Men
det er mye å forberede på høstparten
for en bonde, før snøen melder seg.
Dagene er vanligvis godt timet, har
vi inntrykk av. Denne dagen og ettermiddagen skal vi være tett på familien.

På opplæring
Ved påsketider var Bjørn på noen
ukers opplæring hos Ingebjørg og Johannes. – De var jo to om fjøsjobben,
og når jeg så på dem hvor lett mjølkinga glei, gjorde jeg meg nok noen
tanker om hvordan dette ville arte
seg med meg som skulle gjøre dette
aleine samtidig som jeg skulle få tre
unger av gårde til skole og barnehage. Tidsklemma møter man jo overalt, sier Bjørn ettertenksomt. En av
konsekvensene har blitt at dyra har
måttet venne seg til litt fleksitid.
Men dyr og folk er som kjent tilvenningsdyktige når man tar det med
det gode.

– Vi har fått en sjelden
god mottakelse her i
Vang. Det er så mange
fine mennesker her og
dessuten er det noe som
heter Innovangsjon og
Huga på gard-prosjektet.
Valdresmagasinet

Kveldsstellet: Dyr og eiere har helt klart funnet tonen fra første stund. Far Bjørn og mor Erika sammen med sønnen
Helmer er klare for å ta inn kyrne og det skal mjølkes.
– Ambisjonen på sikt er så klart at
vi skal gå ned i arbeidstid og være
mer på garden med dyra og ikke
minst utvikle garden videre. Vi er
klar over at det ligger et stort arbeid
foran oss, sier han.

Flyttet fra trygg tilværelse
– Og jeg som elsker å hogge ved, sier
han,– i Sverige lagde jeg også min
egen ved, men måtte da bruke av
den lille fritida jeg hadde til det. Nå
kan jeg jobbe med veden som en del
av det daglige arbeidet på garden.
Tenk for en lykke, sier han. For ordens skyld, vi så med egne øyne at
vinterens vedforsyning for lengst er
sikret.
Den nye gardbrukeren i Hålien,
Bjørn Nylander, forteller at familien
har ti hektiske år bak seg med jobb,
eget firma og dels utdanning og tre
barn. – En av oss har tilnærmet vært
heime hele tida, forteller han. Dette
har likevel ikke vært avgjørende for
at de bestemte seg for å bryte opp fra
en trygg tilværelse i Falun i Sverige,
hun som barnelegespesialist og han
som landbruksrådgiver med eget
foretak, en etter forholdene stor enebolig med ti mål med tomt der de
også dyrket grønnsaker og annen
mat.
Bjørn forteller at kona var pådriveren for å flytte til Norge og Valdres. I
mer en halvanna år rekognoserte de
muligheten for å kjøpe gard, meldte
seg på hos Innovangsjon og Huga på
gard. De hadde fått smaken på Norge
gjennom sin interesse for norsk folkemusikk. Det slapp ikke taket hos
dem. Det med folkemusikken skal vi
komme nærmere tilbake til ...

Folkemusikken var utløseren

– Vi kjente Frode Rolandsgard fra folkemusikkmiljøet, og ved disse tider
for ett år siden fikk vi en dag tips fra
han om at denne garden kom på salg.
Nesten samtidig tok Hallgrim Rogn
fra Innovangsjon kontakt. De sto da
allerede som sagt på en liste over potensielle kjøpere til gard i Vang og
Vestre Slidre gjennom Huga på gardprosjektet.
– Vi fikk tipset på tirsdag ettermiddag og åkte torsdag morgen til Valdres og hadde bestemt oss på fredagen. Det gikk fort, forteller Bjørn. Fra
da av var det en lang prosess med å få
kontrakten på plass, salget av huset i
Falun og så videre inntil de 1. juli i år
kom med flyttelasset til Høre. En
konteiner med løsøre står ennå på
gardsplassen. Utpakkinga må skje
litt pø om pø. Huset bærer i øyeblikket litt preg av at de er i tidlig innflyttingsfase. Det er mange bananesker å
forholde seg til.

Fornøyd
Allerede 5. juli bar det til fjells, langstølen ligger på en idyllisk plass ved
Bygdin. Det har foreløpig ikke blitt så
mye tid til å bo seg inn. Men det kommer. Bjørn viser rundt på tunet som
inneholder en svært velholdt og innholdsrik driftsbygning bygget i 1994,
ellers mye gammel bebyggelse med
mye historikk i veggene, en grunnmur fra 1990-tallet til noe som ikke
ble realisert og våningshus som har
historie tilbake til før 1800-tallet.
Gamlehuset, sikkert fra 17 – 18-hundretallet en gang, er også en del av
tunet. Over alt skriker det etter flittige hender. Det er mye å gå løs på,

Roser tilbudene: Emre på fem
år trives i Høre barnehage. Denne
dagen var broren Alve (7) med pappa
Bjørn for å hente. – Jeg får ikke fullrost
barnehagen, sier Bjørn.
men de er skjønt enige om at potensialet er stort.
– Vi har betalt 3,9 millioner kroner
for dette, pluss noen hundre tusen
for maskiner og dyrebesetning. Det
er tilsvarende det vi har måttet betale for en toroms leilighet i Stockholm. Nå eier vi en hel gard med alt
som følger med, sier Bjørn Nylander,
og peker rundt.

Torbjørn Moen
Ble gardsfolk i Høre
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gammel bebyggelse: I Hålien er også gamlehuset tatt vare på og her er familien samlet på den gamle steintrappa.

Det er kanskje bare språket som avslører at familien Nylander/Lystedt
ikke er helt ekte vangsgjeldinger ... Men de er
viss på at de vil få et bra
liv i Valdres. Innledninga
har vært bare fantastisk.

S

ønnen Alve tok skolebussen
tidlig heim i dag og hoppet
over SFO, det er nok «trevligare» på garden sammen
med pappa. Se til dyra og kose med
kalven Ronja.
Plutselig er det tid for å hente familiens yngste, sønnen Emre (5), i
barnehagen og vi slår følge. Også
Helmer (10) er nå kommet heim fra
skolen. Og etter hvert er det tid for
samling rundt det store trebordet i
stua og litt mat før middagen bestemmes. Samtidig er det også tid for
å gjøre lekser. Og hele tida svare på
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spørsmål fra journalisten. Med stor
ro makter far Bjørn å ha inntil mange
tanker i hodet til enhver tid. Tålmodighet er som kjent en gave ikke alle
forunt.

Lærer nynorsk
– Og hvordan går det på skolen, spør
vi over bordet.– Jo veldig bra, «eg har
det fint», svarer Helmer, som er i ferd
med å bli nynorskgutt. Vanskelig
med språket? Nei, ikke i det hele tatt.
– Vad tycker ni ha til middag i dag,
barn, spør pappa Bjørn,– Jo, pannkaka, svarer Alve begeistret. Ja, kanskja
det, da lagar vi pannkaka, men drikk
inte opp all mjølken for vi trenger
den til pannkakrøran ...

Mange tråder samtidig
– Det er forresten mye mer lekser i
den norske skolen enn hva vi er vant
med i Sverige. Og her får heller ikke
barna mat på skolen, forteller Bjørn.
Det hadde jo vært kjekt på et vis og
gjort det atskillig enklere å få logistikken i heimen til å gå i hop.
En mugge mjølk hentet direkte fra
mjølketanken i fjøset er kommet på

bordet og en boks Oboy. Det er tid for
litt kos og samtale og planlegging av
kveldens aktiviteter. En bil med
svenske skilter, elektrisk sådan,
svinger inn på tunet. Mamma Erika
er heime etter lang dag på jobben på
legekontoret på Heggenes med Eggeåsen som pendlerveg.
... Hmm, så også svensker sverger
til elbiler, kommenterer vi, vel vitende om at Norge er ledende i så henseende.
– Jo, vi var veldig tidlig ute med å
kjøpe en elektrisk Nissan Leaf, og
mange så rart på oss, men vi synes
det er veldig greit, sier Erika. Hun er
nå i et vikariat som fastlege i Øystre
Slidre, og seinere i høst vil hun også
tiltre i en liten stillingsprosent som
barnelege ved VLMS, et nytt tilbud
her med konsultasjoner en gang i
måneden.

Folkemusikken forente dem
Det kan umiddelbart virke litt surrealistisk at en velfungerende svensk
familie med god bakgrunn, legeutdanning og landbruksuniversitet, tilsvarende Ås-utdanning, slår rot i

Vang i Valdres og blir gardbrukere, et
yrke i nedgang i Norge.
Bjørn Nylander forteller om at vegen inn i dette har vært folkemusikken.
– Ja jeg er ivrig flatfelemusiker, og
Erika spiller fele minst like godt som
meg, men hun danser folkedans
mange ganger bedre enn meg, forteller Bjørn entusiastisk.
– Vi liker musikken her veldig bra,
og det har blitt mange opphold i Valdres de siste 10 – 15 årene, forteller
Bjørn. Begge to, faktisk før de traff
hverandre, var over i USA nesten
samtidig, som ledd i utdanning og
stipend. Erika i 1999 og Bjørn året etter. Tilfeldighetene ville at de bodde
hos samme familie. Der kom de også
i kontakt med Olav Jørgen Hegge i
Øystre Slidre, nå død, men han hadde en rekke opphold «over there» for
å lære amerikanerne opp i folkemusikk og folkedans. Og han inviterte
dem til Valdres. Han var som mange
vet, en stor kulturbygger.

Erika ledet an
Det var Erika som først etablerte

Valdresmagasinet

Støl ved Bygdin: Med garden følger det heimstøl ved Valdres sølvsmie ved Hyggjande og langstøl ved flotte Bygdin. 5.
juli flyttet de på stølen og var der fram til skolen starta. Erika og Bjørn hadde nok å stå i med, blant anna måtte det til et lite
tilbygg på fjøset. Med god hjelp fra naboer lot det seg gjøre. Foto: Hallgrim Rogn

kontakten med Valdres gjennom sitt
møte med Hegge. Etter noen turer
hit for å spille med Olav Jørgen fikk
Erika sommerjobb på legevakta.
– Slik ballet det på seg og kjapt etter at vi hadde truffet hverandre
skulle hun dra til Norge igjen, og jeg
ble invitert hit for å hilse på. Når jeg
så hvor vakkert det var her og hvor
trivlig Erika virkelig var, skaffet jeg
meg jobb som avløser hos Tore Ruud
i Aurdal. Sommeren besto av slått
med tohjulstraktor, hesjing, vedhogst og alt anna som meldte seg,
forteller Bjørn.
Som sagt har det siden dette blitt
mange besøk i Norge og Valdres, og
Erika har også hatt flere jobbopphold
her.
– I år er vel første gangen på lenge
at vi ikke har deltatt på Hilme-stemnet. Tidligere har vi reist over fra
Sverige, men i år som bosatte i Valdres rakk vi ikke, humrer Bjørn. En
sommer var han også på Røst ved Lofoten og jobbet på fiskebåt mens Erika jobbet som lege der.
– Et lite og spesielt samfunn, forteller Bjørn lettere imponert.

Valdresmagasinet

Familielykke: Det er alltid rom for
litt lek, her er det mamma Erika som
frisker opp gamle hoppetaukunstner.

Gamlefjøset: Også gamlefjøset er tatt vare på og det kan etter hvert få plass
et annet sted på eiendommen.

Lege og landbruksrådgiver

Høgere mjølkepris

Gode pappaordninger

Bjørn er selv utdannet fra Sveriges
landbruksuniversitet,
tilsvarende
Ås. Han er utdannet «markvetare»
eller landbruksrådgiver. Gjennom
sitt eget AS har han solgt tjenester til
bønder og offentlige styresmakter.
Han har jobbet med problemstillinger også velkjent her på berget, med
bevaring av kulturlandskap, biologisk mangfold, våtmarksområder, og
har bistått bønder med søknader til
EU-systemet, laget gjødslingsplaner
og analysert jordprøver. Klimaproblematikk er også et felt han har jobbet veldig mye med.
– Jeg er om ikke fanatisk interessert i klimaspørsmål, veldig opptatt
av denne problematikken. Det blir
stadig viktigere, og jeg ser at vi kan
lede utviklinga gjennom gode eksempler, sier han. Kanskje kan han
etter hvert fortsette denne geskjeften ved å gjøre mye av jobben fra Valdres. Eller at nye muligheter åpner
seg for å tilby tjenester i Norge. Nå er
det å få bonde- og familielivet i Norge og Høre på stell som har hovedprio.

– Hva er reaksjonen fra familien på at
de har gjort nordmenn av seg, et av
flere spørsmål som melder seg ...
– Far syntes dette var en briljant
beslutning. Han har hele sitt liv ønsket å være bonde. Mens Erikas foreldre syns det er «svårt» å bo så langt
vekk fra familien med de tre barnebarna. Det er forståelig, men til jul vil
de komme og være sammen med
oss, forteller Bjørn, som også poengterer at det er grei kjøreveg mellom
Falun og Valdres.
Når vi utfordrer den svenske bonden i Høresbygda på likhetene/ulikhetene mellom Norge og Sverige, har
Bjørn allerede erfart at å kjøpe høy er
like dyrt i Norge som i Sverige, mens
mjølkeprisen er tilnærmet dobbel så
høg i Norge som i Sverige. Mange
ting som redskaper, verktøy, materialer og kjøp av håndverkertjenester
koster mye mer i Norge enn hva som
er tilfelle i Sverige. Bjørn er imponert
over det norske stønadssystemet for
jordbruket.
– Det er forståelig og relativt enkelt
å forholde seg til.

Noe helt annet, som de siste årene
har vært veldig relevant for familien,
er oppveksten til de tre barna.
– Sverige har gode forhold for oppvekst av barn, og de svenske barnepermisjonsordningene er mye bedre
enn ordningene i Norge. Det gjør at
pappaer i Sverige kan være mye mer
heime med barna enn det som er
vanlig i Norge. Det har fungert veldig
bra for oss, sier han.
Mørket er i ferd med å komme på,
og kyr og kalver skal inn for kvelden.
De har for lengst samlet seg i kvea
bak låven. Dyra tusler inn på sin faste
plass i fjøset og det er klart for siste
økt av dagen. Det er tid for mjølking
og stell av dyra og etter hvert pannkaka til middag. Og så planlegging av
neste dag og kommende dager.
– Jo da, jeg er overbevist om at her
har vi fått det meste, vi har helt klart
gjort en god affæra, les handel, men
fått mye arbeid på kjøpet, konkluderer den nye bonden i Hålie.

Torbjørn Moen
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Bygge nytt eller pusse opp - vi hjelper deg!

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

ALT I
VARME

SOLAVSKJERMING
TRENDEKSPERTER

LUXAFLEX SOLAVSKJERMING

NORGES STØRSTE UTVALG

Vårt mål er å levere alt du trenger til opppussing av hytta og

Det som henger i vinduene er en viktig del av interiøret. Det

Varmefag har Norges største utvalg av peiser og peisovner.

huset. Med vår brede kompetanse og lange erfarin, samt gode

ﬁnnes mange spennende muligheter til å dekorere vinduene

Enten du er ute etter egendesignet peis, en varmelagrende og

samarbeidspartnere ønsker vi og kunne gi deg en komplett

i din stil. Vi kan ta mål og hjelper deg ﬁnne den varianten og

økonomisk kakkelovn eller en prisgunstig peisovn, så ﬁnner du

løsning og hyggelig service.

fargen som passer på hytta.

dette og mye mer hos Varmefag.

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

INTERIØRSENTERET I

AV FAGERNES

VALDRES STØRSTE
GULVAVDELING
GARDINER OG
STOFFER

LAMINATGULV

BÅLPANNE

VAKUUMTOALETT

FLISER
UTEPEIS / BÅLPANNE

JETS VAKUUMTOALETT

BADEROM

En utepeis blir fort et hyggelig samlingspunkt i hagen. Enten du

Med smarte vakuumløsninger fra JETS, får du samme toalett-

Badet er ditt personlige frirom. Ingen skaper det bedre enn deg.

inviterer venner og familie på en sommerfest eller opp på fjellet

komforten på hytta som hjemme. Er også tilgjengelig for deg

Kom innom butikken, og bli inspirert av vakre, gjennomtenkte,

i vinterhalvåret, vil en utepeis skape en koselig atmosfære

som ikke har innlagt vann eller strøm på hytta.

funksjonelle løsninger.

utendørs.

SALG

godt utvalg i dyner og puter

på stort utvalg av
gull- og sølvsmykker

Godt utvalg i HYTTEGARDINER
metervare på lager

vi er behjelpelige
med å sy!

vi har bunadposer

så langt beholdningen rekker

Valdresvegen 11
Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

1946 – 2018

god parkeringsmulighet utenfor butikken

72 år

(Gjelder ikke bunadssølv og Valdressmykker)

Det er kun vi som har

Kom og sjekk utvalget –

Valdresrosa
bunadsbelte

Vi har det originale
Valdressmykket

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

Velkommen til en hyggelig handel
2900 Fagernes

franit_a

Tlf. 61 36 05 61

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

Valdres-smykker Rakfisktilbud
produkter til utespa

÷15%
Hårspenne

NYE håndlagde armbånd
flere modeller

Lommeur

Jeg lager en håndlaget gave til deg
selv eller noen du er glad i!
Kom innom for en hyggelig prat
i butikken!
1904–2018

H. Gullhagen AS

GjensidiGeGården

n

fagernes
Tlf. 61 36 05 54

trivsel og handleglede midt i byen!

Alt i reparasjoner • Gravering • Taksering • Egenproduksjon av gull-/sølvsmykker
Tar spesialoppdrag som smelting av gull • Knivmaker (stas- og brukskniver)
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Godt
utvalG!
mudin
avløpsåpner!
unngå
tette rør!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!
Fagernes Rør AS
Bygdinvegen 2
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.no

• 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

FAGERNES RØR AS
Valdresmagasinet

Julebordsesong
Stikk innom
butikken for å
se vårt utvalg
av kjoler og
pentøy.

Bygg din
favorittsofa
En

nEst

som dU ønsker

Multibygg er en fleksibel serie modulsofa som gir
deg rik mulighet til å velge
2 seter, 3 seter, hjørnesofa, sofa med chaiselong.
Du står fritt
ttt å velge ett
tter
t dine ønsker og behov.

str 36-48

Besøk oss på
og
Damenesklaer

Velkommen til oss for en hyggelig handel.
Fagernes • Tlf 61 36 00 51
Åpent man.-fre. 09.30-17 - lør. 10-15

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

XRL80

80 cm
90 cm

CO50

CO55

50 cm

CO60

55 cm

60 cm

80 cm
90 cm

90 cm

BO50

90 cm

CO80

70 cm

90 cm

90 cm

90 cm

CO90

CO70

BO60

100 cm

120 cm
90 cm

90 cm

THJR
m

110 cm

81 c

THJ

HJ

H45
90 cm

116 cm
110 cm

GAVER & INTERIØR
Valdresmagasinet

➥

©H

HIET

Vi har flyttet til
Gullsmedvegen 5

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

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

Bakken & Bakken a.S
skaper trivsel

SkrautvålSvegen 33, 2900 FagerneS

Tlf. 61 35 77 00 • åpent mandag – fredag 10–19, lørdag 10–16
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Dekk: Velger du piggdekk,
vær raus med piggene!
Kaldere: Det går mot vinter og vintersykling.

På sykkelen senhøst og vinter
Turtips
ved
Birgit
Haugen
Snøen kryper ned fra
fjellene, gradene er blå,
det går mot vinter. Men,
det er ingen grunn til å
sette bort sykkelen.

D

et å sykle utover høsten og
også igjennom vinteren kan
gi fine opplevelser. Fram til
snøen kommer og deretter
på veier det brøytes er det bare å sykle. Kanskje velger du å bruke sykkelen på fritiden fram til det er skiløyper å boltre seg i? Eller kanskje er du
den som sykler til jobben hele året eller lurer på om du skal gjøre det? Så
lenge veiene blir brøytet egner de
seg til sykling. Det kan være fint å sykle seg igjennom vinteren uansett
mål så lenge du er riktig skodd. Vintersykling krever litt annet utstyr
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enn om sommeren, som andre aktiviteter som regel også gjør.

Piggdekk
Skal du ut på snø- og isføre er piggdekk obligatorisk! Velg dekk med
mange pigger, minst 240. Dekkene
sitter som brodder under skoa gjør
på isen, de kan du stole på.
Varme sko er nødvendig, sykkelsko som brukes om sommeren duger
ikke i kuldegradene. Føttene sammen
med fingrene er der du først fryser. I
tillegg til dekk og sko, er dette tipsene
til utstyr som gjør at du får en god
opplevelse som vintersyklist:
• Vær synlig, påmontert lys foran og bak er
påbudt.
• Bruk reflekser og gjerne refleksvest
• Trekk over skoene, kanskje passer trekket
du har til skistøvlene?
• Varmesåler er bra, men de tar plass, så
skoene må være større enn din vanlig
størrelse
• Varme hansker, på de kalde dagene er min
favoritt den gode, gamle polvotten fra
Helly Hansen, har ikke funnet noe som
slår den!
• Buff eller tynn ullue under hjelmen
• Er det ekstra kaldt, duger en finlandshette
eller lignende for å varme ansiktet
• Passe med klær på kroppen. Du blir varm
av å tråkke, så ta ikke for mye på deg.

Varme hender: Polvotter duger som sykkelvotter.

Tursykling

Fjellveiene i Valdres ligger der nesten
tomme for biler på denne tiden av
året. En tidlig morgen på en stølsvei
med barfrost er gjerne, i tillegg til en
fin tur, et møte med ryper, orrfugler
og kanskje en fjellvåk. Veier som ikke
brøytes byr på sykkelføre frem til
snøen kommer og så snart snøen

smelter og det tørker opp er de igjen
klare for syklistene. Blir det kort skivinter er også syklingen fin som aktivitet mens man venter på skiføret.
Og for de ivrige, bruk gjerne sykkelen
hele vinteren. Med riktig utstyr gir
det magiske øyeblikk og en god porsjon frisk luft og trening!

Valdresmagasinet

LEDENDE I VERDEN
F Ø R S T
2 0

Å R

I

N O R D E N
I

N O R GE

OSLO/BÆRUM

Ramstadsletta 8
67 53 01 00

BERGEN

Gir ny
energi!

Fanavegen 15
55 61 41 20

TRONDHEIM

Klæuveien 196
73 10 99 00

www.hotspring.no
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50%

Ledende i verden
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ARCTIC

✔ XFC-fullisolasjon gir opptil 80%

lavere el-forbruk enn konkurrentene

✔ Solide og vedlikeholdsfrie

materialer innvendig og utvendig

✔ Sølvion AG+ gir klorfri bruk

N Y H E T!

✔ Bygget for nordiske forhold
✔ Best i test, åtte år på rad *
✔ Nummer én – ledende i verden
✔ HotSpring – et trygt valg!

N Y H E T!

Norges mest solgte!

Mye for pengene!

20 stk. Alaska til 50% rabatt

Ny eksklusiv modellserie fra HotSpring

Det ypperste av hygiene med klorfritt Silverion
AG+, CD Ozon, nytt dobbelt filtersystem, samt
XFC-fullisolering som gir opptil 80% lavere strømforbruk enn konkurrentene. Unik lysdesign og lysterapi. Konstruert av BMW Design Works!
Arctic – 6 personer
203 x 203 cm, veil. 144.000,-

Intropris 99.000,-

Freeflow

ALASKA

IGLOO

Alaska – 5 personer
208 x 208 cm, veil. 122.800,-

50% 59.000,-

Igloo – 5 personer
160 x 206 cm, veil. 82.600,-

Intro 39.000,-

*av Consumers Digest

HotSpring, det ypperste av utespa

Limelig
ght

*Vi tar forbehold om prisendringer og feiltrykk.
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Ny eksklusiv modellserie fra HotSpring

12 kjappe

blogg
for blyge

Andrea b. grøneng
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Marie Bjørnødegård
Stilling: Kyrkjeverje
Alder: 37
Bustad: Etnedal
Tilknyting til Valdres:
Eg er ein ekte etnedøl. Båe mine foreldre er ifrå
Etnedal. Mor mi Grethe er frå Flatøydegard og
far min Terje er frå Fjellsbygda. Eg er eldst av tre
sysken. No er eg gift med Øyvind (Fagernæs)
og saman er me så heldige og har fått tre freske
og gode ungar. Me har Gudbrand som er 11 år,
Tord som er 9 år og Ingrid som er 5 år.
Mat:
Eg er glad i mat, og vaks opp i ein heim med
mykje god mat. No likar eg å laga mat sjølv, men
reiser ofte heim til mor for ein god middag.
Favorittmaten min er nok i stor grad tradisjonsmat, som fårikål, lutefisk og medisterkaker.
Drikke:
Det er vatn og kaffi som eg drikk mest av. Eg
syns det er godt med eit glas raudvin eller to til
god mat og godt selskap. Så må ein ha øl og
akevitt til rakfisken på denne tida av året.
Drømmeferien:
Skiferie i Alpene.
Framkomstmiddel:
Det blir mykje bil. I periodar er eg flink til å
jogge eller sykle dit eg skal. Eg likar meg aller
best på ski og håper på ein fin vinter.
TV- program:
Det blir ikkje mykje TV- program, eg er innom
Nytt på nytt, Tid for heim m.f. Eg bruker Netflix
ein del og no ser eg på ein serie som heiter
«Outlander». Eg ser gjerne filmar og siste
filmen eg såg var «The Guernsey Literary and
Potato Peel Pie Society»
Lesestoff:
Eg likar å lese bøker. Lucinda Riley og Jojo
Moyes er av dei forfattarane eg les mest av.
Nettstad:
Vg.no, NRK, no, Aftenposten.no og Avisa
Valdres les eg ofte på nettet. Eg brukar litt for
mykje tid på Facebook og andre sosiale media,
mykje informasjon om aktivitetar i kvardagen
finns på desse media. Det er kjekt, samtidig
som ein får eit behov for å sjekke innom ofte.
Musikk:
Eg høyrer på mykje forskjellig, i bilen er det
mest Topp 40. Eg trur ikkje eg klarar å definere
heilt kva eg likar best av musikk, det er alt frå
Kygo til Ingebjørg Bratland.
Bil:
Volvo XC70 og V70.
Kven fortener ein blomst:
Eg kjenner mange som fortener ein blome,
men det er nokre menneske som er utrulege til
å stille opp for andre. Eg har ei svigermor som
er heilt unik slik, ho stiller opp for så mange og
krev aldri noko attende.

ener kjem, og vener går, - og nokon spesielle består. Etter kvart
som eg har vorte eldre og
har flytta til nye stader, har
eg meir og meir forstått
verdien av eit ekte venskap. Venskapen er ein
stad for latter og for tårer,
ein stad der ein kan få ein
pustepause, gløyme alt ein
ikkje vil tenkje på, og berre
kose seg, - og ein stad der
ein kan ta hol på verkebyllane, få ut frustrasjon,
frykt og sorg. Det er ein
stad der ein kan legge frå
seg det seriøse og profesjonelle og berre vere seg
sjølv, der ein kan dele erfaringar, føle seg forstått og
kjenne seg verdsett. Har du
ein god ven som du kan
stole på, då er du utruleg
heldig. Det er ei enorm tillitserklæring som du bør
vere stolt av, og ta godt
vare på!
I barnehagen og fyrste
delen av barneskulen var
ikkje vener noko eg tenkte
særleg over, dei berre var
der. Vi forsvann inn i vår
eiga fantasiverd, og leika
på omgang med dei fleste.
Etter kvart delte vi oss inn i
mindre grupper på to og
tre, og venskapen endra
seg til ei seriøs avtale om å
alltid vere der for kvaran-

Ver
min ven

dre. Besteveninna mi og eg
var som erteris gjennom
siste halvdel av barneskulen og på ungdomsskulen.
Vi gjorde det meste saman.
Aktivitetar, lekser, friminutt. Når noko særskilt
skjedde, var ho den fyrste
eg fortalde det til, og når
noko plaga meg, var ho
den fyrste som fann ut av
kva det var. Alle fortener å
ha ein slik ven desse fyrste
viktige barne -og ungdomsåra. Vener utgjer ein
stor forskjell. Mangelen på
dei, utestenging og mobbing kan prege eit heilt liv.
Då eg byrja på vidaregåande, og den vesle gjengen
min spreidde seg rundt om
i landet, merka eg kor mykje venskapen deira meinte for meg. For mange av
oss var dette eit stort skritt
å ta. Vi vart møtt av ei ny
skule utan eit einaste kjend
fjes, og starta med blanke
ark. Å skape nye nettverk
kan vere skummelt. Ein
venskap krev at ein i større
eller mindre grad gjer seg
sårbar, og det vert dermed
òg noko av det som har potensiale i seg til å såre oss
mest. Ein risikerer å verte
avvist. Ein risikerer å verte
svikta eller valt bort. Både
jenter og gutar kan vere nådelause med kvarandre.
Skulle ein ha dårlege erfa-

ringar med venskap frå tidligare, vert det kanskje
endå vanskeligare å knyte
nye. Å knyte venskap er
ein læringsprosess, og det
tek ofte tid å bygge opp
den tilliten som er nødvendig, men heldigvis ynskjer
dei fleste å vere ein god
ven.
Venskap, og kva vi treng
frå ein ven, endrar seg etter
kvart som ein vert eldre. I
ungdomsåra og byrjinga av
vaksenlivet endrar vi oss
mykje, og det betyr at venskapen ein har òg nødvendigvis vil endre seg. Vi er
på ulike stader i livet, og
har dermed òg ulike behov.
Interessene våre endrar
seg kanskje, og ein har
ikkje så mykje til felles lenger. I tillegg kjem det nye
viktige personar inn i livet,
som partnarar og born,
som gjer at ein må balansere og prioritere på ein annan måte enn før. Likevel
trur eg ein merker kva for
venskap det er verdt å ta
vare på, og kva for venskap
ein lyt la verte eit godt
minne og eit tilbakelagt kapittel i livet.
Ta godt vare på venene
du har, og finn nye! Alle
treng ein ven!

Teikning: Andrea. B. Grøneng
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POWER
R
FAGERNES
ÅPN
NER SNART
Dette bør du ikke
gå glipp av!

NORDENS NYE ELEKTROGIGANT
POWER Fagernes, Gullsmedvegen 13, 2900 Fagernes
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Hytteeieren

Nils Christian Myhre, Aurdalsåsen

Hytta var midt i blinken,
turmulighetene er gode,
slalåmbakken er like ved
og avstanden fra Oslo
akkurat passe kort.
Nils Christian Myhre

Sa pang: Etter flere år på leiting etter hytte, sa det bare pang da Nils Christian Myhre og familien hans var på hyttevisning på Aurdalsåsen i vår. Han og datteren Frost
gleder seg til å nyte badestampen med kjempeutsikt.

Fant drømmehytta på
Etter å ha prøvd fjellområder og hytter i store
deler av østlandsområdet
i flere år, sa det bare pang
da de i vår var på hyttevisning på Aurdalsåsen.
– Vi følte med en gang at her var alt
riktig. Hytta var midt i blinken, turmulighetene er gode, slalåmbakken
er like ved og avstanden fra Oslo akkurat passe kort. Det er riktig å si at
da vi så hytta sa det pang, sier Nils
Christian Myhre.
– Hytta ble lagt ut for salg en tors-
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dag, og lørdag var vi på plass på privat
visning. Etter en halv time var vi sikre
alle tre i familien; her var det bare å
legge inn bud. Flere var interessert og
hadde fått private visninger. Det ble
spennende. Hytta hadde prisantydning på 4,2 millioner kroner. Det kom
fort inn bud på 4,3 og 4,4. Til slutt
fikk vi den for 4,5 millioner, og er veldig fornøyde med det. Hytta ble altså
solgt etter en budrunde allerede før
den ordinære visningen skulle være.
Det sier vel noe om hytta og beliggenheten.

Aurdal har atmosfære
Den vesle familien på tre har vært på
hytteleiting i flere år. De har leid hyt-

ter og bodd på hoteller på Norefjell,
Danebu, Beitostølen, Ustaoset, Geilo,
Tuddal, Trysil, Hemsedal og Haglebu.
– Vi kan vel si at det sto igjen tre steder i finalerunden. Det var Haglebu,
Norefjell og Aurdal. Disse hytteområdene er passe langt fra Oslo, og tilfredsstilte de fleste av ønskene våre.
Vi er glad Aurdalsåsen vant finalerunden. Ikke bare er vi superfornøyde
med hytta og områdene rundt her på
Aurdalsåsen, vi merker også det er så
god atmosfære her. Folk vi møter er
hyggelige, smiler og sier hei. Slalåmbakken er passe utfordrende for dattera vår Frost. Det er ikke så værhardt
her, og utsikten mot fine fjell er for-

midabel fra sofakroken på hytta. Vi
mangler de høye fjelltoppene, men
tar vi en tre kvarters biltur er vi i Jotunheimtraktene, sier Myhre.

Fant den gode følelsen
Vi sitter og koser oss i sofakroken og
kjenner varmen fra peisen like ved.
Frost har bakt knallgode kanelsnurrer til jeg skulle komme. Nils Christian og kona hans forteller entusiastisk
om hyttekjøpet og den gode hyttefølelsen. Hun har en jobb som gjør at
hun helst vil ha navn og bilde litt
unna offentligheten. Nils Christian
jobber i finans, med det som kalles
”investment banking” i DNB.
– Vi har begge krevende og intense
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Solid og praktisk: Hytta har stue og kjøkken i midten og
soveromsavdelinger med bad og toalett på begge sider.

Peiskos: Frost passer på at det er god varme i peisen i den koselige hytta.

Andre aktiviteter: På hytta er det tid til å gjøre andre ting enn i
en hektisk hverdag hjemme. Frost liker godt å bake.

Turglad familie: Far og datter studerer kartet for å finne nye spennende turmål.

Aurdalsåsen
jobber, sier hun. Da er det viktig å ha
et slikt sted som dette hvor vi finner
roen og kommer bort fra kjas og mas.
Vi har vært her mye det første halvåret med egen hytte, og håper å kunne
være her annenhver helg og i ferier
videre framover.
– Jeg kjenner at hyttelivet gjør oss
godt. Her er vi sammen på en annen
måte. Vi har bedre tid og kan kose oss
med spill, baking og fine turer.

Turglade
Den turglade familien har hatt flere
turer på beina til Bjørgovarden, Binnhovd og andre topper i nærheten.
Den helga jeg besøkte dem sto Smørlitoppen for tur. Nå gleder de seg til
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vinteren og testing av alle de fine skiløypene i området.
– På ski kommer vi oss enda lengre
av gårde, og blir enda bedre kjent her,
Vi skal ta oss turer andre steder i Valdresdalføret også for å utforske nye
områder. Det blir nok mange timer i
slalåmbakken rett ved hytta også.

Solid og lekker hytte
Hytta de kjøpte er bygd i 1996. Den
har flott beliggenhet like nedenfor
Aurdal Fjellpark med fantastisk utsikt over fjell og dal.
– Hytta med fem soverom er svært
solid, forsiktig brukt og godt vedlikeholdt. Det er lett å se at tidligere eier
var bygningsingeniør. Den er satt opp

Flott beliggenhet: Det er flott utsikt fra hytta på Aurdalsåsen.
Skiløypene går like ved og slalåmbakken er heller ikke langt unna.

Hytta og området den ligger i
har alt Nils Christian Myhre
og familien hans ønsker seg

på betongstøpt plate, er i solid treverk, har trelags vinduer og moderne
innredning. Det er stue og kjøkken i
midten og soveromsavdelinger med
bad og toalett på begge sider. En
smart og praktisk løsning når vi har
med besteforeldre eller venner på besøk. Selgeren skulle kjøpe båt og
trengte ikke inventaret, så vi fikk med
mye av det. Det var bare å flytte rett
inn – kjempegreit og lettvint, sier
Myhre.

– Med den fine naturen, turmulighetene alle årstider og alle de hyggelige menneskene vi har møtt, er vi
sikre på at vi har gjort et riktig valg da
vi kjøpte hytte her. Vi gleder oss til å
bli bedre kjent både med Valdres,
hyttefolk og fastboende. Det er godt å
være her, avslutter Nils Christian
Myhre før han finner fjellskoene for å
prøve turen til Smørlifjell.

Ola Onstad

Valdres er nytt og spennende
Trønderen Nils Christian og kona
hans fra Oslo hadde ingen tilknytning
til Valdres før de kjøpte drømmehytta
på Aurdalsåsen.
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Kaster glans over festivalen
Tre lokale kunstnere skal
i år kaste glans over høstens store folkefest,
Norsk Rakfiskfestival.

F

agernes-kunstneren, Eva Laila Hilsens maleri skal for andre gang pryde rakfiskakevittens etikett, mens Dag Gimle
og Torhild Glimsdal står bak årets
festivalutstilling i Galleri Perrongen.

Ærefullt oppdrag

Jubileumsetiketten: Eva Laila Hilsen var den første kunstneren som fikk
lage etiketten til rakfiskakevitten. I år har hun fått det ærefulle oppdraget å pryde
jubileumsetiketten, som er nummer 15 i rekka. Det gjør hun med bildet «Slutta
sirkel», fra utstillinga «Livets hus».

Hilsen var den første kunstneren
som fikk lage den berømmelige «rakfisk-etiketten» tilbake i 2004. Ideen
om å la lokale kunstnere få utforme
etiketten var det hennes daværende
kjæreste, nå avdøde kunstformidler
Terje Sæther, som hadde.
– Det var Terje som brakte ideen
inn for festivalstyret. Derfor var det
vel naturlig at valget falt på meg, forteller Hilsen, som synes vennen fortjener ære for sin gode idé.
– Jeg tror ikke det er mange som
kjenner til historia bak «kunst-etiketten», nemlig.

Vil inspirere til skrivelyst

Rom for refleksjon

Sjeldne verker

I år skal Hilsen pryde jubileumsetiketten, som er nummer femten i rekka. Første gang var det bildet «Reise i
tid» som garnerte akevittflaskene.
Denne gangen er det maleriet «Slutta
sirkel» som skal gjøre det samme. Da
som nå er huset med, et motiv som
lenge har vært et gjentakende element i kunstnerens verker.
– Huset symboliserer deg, meg, og
oss alle. Det er en metafor for livet.
Uansett hvilket liv vi lever – om det
er i en stor villa eller ei lita koie, så
har vi alle med oss en ballast på vegen. De to bildene tilfører hverandre
noe, og har en slags kommunikasjon
seg imellom. Forrige gang tok bildet
oss med på ei reise i tid, og nå er reisa
sluttet. Dette kan ha en tosidig betydning. Det kan si noe om den reisa
vi opplever i tanker, følelser og
sinnsstemninger når vi nyter et glass
akevitt, men også den reisa vi som
mennesker gjør i livet, forteller Hilsen, som håper publikum kan finne
dybde og betydning i sin egen refleksjon over hennes verker.

Gimle på sin side stiller med rundt ti
av sine verker, hvorav to er laget spesielt for anledninga.
– Jeg jobber vanligvis i en abstrakt
form, men da vi fikk dette oppdraget
i fjor, fikk jeg ideen om å jobbe ut ifra
et tema. Jeg ønsket å ta for meg en
utsikt, bundet til to konkrete områder i Valdres. Dette har vært veldig
uvant, men jeg syns det har vært fint,
vedgår kunstneren.
– Dag er en veldig fri kunstner. Det
at han nå har jobbet med et tema, er
helt spesielt. Disse to bildene er helt
sjeldne blant hans verker, legger
Glimsdal til.

Mye å gå på
På tross av at denne «etikett-reisa»
snart er over, utelukker ikke kunstneren at det kan bli en ny i framtida.
– Hvis det blir femten år til neste
gang, er det vel ikke så sikkert, men
hvem vet. Det vil jo helsa avgjøre, ler
hun. Men hun forsikrer at det i hvert
fall ikke skal stå på motivasjonen, ei
heller inspirasjonen. Skapergleden
flyter det nemlig nærmest over av.

Rom og mellomrom
Festivalutstilling: Under Rakfiskfestivalen inviterer Torhild Glimsdal
og Dag Gimle til utstilling i Galleri Perrongen. Han skal fylle veggene med sin
billedkunst, mens hun skal fylle «mellomrommene» med sin bokbinderkunst.
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kunst under festivalen. Gimle skal
fylle veggene med sine bilder, mens
Glimsdal skal fylle alt som er imellom.
– Jeg skal fylle mellomrommene
med kontraster og balanse, og skape
gode rom å være i. Dette ønsker jeg
skal bidra til å løfte fram Dags verker.
Det er han som skal være i hovedsetet denne gangen, forteller Glimsdal,
som gleder seg stort til å ta fatt på
dette arbeidet.
– Jeg har ennå det mest spennende
foran meg, fastslår hun.

Også hos Dag Gimle og Torhild
Glimsdal er skapergleden stor. De to
skal sammen fylle Galleri Perrongen
med sin billedkunst og bokbinder-

Glimsdal er selv maler, men har for
anledninga bundet små bøker med
tradisjonell koptisk bokbinderkunst.
– Det å binde bøker er et arbeid jeg
har mye fred med. Jeg lager små magiske reisebøker, som man kan ha
med seg i veska på reise. Disse skal
inspirere til glede, tegne- og skrivelyst, forteller Glimsdal. Under utstillinga vil hun vise fram rundt tolv bøker, alle i ulike størrelser. Hvordan
hun skal stille dem ut, vil hun imidlertid ikke røpe.
– Det blir en overraskelse!

Den blå dalen
Under utstillinga vil Gimle også vise
fram flere av sine eldre verker, som
viser hans utvikling, og reise som
maler. Blant annet skal han stille ut
det første bildet han malte da han
flytta til Valdres rundt 1980, også
dette et utsiktsbilde. Gimle har alltid
latt seg inspirere av Valdres, som han
i sin tid døpte «den blå dalen».
– For en ung kunstner som kom fra
livet i en bygård i Oslo til Valdres'
storslåtte natur, med det unike blå
lyset, var dette virkelig noe helt spesielt, forteller Gimle. Kunstneren,
som utformet «rakfisk-etiketten» i
2005, har ikke hatt utstilling i Valdres
siden 1992.
– Så da vi ble spurt av Valdres
Kunstforening i fjor, sa vi ja med en
gang. Nå er tiden moden, fastslår
Gimle og Glimsdal.
– Dette gleder vi oss til!

Linn-Helene Larsen
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På jakt etter

kvalitetskjøtt

BUTIKKSENTER
RAKFISKH. Gullhagen AS FESTIVALEN
1.–3. november

til den store festen?

Gullsmed

VALDRES
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vi har godt utvalg av
biff • stek
karbonader og kjøttkaker • egne grillpølser
spekepølser • ferskt kjøtt og tilbehør
Vi gir deg tips og råd angående tilberedning av kjøtt, og valg av tilbehør.

BUD
L
I
T
E
GOD

Chic Parfymeri tlf. 61 36 02 56 • H. Gullhagen tlf. 61 36 05 54
Valdres Optikk tlf. 61 36 09 30 • Valdres Lys tlf. 61 36 28 09
Han & Hennes tlf. 61 36 05 30 • Fotograf Christine Stokkebryn tlf. 955 28080

Åpent mandag–fredag 08–16

Velkommen innom oss til en god handel!

Markaveien 9, 2920 Leira
Tlf. 61 36 25 55
www.reboli.no

ÅPn.Tid: 10-17 (15)
Trivsel og handleglede – midT i byen

Honda
snøfresere
Honda
snøfresere
selvfølgelig
l f l

l
selvfølgelig

Pris fra kr

11 900,Vist modell
fra kr 35 900,-

YX
Heggenes

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
Lør–Søn kl 09–21
dekk@sebu.as

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

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

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

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850

Sebu Bil & Bensin AS

Vindevegen 1 – 2940 Heggenes – Besøk vår hjemmeside – www.sebu.as
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TrakTor m/hvite skilt
Tett hytte: 39 900,-

C-Force

40-60 km/t

Z-Force

fra

40–60 km/t

55 900,-

fra

99 900,Beltekit

Beltekit

fra

35 000,-

59 900,-

Vi har verksted for alle merker og typer
vi
bringer
gratis

Tlf. 61 36 09 44
hytte t klær t motor t verksted
Kongsvegen 2, 2920 LEIRA
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Vi leverer ferdig skigard
Porter og portstolper

Bakeriet i Bagn
– 4 år med håndtverksbakst –
Du finner oss i Storebruvegen 79, 2930 Bagn
og på facebook.Tlf. 61 01 03 60

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

Torsdag–søndag 08.00–17.00 (Fredag 20.00)

Velkommen til Webjørg Steinsets
kunstutstilling på Gjensidigegården Fagernes,
30.Okt - 3.Nov.

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

Åpningstider Tir- Fre; 10-17. Lør: 10-15
Offisiell åpning ved ordfører Torun Klosbøe Tirsdag kl 14.00.
Kulturelle innslag.

Alle er varmt velkomne!

Kjøp hos Valdres ATV & Snøscooter senter
2977 ØYE – www.oyebygg.no – valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 – 901 60 871 – 934 13 000
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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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Etnedal
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no

:

Nytt frå

Vang

Tyinlam, her ved Line Svien, har
fått både «Innlandets matpris» og
«Bedriftsutviklingsprisen» for Oppland denne hausten.

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

Vang
kommune

Foto: Yngve Ask/Scanout

Prisdryss til
næringslivet
i Vang
Denne hausten har Tyinlam og
Ryfoss Betong AS dratt tre
regionale næringsprisar til Vang.
I løpet av ei veke i september fekk
fyrst Tyinlam «Innlandets matpris»
under ei storstilt kåring i Vikingskipet på Hamar, før dei nokre dagar
seinare kapra «Bedriftsutviklingsprisen» for Oppland.
- Dette er verkeleg artig, og prisane gjev oss mykje motivasjon
til å jobbe vidare med å levere
naturbasert lammekjøtt og heimelaga produkt av høg kvalitet, direkte frå oss og høgfjella i Vang i
Valdres. Smarte investeringar med
god støtte frå Vang kommune og
Innovasjon Norge, samt stor ei-

geninnsats har gjeve resultat som
vi nå skal bygge vidare på. Takk til
alle for samarbeid, stemmer, og
tilliten til å levere Tyinlam, seier
Line Svien som saman med mannen Kjell Gudmund driv bedrifta.

Familiebedrift i føringa

Ryfoss betong leiar an i ein annan
ende av næringsfloaren i Vang der
dei leverer ferdigbetong og betongprodukt til alt frå privatpersonar til vegtunnelar. I starten av
oktober fekk familiebedrifta med
18 tilsette årets «Næringspris for
Valdres».
– Det var rett og slett fantastisk
artig å få ein pris som dette. All
honnør til dei tilsette som stiller

:

Nytt frå

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

og resten av næringslivet i kommunen.

opp dag og natt og leverer 100 %
heile tida, seier dagleg leiar i Ryfoss Betong, Marianne B. Berge.
Ho gjev også ros til eit framoverlent styre og understrekar at
framleis utvikling er høgt på agendaen.
– Vi skal oppdatere oss på ny
teknologi, blandesystem, bilar og
produksjonsutstyr samstundes
som vi skal miljøsertifisere alle
stasjonane våre. Dette vert viktig
for å halde på marknaden og sikre
arbeidsplassar, seier Berge.

Det gror godt

Ordførar i Vang, Vidar Eltun er
stolt over Tyinlam, Ryfoss Betong

Valdresmagasinet

I kjølvatnet bak de prisvinnande
bedriftene er det også mange i
Vang som ynskjer å realisere sin
eigen ide.
– Mange etablerte bedrifter har
gjort store og vellukka investeringar i det siste og pilane peiker
rette vegen. Då er det ekstra
gledeleg å sjå at også mange har
idear og prosjekt dei ynskjer å
skape om til ein arbeidsplass, seier næringsutviklar i Innovangsjon,
Dag Inge Bruflot.
Til dømes var nær halve finalefeltet under idekonkurransen
StartUppValdres gründerar frå
Vang.

Nord-Aurdal kommune satser digitalt

- Velkommen Kommune-Kari!

Om kort tid vil Kommune-Kari ta imot alle besøkende på hjemmesiden til Nord-Aurdal
Øystre Slidre
Vang
kommune
kommune
Kommune-Kari er en chatbot, en virtuell robot, som holder åpent 24 timer i døgnet. Dermed sørger hun for at kommunen alltid er tilgjengelig for den som søker
informasjon om tilbud og tjenester: saksbehandlingstid, søknadsfrister, gebyrer,
åpningstider og kontaktinformasjon.
Kommunenes nettsider er en
massiv informasjonskanal og
det kan være vanskelig å navigere for å finne svar på det du
lurer på. Kommune-Kari skal gi
deg umiddelbar tilgang til
informasjon uten at du må ringe,
sende e-post eller søke opp informasjonen selv.

Kommer
snart!

- Det at såpass mange lukkast
med det dei satsar på er stor stas.
Prisar er ein ting, men det viktigaste er at desse bedriftene dytter utviklinga i Vang i riktig retning
og skapar gode arbeidsplassar,
seier Eltun.

Kommune-Kari forstår dialekt,
stavefeil og kan svare på over
3000 spørsmål allerede. Teknologien gjør at Kari utvider repertoaret, lærer av sine feil og blir
smartere for hver dag som går.

I starten kan vi si at hun er
under opplæring, og derfor
ikke kan svare på alt. Men jo
mer hun blir benyttet – jo bedre
blir tjenesten!
Servicetorget i kommunen blir
ikke overflødig med Kari, men
hun kan overta repeterende
henvendelser og dermed frigjøre ressurser til mer personlig
veiledning av publikum. Siden
Kari gjerne tar kveldsvakten,
får servicetorget bedre tid til
henvendelsene på dagtid!
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:

Nytt frå

Øystre Slidre

Vestre Slidre
kommune

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

Sørkom

Beitostølen
løypeforening
Betostølen løypeforening har
gjennomført mye oppgradering
av løypenettet. Blå 1 har hatt en
gjennomgang med forbedringer
og starten av Grønn 1 er i ferd
med å bli utbedret.
Løypen nede etter kryssingen
av Fintøppvegen har fått helt ny
klopp. Løypa skal krysse Fintøppvegen som tidligere og veien blir
ikke brøytet kommende sesong.
Elllers er det gjort forbedringer
av løypenett ved inngangen til
Skibrua på Markahøvda og det

Foto: Kjell Arne Berntsen

er lagt nye klopper i Beito. Det er
ønskelig at så mange som mulig
blir med i Løypeklubben. Gjennom Løypeklubben får du rabatter gjennom ditt medlemsskap.
Her er det store fordeler å hente
og du tjener fort inn igjen løypebidraget på kr.850,- som du må
betale.
Den nye hjemmesiden Beitolangrenn.no skal bygges helt om og
vil være oppe å gå i månedskiftet.
Her vil du finne oversikt over bedriftene du kan få fordeler hos.

Aktivitetskveld for barn

Vi har flere varmestuer som er
utplassert , hvor det er lagt ut ved
og det er bare fyre og varme seg,
og ta en pust i bakken. Disse er
sponset av flere bedrifter på Beitostølen og er et flott tilbud til de
som benytter våre løyper. Løypenettet ut i fra Beitostølen sentrum
er også i gang med utbedringer,
slik at disse kan benyttes tidlig på
sesongen med bare et lite snøfall.
Det er nå lagt planer for årlige
utbedringer og med god støtte
fra flere aktører vil dette bli veldig bra. Våre løypekjørerere har

maskinparken klar for kommende
sesong og vi må alle håper på
en snørik vinter, som gir et godt
grunnlag for gode løyper. Vi kan
anbefale appen Skisporet som
fortsatt vil gi info om hvilke løyper
som er kjørt.
Vi ønsker deg god tur i vårt løypenett og håper du husker på
løypebidraget som i år er satt til
kr.850,- pr hytte/leilighet!

På Øystre Slidre folkebibliotek, tysdag 13.nov kl. 18.00 – 20.00.
Øystre Slidre husflidslag kjem med handarbeidsaktivitetar for barn på
ulike "stasjonar" i biblioteket. Dette er den tredje av fleire kveldar før
jul. Gratis inngang, velkomen!

:
Nytt frå

Sør-Aurdal
kommune

Sør-Aurdal

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

Sør-Aurdalshallen
Sør-Aurdal
kommune

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Sør-Aurdal Kommune bygger nå
et kombinert skole- og idrettsbygg som skal erstatte C-blokka
ved Sør- Aurdal Ungdomsskole
i Bagn.

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Det er arbeidet med dette siden
2012, og siden C-blokka er i dårlig forfatning og ligger flomutsatt
til, bygges det i stedet nytt. Bygget skal inneholde 25 meters
svømmebasseng, en idrettshall/
gymsal på 25 x 45 m og en skoleog kulturskoledel.

I tillegg til svømmehall og idrettshall som skal brukes til skolenes
opplæring i svømming og kroppsøving, skal bygget inneholde
klasserom og grupperom som
Bagn Skule trenger, samt noen
øvingsrom for musikkopplæring
i kulturskolen. Utenom brukstida
for skolen, skal både skolekjøkkenet i underetasjen, idrettshallen og andre rom i huset kunne
brukes av frivillige foreninger og
organisasjoner til andre kulturelle
sammenkomster.

Etter at kommunestyret sa endelig ja til utbygginga, med en
totalramme på 160 mill. kr i juni i
år, har arbeidet kommet i gang.
Det er entreprenør Sanne-Hauglid
som har anbudet, sammen med
sine underentreprenører.
34
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Idrettshallen skal kunne brukes
som samfunnssal, og skal derfor
ha teleskop-tribune med 200 sitteplasser langs ene kortsida. Salen
skal kunne deles i tre, slik at flere
aktiviteter kan drives samtidig.
Til idrettshallen hører det faste
tribuner, lagerrom, instruktørgar-

derober, treningsrom og to sett
garderober.
Svømmebassenget på 25 m
lengde har fem baner, og bygges
i rustfritt stål. Det vil ha en temperatur på 28 grader, og en dybde
på ca. 1,1 til 2,2 m. Til bassenget
hører det bl.a. dusjer, garderober
og badstuer. Bortsett fra idrettshallen, har bygget to etasjer, og
det er plassert trygt over flomnivå
på området. Bygget settes opp i
betong og stål, men med mye tre
utvendig og innvendig.
Plasseringa av hallen nedenfor
Dalagata, mellom Bagn Skule og
SAUS, vil bidra til å binde dette

området sammen, og vil ha en
nærhet til idrettsanleggene på
Fossvang. Garderobene er tenkt
å kunne brukes i forbindelse med
bl.a. fotballkamper på Fossvang.
På deler av grusbanen skal det
være parkeringsplass, som skal
brukes av brukere av Fossvangområdet og Sør-Aurdalshallen og
av lærere ved Bagn Skule. Dermed skal Dalagata først og fremst
kunne brukes av gående og syklende. Sammen med hevinga av
Fossvangområdet, samt ny kunstgrasbane, vil Sør-Aurdalshallen
bidra til en fornyelse av området,
og skal fylle mange behov som
befolkningen i Bagn og Sør-AurValdresmagasinet
dal har.

E
kom

-Aurdal
mmune

Etnedal
mmune
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Nytt frå

Julekonsert

Etnedal

Kulturskulen inviterer
til julekonsert tysdag
11. desember kl 18.00
i Nord-Etnedal kyrkje.
Det blir varierte innslag
ved store og små kulturskuleelevar. Tema i år er
RØTER. Gratis inngang.
Velkomen!

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Etnedal kulturskule
fyller 20 år
Etnedal kulturskule fyller 20
år med stor jubileumskonsert
fredag 9. november kl 18.00 i
Bruflat kyrkje

Det blir innslag med elevar frå
kulturskulen, to tidlegare elevar,
Bruflat musikklag og Bruflat songkor. Kulturskulene i Valdres har ei
avtale der me kjøper og sel tenester til kvarandre, og me vil få høyre innslag med elevar frå Vestre
Slidre som vil representere denne
positive ordninga. Vidare har me
invitert ein ung fiolinist frå Ås som
representant for hyttefolket i

Etnedal. Me ynskjer å vise utvikling og notidas breidda i kulturskulen, og me vil også å rette lys
tilbake til etableringa i 1998. Ronald Rasmussen (fyrste rektor) og
Jan Arild Berg (tidlegare ordførar
og no rektor på Etnedal skule) vil
prate om starten på det heile.

Tysdag
11. desember
kl. 18:00

Gratis inngang.
Velkomen til feiring!

Tidlegare kulturskuleelev Aurora Rotnes. Foto privat

:

Nytt frå

Vestre Slidre

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

Julemarked i
Slidre Prestegård
Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Julemarkedet i Slidre prestegård vil i år avholdes lørdag den
1. desember fra kl. 14.00. Du
vil her få muligheten til å kjøpe
julegaver, julemat og kanskje
årets julebakst?
Prestegården er åpen for de
som ønsker å ta turen innom og
varme seg, og barn og voksne er
velkommen til å lage julepynt i
julenissens verksted. Om du har
ønskelista klar, eller om du velger
å skrive den i prestegården, vil
du få muligheten til å poste den i
nissens postkontor. Ponniekspressen og hundesleden er på plass
dersom været tillater det. Vår
egen lokale smed vil vise oss sine
ferdigheter, og kanskje lære andre
litt om dette gamle håndverket.
Har du ennå ikke posert for årets
julekort, vil du få muligheten til
å gjøre det denne dagen. Det vil
Valdresmagasinet

bli laget i stand et lite fotostudio
i garasjen, og man kan her få muligheten til å smile til fotografen.
For mange kan julehøytiden være
en vanskelig tid. Det er derfor
viktig å huske at julen også handler om omsorg for hverandre og
det å glede sin neste. Veldedighetstreet er derfor på plass også i
år. Her kan du legge en gave, som
Frelsesarmeen vil videreformidle
til vanskeligstilte familier.
Det vil også bli kulturelle innslag i
forbindelse med tenninga av den
store julefurua i hagen, og her vil
både Røn Musikklag og Vestre
Slidre kulturskule bidra. Selve juletretenningen vil finne sted etter at
det er begynt å mørkne – omlag
kl. 17.00 Sankt Nikolas har og
meldt at han vil ta turen innom.

Foto: Reidar Nybakke

I år har vi gleden av å samarbeide
med grendalaget i Slidre. Etter
at bodene stenger kl. 18.00, vil vi
derfor samle alle til fakkeltog bort
til sentrum for å tenne sentrumsgrana. Fakkeltoget vil deretter
gå videre opp til sykehjemmet
og omsorgsboligene til glede for
små og litt eldre. Vi vil fortsette
inn i skogen til en liten reise gjennom julesangenes verden. Kanskje
møter vi på noen små mus, eller
en snømann med som ikke klarer
å stå stille? Vi håper det kan bli en
spennende opplevelse for store
og små.

Foto: Ragnhild Sundheim

Mer informasjon finner du på Facebooksiden Julemarked i Slidre
prestegård. Du er varmt velkommen til å deledenne dagen med
oss! Beste hilsen fra oss i prestegården i Slidre.
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På toppen: Utfordrande å halde seg på føtene i stiv kuling.

På opptur: Mot vegen i Båtskaret, bak ser vi Skaget (t.v.) og Mellane.

I stiv kuling til toppen
Det må ikkje vera sol og
blå himmel for å få gode
naturopplevingar.

stolpen og kassa med siste boka. Forrige tur opp var 7. august, med tredje
turboka. Dei to bøkene eg tok med
ned att hadde i alt 5409 namn!

ette mektige fjellet har eg
besøkt utallige gonger i løpet av 50 år, også om vinteren, men aldri i slik vind
som på ettermiddagen no 9. oktober.

Kraftig fønvind

D

«Kremtopp»
Bitihødn er grensefjell mellom Vang
og Øystre Slidre, og var også i år ein
av 12 toppar i «Kremtoppjakten» som
DNT Valdres har hatt sidan i 2015.
Turen min no er for å ta ned att
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Fjellet reiser seg 450 høgdemeter frå
fylkesveg 51 i Båtskaret, og som vanleg tek eg stien rett opp derifrå. Det
er elleve varmegrader, og snøen som
ligg oppover i stien er våt og sørpete.
Opp fyrste bakken er eg i ly, men
snart får eg kasta på meg ein kraftig
vestavind som riv og slit slik at den
tynne vindjakka står som ein spinnaker rundt. Kan vinden virkeleg slite
jakka i filler, tenkjer eg, og strammar

reimene på sekken tettare inntil.
Vidare oppover vekslar det mellom
snøfritt og 5 – 10 centimeter snø,
men spor sparar meg for snø i skoa.
Eit par fotostopp blir det, for eit
herleg ettermiddagslys breier seg
over myrene aust for Hødnstølen. I
synsranda i aust er profilane til Skaget og Mellane lette å kjenne att.

Medvind opp ura
Etter eit stykke litt i ly er eg oppe på
eit flatare parti fram mot nedsida av
ei bratt småsteinur som fører opp til
sjølve brattfjellet. Her trør eg opp på
ein halvmeter høg stein for å ta bilete
oppover. Fire gonger prøver eg, men

det er uråd å stå i ro i vinden, eg bles
ned att før eg får knipsa.
Opp ura kjem vinden bakfrå, og er
så sterk at eg nesten må småspringe.
Dei som har gått her og veit kor bratt
det er, tviler vel – men slik er det.

Varsam ved stupet
Oppe ved brattfjellet må hendene
brukast nokre meter. Litt meir ly her,
men eg held meg godt unna stupet.
Det er bratt ned på sida, og eit vindkast kan snøgt få meg ut av balanse.
Rundt «hjørnet» litt høgare oppe
er det uventa stille. Bra, for det er litt
snø på den smale hylla vidare, også
der er det bratt og høgt ned.

Valdresmagasinet

Fint lys: Ettermiddagssol på myrene austover frå
Hødnstølane, bak ser vi Øyangen og Slettefjell.

Langt til toppen: Blaut snø i starten, det vart meir og
tørrare snø lenger oppe.

Spanande lys: Det er ikkje berre sol og blå himmel som gjev minnerike naturopplevingar, og
Bitihødn i stiv kuling var ei ny erfaring. Her mot Velumskar (t.v.) og vidare vestover Skyrifjellet.

av Bitihødn
Kameraet bles ned
Det er skugge vidare, meir snø og litt
tørrare, men iblant litt sleip jord. Det
går likevel rimeleg greitt oppover, til
vinden frå vest får meir tak att.
Siste stigninga er det steinete, og
sjølv om eg fylgjer ei vid og grunn
renne får vinden tak. Eit forsøk på å
sette kameraet på ein stein og bruke
sjølvutløysar går nær gale. Biletet
blir teke, men rett etter bles kameraet ned, heldigvis hamnar det i snøen.

Kassa er borte!
Oppe på toppen er det minst stiv kuling i kasta, men eg får ei større overrasking. Stolpen med det A4-store

Valdresmagasinet

informasjonsskilet er der, men den
raude turkassa som var festa med
ståltråd er borte. Ho kan då ikkje ha
blåse ned? Og ingen er vel så frekke
at dei stel med seg ei turkasse?
Eg ruslar ei lita runde rundt varden og stolpen, men ingenting er å
sjå. Neivel, ikkje meir å gjere.
Men bilete må eg få teke også her.
Eg riggar opp kameraet på ein flat
toppstein på lesida av varden. Klok
av skade legg eg ein halvstor stein
oppå kamera-reima, slik at det ikkje
kan dette heilt ned frå varden. Også
her blir det bilete, men eg må passe
meg for ikkje å blåse over ende før
knipset frå sjølvutløysaren kjem.

Overrasking: Ved varden på toppen stod stolpen med
skiltet, men den raude turkassa var borte!

påtur
Tor Harald Skogheim

Stolpe som «drivanker»

Det endte godt

Ned att tek eg stolpen med skiltplata
under armen, men erfarer snøgt at
det vesle ekstra vindfanget gjer meg
endå meir ustø. To gonger er det like
før, men eg får sleppt stolpen ned og
får såpass støtte at eg tek meg inn att.
Fleire stader nedover er vindkasta
frå sida så sterke at eg må konsentrere meg for å plassere føtene trygt frå
stein til stein, slik eg vil. Litt lengre
nede kjem vinden bakfrå, og eg må
bruke stolpen nærast som «drivanker» for ikkje å bli kasta framover.
I den bratte småsteinura att får eg
kulingen rett imot, ingen fare med at
det skal gå for fort nedover her!

Vel nede ura kjem vinden bakfrå att,
i iltre kast. Sjølv med stolpen som
drivanker att blir eg innimellom
pressa framover i springmarsj. Ikkje
så kjekt, for her er delvis snø og ikkje
heilt lett å vite kvar føtene hamnar.
Men det vil helst gå bra, heiter det i
eit ordtak, og det gjer det resten av
turen ned i Båtskaret att.
Og turkassa, den hadde Tor Erik
Grønolen henta ned tidlegare på dagen. Slik endte også denne delen av
historia godt, ei lita misforståing ga
meg altså ein utfordrande men svært
så minnerik tur til Bitihødn.
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rakfiskfestival
TORSDAG 1. TIL LØRDAG 3. NOVEMBER

En stilig fleece som er
ypperlig til hverdagsog turbruk. Finnes i
flere farger
er.

GENSER:

JAKKE:

200,275,-

V
VARM
ULLGENSER
SR/JR
S
D
Dame,
herre og junior.
Komfortabel og varm
K
m
ullgenser med høy
u
glidelåshals utstyrt med
g
d
zipper-garage for
z
å hindre gnaging mott
haken.
h

JUNIOR:

250,350,-

DAME/HERRE:
/

HORDNES RYGGSEKK

VOSS ULLSTRØMPE

Hordnes tursekk er laget i
vannavvisende materiale.
Ventilerende mesh
h
i rygg og bærestropper.
Volum: 28 liter.

Allround strømpe som passer
de fleste aktiviteter. En god
hverdags- og tursokk.
51% ull, 25% polyester,
22% nylon, 2% elastane.
Senior str. 35-38, 39-42,
43-46, 46-49

100,-

2 PK

ULL ER GU
LL!

50,-

Vi tar forbehold om trykkfeil, for sent ankome- og utsolgte varer!

LIATOPPEN FLEECEJAKKE/
FLEECEGENSER TIL DAME,
HERRE OG JUNIOR

Du finner oss i Skifervegen 8 på Fagernes
38
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Les avisa Valdres når du vil og hvor du vil!
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Du får også seks utgaver av Valdresmagasinet inkludert i prisen.
Tlf 61 36 42 00
abo@avisa-valdres.no

Ta kontakt med vår
abonnementsavdeling

Valdres Vilt
og tradisjonsmat

Elg, hjort og varme viltpølser.
nytt i år: pinnekjøt av geit!
Speka elgkjøt og kurv
Velkommen til standen vår på Rakfiskfestivalen!
Marit og Geir Helge Espeset • Tlf. 90 85 68 08/91 76 27 29
www.valdresvilt.com/facebook:valdres vilt

Varmt vann uten bereder
Tysk toppkvalitet

Nettbutikk: www.clage.no
Clage vannkoker – Modell K-5

Enklere blir det ikke. Fylles manuelt fra toppen,
eller kobles til vann-ledning. Gir kokende vann på
minutter. Leveres med integrert tut, armatur og
ledning. Rask og enkel montering.
2kW-10Amp. B 27cm H 29 cm D 17cm

Clage minibereder – Modell S5-U

Monteres under kjøkkenbenken. Gir 0-85°C på
10 minutter. Leveres med alt tilbehør; armatur,
rør, ledning og frostvern. Perfekt for
hyttekjøkkenet!
2kW-10 Amp

Clage gjennomstrømsvarmer

Til dusj og/eller vask. Varmer vannet mens det
strømmer gjennom vannvarmeren. Det varme
vannet tar aldri slutt! Tar minimal plass.
Se flere modeller i nettbutikken www.clage.no

Vi har belysning til
ethvert lite «drømmeslott»
– og mange forhandlere i Valdres!

DRIVFLAADT AS – 4024 Stavanger

Tel. 51 53 14 00 Mail: post@drivflaadt.no
Valdresmagasinet
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ØRRETHUNN: Før parring gjør rygna hunnene brede i buken. De kan bære på 1000 til 2000

Noen unn
FISKESPRETT: Under vandringene mellom gyteplasser og næringsområder
kan ørreten ta seg fram både gjennom fosser og sterk strøm. Fisker som spretter
opp over vannskorpen etter insekter er også et imponerende syn.

Tiden er kommet for å åpne de første rakfiskbuttene.
For ørretene som har sluppet å bli røyket, gravet,
raket, saltet, speket, kokt, stekt, grillet, eller havnet i
en sushi-bar, er det samtidig sesong for årets vakreste eventyr: Gytingen.

D
GØRRKIM: Siden 1960-tallet har ørekyte bredt seg i stadig nye vann, etter
at sportsfiskere har brukt den som levende agnfisk. Den regnes som en viktig
matkonkurrent for ørretyngel. De to er til forveksling like, men gørrkim mangler
den bakre ryggfinnen, fettfinnen.

40
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a bjørkelauvet var blitt helt
gult, fant ørret-hannene fram
til gyteplassene. For dem
gjaldt det å okkupere de beste plassene i bekkehøler og elvekulper. Steder med grus og småstein, der kaldt,
strømmende vann har vasket bort
alle småpartikler. Nettene brukte de
å hevde revir, dagene til å ligge i ro
mot strømmen og hvile. Andre hanner måtte de holde unna ved å se
skremmende og imponerende ut;
spile ut ryggfinnen, gape og gjøre seg
så stor som mulig. De gangene det
ikke holdt, ble det kamp med haleslag og dype bitt.

E

tter hvert dukker damene opp.
De ser seg om etter de beste stedene. Snart legger den første
seg sidelengs i vannet. Hun vifter og
slår energisk med halen. Småstein og
grus kastes unna slik at en slak gytegrop blir virvlet opp. Hannene står
motstrøms i vannet og beundrer arbeidet, bare avbrutt av heftige utfall
mot hverandre.

N

år gropa er ferdig, er det om å
gjøre for den enkelte hann å
komme i kontakt, tett inntil
henne. Det tar tid og krefter å få jaget
bort de andre og komme i posisjon, -
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ØRRETHANN: I parringstiden anlegger de store hannene lekker, gyllenbrun
praktdrakt. Den gapende underkjeven med kroken i midten vil avskrekke yngre
konkurrenter og kanskje virke overbevisende på hunnene.

0 egg per kilo kroppsvekt. I høyfjellet kan det ta opptil ti år før en ørret blir kjønnsmoden.

GYTEGROP: En forutsetning for at egg og yngel skal klare seg er at stein og grus
sikrer gjennomstrømming av kaldt vann med mye oksygen. Algevekst kan tyde på
at næringsstoffer har kommet ut i vannet, noe som kan gi vanskeligere forhold for
ørretbarna.

nslapp raking
stående parallelt i strømmen, rett
over gytegropa. Oppfordrende begynner han å rykke og vibrere med
kroppen, til også hun blir grepet av
sitring. Snart slipper hun en mengde
blanke, oransje rogn. Fra hannens
gatt løsner en hvit sky av mjølke.
Rogna, eller rygna, som det heter i
Valdres, daler gjennom mjølkeskyen
og ned i gropa. Hunnen legger seg sidelengs igjen og pisker med halen for
å dekke eggene med grus.

D

ramaet i vannet er ikke over
med dette. I de kommende
par-tre ukene graver hun
mange nye gytegroper. Han passer
på for å holde konkurrentene på avstand, mens hun graver. Det varer til
all rogna er gytt. Lever hun høyt til
fjells eller i et næringsfattig vann vil
det ta minst to år før hun har opparbeidet nok energi til å delta i leiken
igjen.
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E

tter omkring fire måneder klekkes rygna. De små fiskeynglene
holder seg foreløpig trygt nede
i gytegropa. Plommesekken, en stor
utposning under buken, er de første
par månedene fiskebabyenes eneste
matkilde. Når den er fortært, må de
svømme ut i vannmassene for å hente mat. Først små krepsdyr og insektlarver. Seinere blir byttedyrene større; larver av døgn- og vårfluer, snegler, muslinger, større krepsdyr og
fisk. De små krepsdyrene gir det delikate røde kjøttet. Store ørreter er grådige rovdyr og kannibaler. De forsyner seg gjerne av så vel rygna som av
yngel, de som kalles kjøe på Valdresmål. Til og med lemen er rapportert
som ørret-mat.

F

ør trodde folk at den fargerike
fjellørreten, den vesle bekkeørreten og den store sjø-ørreten
var forskjellige arter. Nå vet vi at alle

disse tilhører den samme, utrolig tilpasningsdyktige arten. Tilpasning til
ulike miljø gir forskjell i form, farge
og levevis. Noen populasjoner lever
hele livet i den samme elva. Andre
steder kan ørreten leve i fødeelva de
første årene, for så å dra på næringsvandringer i andre vassdrag eller
innsjøer. I de store vassdragene kan
ørretbestanden bestå av ulike delgrupper som har utviklet forskjellige
vandringsstrategier. Ute ved kysten
vandrer sjøørreten mellom fødeelva
og det salte havet. I bekkeavsnitt
mellom høye, uframkommelige fossefall finner du bekke-ørreten. Felles
for dem alle er at de alltid reiser hjem
til fødeelva når de skal gyte.

Mangfoldige
Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
holdt seg her. Ved landhevingen rant
denne storsjøen østover til Sverige.
Flere av våre dype og store sjøer er
rester av denne «ursjøen». Ørretstammer ble igjen. Da menneskene
kom til landet, var ørreten på plass,
som lett tilgjengelig - og ekstremt
god - matauk. Det regnes som sikkert
at folk allerede i steinalderen flyttet
ørretyngel oppover i vassdragene til nye, fiskeløse vann. Når de begynte med rakfisk vet vi ikke. Uansett
må vi være takknemlige for at noen
alltid unnslapp rakfiskbutten.

D

a istida tok slutt og tyngden av
de tjukke breene ble borte, hevet landet seg. Før landhevingen dekket en enorm innsjø store deler av Østlandet. De første ørretene
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Spesielle dyr: – Ullgrisen er like kjælen som en hund, mener Anne. Her er
rasen representert ved den bedagelige ullgrisrånen Bosse.

Gardskjerring: Å drive et gammelt gardsbruk på egen hånd krever en stor
arbeidsinnsats. Her sitter Anne og knyter på seg arbeidsstøvlene på trammen.

Dronninga på Haugen
Anne Knutsdotter lever opp til navnet. «På ein plass
der ingen skulle tru at nokon kunne bu», etablerte
47-åringen seg i fjor øverst på Haugen i Heggenes
med nærmere 50 naturgris.

P

lassen ligger riktignok ikke
høgt oppe i ei ur, som det heter i visa om Anne Knutsdotter, men over nedenforliggende garder, fylkesveg og Heggefjorden troner Haugen gard på nettopp en haug øverst i Heggenes.
– Velkommen til Villa Villekulla,
sier Anne Knutsdotter Haugen idet
hun åpner døra til det over 500 kva-
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dratmeter store våningshuset.
– Jeg føler meg i grunnen litt som
Pippi Langstrømpe iblant, føyer hun
til. Det velkjente mottoet til den
nevnte romanfiguren fra Astrid
Lindgrens barnebøker: «Det har jeg
aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert.», er heller ikke ulikt Annes egen
innstilling.
Kanskje var det også derfor hun

bestemte seg for å sette gardsbruket,
som hadde stått ubrukt i nesten 30
år, i drift igjen i fjor.
– Jeg tok et valg og kjente at dette
skal jeg klare, sier Anne. At hun skulle ende opp som gardbruker i Valdres, var på ingen måte en selvfølge.

– Noe som ikke stemte
Anne vokste opp på Oppsal i Oslo,
uten kjennskap til verken garden
hun i dag har bosatt seg på eller sin
egen far, Knut K. Haugen, som hun
arva garden etter.
– Helt fra jeg var lita, har jeg kjent
meg annerledes enn resten av familien min. Jeg skjønte at det var noe som

ikke stemte, og da jeg ble eldre begynte jeg å lete etter min biologiske far.
Til slutt klarte jeg å spore ham opp –
og fant ham her i Heggenes. Jeg var 23
år gammel da jeg møtte faren min for
første gang. Det slo meg med en gang
at vi var veldig like, smiler hun.
– Blant annet delte vi interessen
for hester, fortsetter 47-åringen, som
har bakgrunn som equiterapeut for
hest i Sverige.
– Jeg har alltid vært ei «hestejente». Som barn var det jeg som måtte
hente ut de «gærne» hestene av stallen hver gang, fordi ingen av de andre ungene turte å nærme seg dem,
husker jeg. Nå i voksen alder tenker
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Valgte gardslivet: Anne angrer ikke på valget hun tok
om å drive den gamle garden i Heggenes.

Utsikt: Haugen gard ligger øverst på en haug med god utsikt
over bygda og Heggefjorden.

Griselykkelig: Anne Knutsdotter Haugen trives godt som grisebonde på Haugen i Heggenes.

I bruk igjen: Anne får hjelp av Robbin Lantz til å sette i
stand igjen fjøset som ikke har vært i bruk på nesten 30 år.

Fra barnehjemsbestyrer i Thailand til gardbruker i Heggenes
jeg at det var galskap, og at jeg er veldig glad for at jeg ikke var den voksenperson som hadde ansvaret for
meg der og da, humrer Anne.
– Jeg tror nok at jeg mangler litt av
den redselsfølelsen mange kanskje
kjenner på i den typen situasjoner.
«Bremsene» mine virker ikke. Jeg er
en sta og impulsiv optimist. En gang
kjøpte jeg en seilbåt for å seile jorda
rundt. Jeg kom et stykke på vegen,
men så tok livet andre vendinger,
forteller hun.

Barnehjem i Thailand
Livet tok også ei uventa vending da
Anne i november 2016 fikk beskjed
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om at faren hadde gått bort. 47-åringen bodde da i Chiang Mai i Thailand. Under ei reise til landet i 2012,
bestemte hun seg for at hun måtte
hjelpe de hjemløse barna i gettoen i
området hun besøkte. De neste åra
brukte hun på å bygge opp et lite barnehjem, hvor det i dag bor 15 barn.
Da dødsbudskapet kom, fikk hun
imidlertid andre til å hjelpe seg med
drifta, for å komme seg til Valdres –
og her ble hun værende.
– Planen var å komme meg ned dit
igjen når det var en roligere periode
på garden, men det ser ikke ut til at
det er så mange av dem, ler hun lettere oppgitt med et smil.

– Jeg snakka med en økonom her.
Han synes det er galskap at jeg drifter barnehjemmet i Thailand herfra
og sender penger dit mens jeg fortsatt er i oppstartsfasen her på garden. Men for meg er det ikke et alternativ å gi opp. Det har gått fint til nå,
forteller hun videre.

Anskaffa «nøfferter»
Å gi slipp på garden, var heller ikke et
alternativ. 47-åringen fant raskt etter
farens død ut at hun ønska å bli gardbruker, som niende generasjon på
Haugen gard. Da hun satte i gang
med drifta, bestemte hun seg også
for å skifte navn og legge til

Knutsdotter og slektsnavnet på garden etter døpenavnet Anne.
– Jeg er opptatt av å ha respekt for
den innsatsen forfedrene mine har
lagt ned – alle de steinene de har flytta. Jeg tror at faren min er med meg
og følger med på det jeg gjør, smiler
Anne, som innrømmer at hun har
fått en del kommentarer på sitt nye
navn.
Rundt halsen hennes henger et lite
kors. I det lett røkelsesduftende
rommet hun sitter i, pynta opp med
malerier, bilder, hjerter og visdomsord, er hun omgitt av lyserosa vegger.
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Haugen: Anne foran gardsbruket høgt oppe i
Heggenes.

Ekstra kos: Ullgrispurka Bertha, som snart skal få unger, får litt ekstra kos av matmor i solsteiken.



Foto: Privat

Barnehjemsdriver: Anne
med et av barna på barnehjemmet i
Foto: Privat
Thailand. 
– Fargen var allerede her da jeg
kom hit, humrer hun. Fargevalget
virker nemlig godt gjennomtenkt,
ettersom det stort sett er lyserosa,
utegående griser det har dreid seg
om for Anne etter at hun flytta inn på
garden.
Da faren gikk bort, bodde han i et
hus lenger ned i bygda, og garden
hadde ikke vært i aktiv drift med dyrehold på nærmere 30 år. Det løste
hun med å skaffe seg 40 griser, eller
«nøfferter» som hun kaller dem, forrige sommer for å rote i jorda på områdene rundt garden som hadde
grodd igjen.
– Grisene gjorde jobben godt. Det
er utrolig hva man finner – gamle
vaffeljern, for eksempel, har vi funnet flere av, forteller hun lattermildt.

Ullgris og melkesau
– Det er helt ko-ko egentlig. Jeg lanserte nettside med nettbutikk 1. oktober i fjor og hadde en sånn tro på at
det skulle gå bra å få solgt alt
sammen – og det gjorde det jo også,
men det var egentlig bare flaks. Jeg
har fått mange morsomme tilbakemeldinger – noen sa dette var den
beste ribba de hadde smakt. Sånt
varmer veldig, sier svinekjøttprodu-
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Endelig: Dølafekalven Sonja i fullt firsprang mot matfatet.

senten. Når Valdresmagasinet er på
besøk, er årets første griser sendt til
slakting dagen i forvegen.
– Det gjør litt vondt inni meg. Det
er viktig for meg at det føles ok for
grisene når de reiser av garde. Jeg vil
heller drive mindre, enn at det skal
gå på bekostning av dyrevelferda,
forteller hun. Sjøl om flesteparten av
de nevnte 50 grisene ender som juleribbe, blir 50 pelskledde, nære slektninger – nærmere bestemt ullgriser –
værende på garden gjennom vinteren.
– Ullgrisen er sosial og like kjælen
som en hund og oppfører seg annerledes enn en vanlig gris. Det er en
spennende rase. Den vokser saktere
enn vanlig gris og omtales også som
kobegris, fordi kjøttet er svært marmorert, akkurat som japansk kobebiff er. «Ulla» deres skaper riktignok
litt utfordringer på slakteriet, forteller Anne engasjert. Ullgrisen er ikke
den eneste uvanlige rasen hun har
anskaffa.
– Jeg har bestilt ti østfrisiske melkesauer, som jeg ennå ikke har fått
fordi jeg venter på noen prøvesvar.
Egentlig hadde jeg tenkt til å kjøpe to
dølafe til, men på grunn tørkesommeren, har jeg ikke nok fôr til det.

Farsarv: – Jeg tror at faren min er med meg og
følger med på det jeg gjør, smiler Anne, som her ser
på et bilde av faren, Knut K. Haugen.

Planen er å satse mer på ysting etter
hvert, forteller gardbrukeren, som
også har elleve geiter som fortsatt er
på stølen i nærheta av Skaget.
– De har et fjøs å gå inn i der oppe,
så jeg håper de kan bli der til det blir
minusgrader. Jeg er veldig glad for at
Yr viser røde temperaturer så langt,
for vi jobber på spreng for å få klargjort fjøset her på garden før vinteren kommer, siden det er så mange
år siden det var dyr der sist, fortsetter hun.

Kom flyttende fra Sverige
47-åringen har den siste tida fått god
hjelp av Robbin Lantz (40). Da Anne
begynte arbeidet med å bygge opp
barnehjemmet i Thailand, var det
Robbin som tok over ansvaret for kiropraktikk- og akupunkturklinikken
hun starta i Eskilstuna da hun i si tid
flytta fokuset over fra hester til mennesker etter flere år som equiterapeut. I sommer flytta også Robbin til
Heggenes for å hjelpe Anne med
gardsdrifta, sjøl om de fortsatt holder styr på klinikken i Sverige fra nabolandet.
– Foreldra hans vurderer å flytte
hit fra Småland til og med. Det synes
jeg er veldig fint for vi trenger flere

hender her på garden, sier Anne som
føyer til at hun dessuten setter stor
pris på gode naboer.
– Det er mange som har vært hjelpsomme. Det har betydd utrolig mye.
Å drive gard på denne måten, er
tungt arbeid, som er vanskelig å gjøre helt på egen hånd. Det er veldig
mye hjerterom i Valdres, det har jeg
merka, konstaterer Anne.
– Meg kaller de bare «svensken»
her i bygda, humrer Robbin.
– Jeg skulle låne en henger og spurte om jeg skulle legitimere meg.
«Nei, jeg vet hvem du er!», var svaret
jeg fikk, fortsetter han lattermildt.
Sjøl etter at fjøset er gjort klart for
vinteren, venter travle tider når 500
kilo juleribbe og andre kjøttprodukter, framstilt i samarbeid med Reboli
på Leira, skal selges unna.
– Vi skal ha stand på rakfiskfestivalen. Etter det går hver helg fram mot
jul med til å være med på «Bondens
marked» i Oslo-området, avslutter
Anne, som forteller at flere har vært
ute i god tid for å sikre seg juleribbe
av naturgris som har nytt livet i sola
ved Heggefjorden.

Ingri Valen Egeland
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Rakfisk
i klassisk
stil
Ragnhild Hemsing sørger
sammen med Tor Espen
Aspaas for klassisk tonefølge for dem som vil
nyte rakfisken i ro og
fred, vekk fra folkelivet,
under rakfiskfestivalen.

K

lassisk musikk og utsøkte
smaker er jo en uslåelig
kombinasjon, konstaterer
Ragnhild Hemsing. Fiolinisten fra Aurdal skal sammen med pianist Tor Espen Aspaas stå for årets utgave av «Festivalbalsam», som de seinere åra har blitt en fast tradisjon under Norsk Rakfiskfestival på Fagernes. På menyen står både kortreist
klassisk musikk og mat.

Mer enn musikk
Foruten rakfisk, lam, molteparfait,
speka elgkjøtt, stekt gjørs og sjokoladekake med bringebærsorbé, kan
Hemsing avsløre at det blir servert
flere klassiske musikkperler når det
både fredag 2. november og lørdag 3.
november er duka for rakfiskkveld
på Munkekroen på Valdres Folkemuseum. Hun lover romanser av både
Ludwig van Beethoven og Johan
Svendsen.
– Og så blir det nok noe av Grieg i
tillegg, tenker jeg, fortsetter hun.
– Å kombinere smak med toner er
noe vi har hatt tradisjon for på Hemsingfestivalen de siste åra også, fortsetter 30-åringen.
Når det i slutten av februar nok en
gang er klart for festivalen som Ragnhild sammen med søstera Eldbjørg,
som også er solofiolinist, har etablert
i heimbygda Aurdal, er «Smak med
toner», «Foredrag og majel», «Rakfisk Forte Fortissimo», «Musikkaperitiff» og «Frokostkonsert» blant det
som står på programmet til festivalen der helhetsopplevelsen er sentral
og skal romme mer enn kun musikk.

Opptrer med ektemannen
– Det blir 15 konserter over 5 dager. Vi
har lagt opp ei ny, spennende festivalløype der folk kan få med seg alt
fra frokostkonsert til fjellkirkekonsert med guida skitur i forkant. Nythun Høyfjellstue er festivalhotellet
vårt, så mye vil foregå der, men ba-
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sen vår er sjølsagt i aurdalsbygda,
forteller Ragnhild.
Tema for 2019-utgava av festivalen
er «røtter og forgreininger». For øvrig
skal også samtidskomponist Lasse
Thoresen vies ekstra oppmerksomhet. Blant annet skal Ragnhild framføre Thoresens verk «Yr», som hun
hadde med på debutalbumet med
samme navn fra 2011, sammen med
ektemann, koreograf, danser og Frikar-gründer Hallgrim Hansegård i
Aurdal kirke 22. februar.
– Hallgrim og jeg har opptrådt med
«Yr» i inn- og utland sikkert 60 ganger – og jeg enda flere ganger på egen
hånd. Det er et verk jeg føler uttrykker min identitet på en god måte,
som har med både den klassiske biten og elementer fra folkemusikken.
Dessuten synes jeg jo selvfølgelig at
Hallgrim har laga en fantastisk koreografi som komplementerer stykket,
sier festivalsjefen som sjøl skal opptre på en stor andel av konsertene
under Hemsingfestivalen.

Plateinnspilling og
julekonsert
I høst skal Ragnhild i studio med Tor
Espen Aspaas for å spille inn ei rein
Beethoven-plate, som kommer ut
neste år. I slutten av april ble fiolinisten mor for andre gang til vesle Eiril,
som var med på spillejobb for første
gang bare to og ei halv uke gammel.
– Som frilansmusiker kan man ikke
ta seg helt fri, men jeg får litt mammaperm innimellom. Det viktigste er
at Eiril har det bra, og det har gått
veldig fint å reise med henne. Dessuten har jeg fått god hjelp av mamma
og svigerforeldrene mine – og
Hallgrim selvfølgelig, men vi har jo
en toåring heime også, så han har
måttet holde fortet heime mens jeg
har vært ute og reist og omvendt. Jeg
føler meg heldig som har den familien jeg har – vi er et godt team, sier tobarnsmora.
Mellom mammaperm, plateinnspilling og festival blir det også tid til
en julekonsert. Det var i fjor Valdres
Sommersymfoni og Hemsingfestivalen starta tradisjonen med å ha en
felles julekonsert. I år holdes konserten i Tingens kirke 9. desember, hvor
Ragnhild skal opptre sammen med
blant andre Guro Kleven Hagen og
Svein Erik Sagbråten.

Ingri Valen Egeland

Rakfisk og innspilling: Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas står for
musikken under årets «Festivalbalsam». Like etter venter plateinnspilling for de to.

Balanse: Ragnhild fødte i april dattera Eiril, som allerede har vært med på flere
spillejobber. Her fire uker gammel under Festspillene i Bergen.Foto: Rune Sævig
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Jernbanevegen 35

2900 Fagernes

Vi serVerer

rakfisk
og god norsk hjemmelaget mat!
Åpningstider:
Mandag – Fredag 10.00–20.00
Lørdag 10.00–19.00
søndag 11.00–20.00
48
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ud!

tilb
Høst

CALGARY
spisebord

6999

SPAR

2000

CALGARY spisebord i smoked oljet eikefiner og ben i antikk metall 100x220, H 75 cm 6.999,- (før 8.999,-) MICHELLE
spisestol med arm i mørkebrunt stoff med svarte metallben 58x49, H 88 cm 999,- (før 1.299,-)

TIMEOUT
hvilestol

SPAR

11999

4000

TIMEOUT hvilestol i stoff Sheford Mustard med standard rygg/
skrog i valnøtt og snurrf
rfot
f i aluminium NÅ 11.999,- (før 15.999,-)
TIMEOUT pall NÅ 3,449,- (før 4.599,-)

-15%

På hele
WESTON-serien

WESTON
3-seter

-15%

SPAR

På hele serien
SIGNATURE COLLECTION
BY HALVOR BAKKE

1500

8499

WESTON 3 seter i Eco hud lys brun og brune ben 219x90 cm, H 83 cm NÅ 8.499,- (før 9.999,-)

MORE
hjørnesofa

17149

-30%

SPAR

7350

14999

På More-serien
i tekstil Casa og Nordby

MORE Bento oppsett 1H i tekstil Casa stone og wengefargede ben 152x353/228, H 84 cm NÅ
17.149,- (før 24.499,-) TRENTO sofabord i hvitoljet finert eik Ø 75, H 45 cm 4.299,-

-40%

-25%
På alle
VILA
TEPPER

Valdresmagasinet

På alle
PLEDD

På alle
SENGESETT
fra SINDIG

-50%

-40%
-20%

På alle
TAKLAMPER

På alle
DYNER

6000

-40%

På alle
PLEDD
fra SINDIG

På ferdigsydde
GARDINER

SPAR

VIP Kontinental i stoff Clay med Premium Latex overmadrass inklusiv standard ben eller
sokkel u/gavl. 150x200 cm NÅ 14.999,- (før 20.999,-) Finnes i alle størrelser
PIQUE sengegavl i stoff Clay fra NÅ FRA 6.319,- (før 7.899,-)

-40%

-40%

På alle
RAMMER

VIP
kontinental

-40%
-50%
På alle
GLASSBILDER

På alle
RYER

MØBELHUSET LEIRA

Amfi Valdres • Tlf. 61 36 22 55
Åpent 10-20 (18)
Vi tar forbehold om feil i tekst og priser, samt at vareutvalget kan variere og enkelte varer kan være utsolgt
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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:

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

Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

Mobil
473 72 767

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

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
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Interiørkonsulent

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

Aud Fagerås Tveit

Velkommen til ValdresBil AS

Tveitavegen 22, Fagernes

Tlf. 918 17 947

www.valdresbil.no

E-post: aud@levvel-interior.no

www.levvel-interior.no

Ta service og vedlikehold på bilen din i Valdres, vi har
lavere priser enn i pressområdene rundt storbyene
Mens du venter, kan du f.eks.:
• Slappe av i vår bilutstilling med aviser og kaffe
• Få skyss til Fagernes eller Leira • Prøvekjøre bil – kanskje kjøpe en ny!
• Billig leiebil v/verkstedavtale • Prøve fiskelykken i elva v/anlegget
• Låne sykkel • Besøke vår bobil og caravanavdeling.
MULIGHETENE ER MANGE!

ÅPNINGSTIDER:
Verksted: 07.30–16.00 • Salgsavdeling: 08.30 – 16.30 • Lørdag: etter avtale

Valdresmagasinet

Når fagkunnskap og kvalitet teller
Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

SERVICE

ttt

autogruppen

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

Eva Lunde

Tingenes tilstand: Som politisk rådgiver for Høyres familie- og kulturfraksjon på Stortinget må Eva Lunde sette seg grundig inn i sakene som skal opp til behandling.

De folkevalgtes Høyre
– Det er litt med politikk
som med pølser – du vil
kanskje helst ikke vite
hvordan den lages.

P

åstanden framsettes lett ironisk av politisk rådgiver for
Høyres familie- og kulturfraksjon, Eva Lunde. Den
utflytta øystreslidringen har slått seg
ned med en kaffekopp i et hjørne av
kantina på Stortinget – eller Stortingsrestauranten, som hun påpeker
er den rette måten å omtale kafeteriaen for landets folkevalgte på.
– Her kan du ikke sette lunsjbrettet
rett på bordet. Det tok litt tid å venne
seg til det, husker jeg, humrer
35-åringen. Det sitter mye historie i
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27. oktober 2018

veggene, og det er med en viss andektighet man beveger seg gjennom
gangene på Stortinget.
– Når folk snakker om at «eliten»
holder til på Stortinget, tenker jeg:
«Da har du ikke vært på Stortinget!».
Det er ikke bare professortypen du
finner her altså. De folkevalgte representerer virkelig et tverrsnitt av
befolkningen – og det synes jeg er
fint.

Politisk spill og papirbunker
Da Eva for snart tre år siden gikk inn i
stillingen som Høyre-rådgiver på
Stortinget, hadde hun ingen politisk
erfaring. Som jusstudent med musikkfaglig bakgrunn, trakk hun likevel det lengste strået og fikk jobb i
partiets familie- og kulturfraksjon.
Jusstudiene fullførte hun parallelt

med å være politisk rådgiver. Da hun
skrev ferdig masteroppgaven om
opphavsrett, var åndsverkloven
oppe til behandling på Stortinget.
– Jeg har hatt en kjempebratt læringskurve, fortsetter den politiske
rådgiveren, som ikke legger skjul på
at det i starten var utfordrende å sette seg inn i partikulturen og forstå
det politiske spillet, som raskt gjør
seg gjeldende når man tråkker rundt
i korridorene på Stortinget og i stortingskvartalet.
Som politisk rådgiver fungerer
hun som forlenga arm for Høyres tre
folkevalgte i Stortingets familie- og
kulturkomité og skal sitte på kunnskapen og kunne bistå der de ikke
strekker til. Med Høyre i regjering er
Eva tett på den utøvende makt og
deltar blant annet jevnlig i møter

med statsrådene som dekker familie- og kulturfeltet.
Det er «rolige» dager for den politiske rådgiveren når Valdresmagasinet treffer henne før Stortingets offisielle åpning har funnet sted. Når saker skal opp i Stortinget, kan det på
sin side bli lange, intensive dager.
Mesteparten av den halvmeterhøye
bunken med sakspapirer for saker
som skal opp til behandling i løpet av
høsten som ligger på skrivebordspulten, har hun allerede pløyd igjennom.

Egen erfaring fra kulturfeltet
På kontoret i Nedre Vollgate 20 henger oversikten over landets folkevalgte side om side med en utgave av
Jazznytt med Radka Toneff på forsiden. Kulturpolitikk var et felt som

Valdresmagasinet

Hektisk: Jobben som politisk rådgiver er hektisk. Her sjekker
Eva mobilen på vei gjennom korridorene i stortingskvartalet.

Bedriftsbesøk: Den politiske rådgiveren på bedriftsbesøk med Høyrekollegene Lasse Fredheim (fremst t.h.), Sveinung Stensland (midten t.v.), Henrik
Asheim og Morten Skauge (bakerst t.h.) hos Tor Romseland (bakerst t.v.) i Hervik
saft og syltetøy i Rogaland.Foto: Privat

Sopran: Eva har flere ganger opptrådt med Jon Andreas
Håtun, bedre kjent under artistnavnet Jono El Grande. Her er
de to sammen på scenen under en konsert. Foto: Privat

Historie i veggene: Høyre-rådgiveren stående i Eidsvollgalleriet i
stortingsbygningen.

hånd

engasjerte Eva lenge før hun gikk inn
i jobben som politisk rådgiver.
– Det er utfordrende; kulturfeltet
blir gjerne betrakta som glasuren på
kaka. Verdien av kultur kan heller
ikke fastsettes etter målbare parametere slik som innafor skole, utdanning, arbeid og helsevesen. Man har
derfor heller ikke de samme tunge
argumentene, men betydninga av
kultur bør være et tungtveiende argument i seg sjøl. For de aller fleste
er kultur noe som gir en noe, løfter
en opp og motiverer i hverdagen.
– Kultur kan lære oss noe, gi forståelse og innblikk. Stykkene til Henrik
Ibsen for eksempel, er minst like aktuelle nå som da. Tenk bare på hvordan han framstiller Peer Gynt som en
løk uten kjerne – i sosiale medier i
dag framstår de aller fleste ganske

Valdresmagasinet

Eva er politisk rådgiver
på Stortinget
identitetsløse, fortsetter Eva engasjert. For noen år tilbake medvirka
hun sjøl i oppsetninga av «Peer Gynt»
på Gålå som sopran.

Holder sangen ved like
35-åringen er klassisk skolert sanger
med utdanning fra Norges musikkhøgskole og Det kongelige danske
musikkonservatorium.
– Klassisk sang var aldri noe jeg
helt brant for. Jeg husker jeg tenkte
at klassisk sang var tullete, og at tekstene var pretensiøse. Jeg følte jeg
falt litt mellom to stoler som sanger –
jeg var ingen operasanger og heller
ingen popsolist eller låtskriver, sier
Eva som sjangermessig føler seg
mest hjemme i jazz, soul, funk og
R&B. Oldemora hennes, Ragnhild
Rolandsgard, etterlot seg et rikholdig

Sakspapirer: 35-åringen har pløyd igjennom bunken
med sakspapirer for å forberede seg på sakene som skal opp i
Stortinget i høst.

bidrag til NRKs folkemusikkarkiv, etter at kringkastingsmannen Rolf Myklebyst gjorde flerfoldige sangopptak hos henne ved kjøkkenbordet i
Øvrebygdè i Rogne på 50-tallet. For
Eva sjøl har sanginteressen alltid
vært tilstedeværende og ble stadig
økende i ungdomsåra. På videregående var hun blant annet med i Ung i
Valdres sine oppsetninger av «Fame»
og «Hair».
– Det sies at man må ha talent for
talentet. Skulle jeg ha satsa på en
sangkarriere på fulltid, måtte jeg ha
jobba veldig mye for veldig lite, forklarer 35-åringen, som med det bestemte seg for å ha sangen som sideprosjekt. En del oppdrag har det likevel blitt for sopranen som har vært
solist med blant annet Kringkastingsorkesteret,
Gardemusikken,

Bergen Domkantori, Grex Vocalis og
Vestoppland Kammerkor samt bidratt på diverse innspillinger, deriblant soundtracket til nyinnspillingen av «Reisen til julestjernen». Oppigjennom har hun også opptrådt
med både Jono El Grande, vært i
jazztrio med tidligere Highasakitemedlem Øystein Skar, spilt julemusikk med Staut-bassist Torgeir Bolstad og kora for Staut.
– Til og med når jeg tenker at jeg
ikke synger noe særlig lenger, så
dukker det stadig opp noe, sier Eva,
som ser fram til at det muligens blir
større rom for flere musikalske prosjekter framover, etter at de siste åra
har gått i ett med full jobb, masteroppgave og mammaperm om hverandre.

Ingri Valen Egeland
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ELKJØP
VALDRES!

2200m med
elektro og hyttevarer!

fri frakt til hus og hytte i november og desember!
27900,-

Veil. kr 32900,Veil
32900

5990,-

Veil. kr 7490,Veil
749

1095,-

Veil. kr 1295,Veil
129

Diesel- og
parafinovn
Wallas 40

Gasskjøleskap
Ventus 100
hvit

Vifte
varmedrevet
Neat 864

I farge antrasitt m/175
liters tank og fjernstarter. Svært godt
egnet for
mellomstore hytter.

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

En kraftfull, varmedrevet vifte som
sirkulerer varmen fra
din ovn eller peis.

545121

541910

899,-

199,-

Veil. kr 1190,Veil
119

520130

10490,-

Veil. kr 11990,Veil
11990

Propan
10kg og 11kg

Gassovn
infravarmer
Windflame

Solcelleanlegg
Entry
80 watt

Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

En meget effektiv
oppvarmingskilde som
avgir strålevarme. Den
er godt egnet til hurtig
oppvarming.

Vår økonomipakke.
Fornuftig valg for deg
som primært ønsker
lys i sommerhytta
eller jaktkoia.

514500

425135

103185

vi leverer & monterer!

STOR KJØKKENAVDELING

HURTIGLADER FOR ELBIL

Overlat bæringen og monteringen til oss!
Les mer på elkjop.no/tjenester

Vi hjelper deg med smarte løsninger
fra A til Å

Lad elbilen mens du
besøker varehuset vårt

SUNDWIND HYTTESENTER i varehuset
Eget serviceverksted og godkjente montører for
solstrøm, gassutstyr, lyd/bilde, Riks-TV og parabol

1490,-

14995,-

11490,-

Veil. kr 2090,Veil
209

Bålpanne
Bonfire
68/140 cm

iPhone XS
64 GB
(stellargrå)

Den komplette
bålpannen som
inkluderer stativ, rist
og kjettinger.

• 5,8” Super Retina
OLED-skjerm
• A12 Bionic CPU,
3D-touch
• Dobbelt 12 Mp kamera

420322

4389,-

Samsung Smart Home
Comfort 12 varmepumpe
• Triangulær varmepumpe
• Maks romstørrelse: 180 kvm
• Laveste driftstemperatur: -25C°
COMFORT12HP

10751

8990,-

2995,-

GoPro Hero 7
Black
actionkamera

Matsui
vaskemaskin

• Video i 4K UHD/60 fps,
HDR-bilder
• HyperSmoothstabilisering
• Vanntett ned til 10 m

• Kapasitet: 8 kg
• Sentrifuge: 1400 o/min
• 15 min Quick-program

10036

Samsung 50” UHD
Smart-TV
• 50” UHD Smart-TV
• 4K UHD med HDR
• Tizen, 7-serien

M814WM18E

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

UE50NU7475XXC

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

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

Fjell-Bygg as

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
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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

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

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

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

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

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

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692

Alt i byggevarer og arbeid.

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

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

Tveitabru Bygg AS

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

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

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

Valhall Auto

56

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

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

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

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

valdresbrønnboring.no

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

Valdresmagasinet

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

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

Lev Vel
Interiørkonsulent

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

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947
aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

Maler Conrad

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

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

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

valdres.maler@gmail.com

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

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

RøRLEGGER
HÅNDVERKER
Brusveen
Snekkerverksted AS

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

2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com

Grønvold Snekkerverksted AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

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

SERVERING
Vasetstølen

Severing og hytter

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

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

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

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

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

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

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

• 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

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

Røn VVS AS

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

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

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

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

VEV
Valdres Arbeidssenter AS

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

BILEN MIN

Dag Strand, Leira
Porsche 356

Bil med stil: Dag Strand er eier av denne Porsche 356, 1957-modell, og dette er en Porsche av den riktig gamle og edle sorten. Her fra utstillinga under Valdres
Motorshow i storhallen på Leira i høst.

Flotte linjer: Porschen har som sagt motoren bak og har
luftavkjøling som på en Boble. Legg også merke til skiltnummeret
som er to ganger 356, bilens modellbetegnelse.

Drøm til virkelighet: Dag Strand har lenge vært på leit etter en Porsche 356, i år er den
realisert og bilen blir familiens nye kosebil nummer én.

Bra plate
Maria Sævrøy Underdal
har funnet sin havn med
å synge hits på havet.
Ulnes-jenta, som er bosatt i Florø, har et
lite stopp i Langesund når Valdresmagasinet treffer henne på telefon. To uker i måneden sørger 28-åringen sammen med
resten av bandet Glimmer, hvor også
samboer Jan Kjetil Klubben er med, for
underholdninga på Fjord Lines' cruise. I
november tar hun imidlertid turen tilbake
til gamle trakter for å spille på rakfiskfestivalen.

58

27. oktober 2018

– Den siste sangen jeg hørte på var nok
noe vi øvde på – enten «All Night Long» eller «The Boys of Summer», sier Maria og
bekrefter at begge låtene står på setlista
under «Rakfisken».
– Jeg er fryktelig spent og gleder meg
sykt til å spille foran så mange i storteltet,
sier den utflytta ulnesingen, som også skal
opptre i «lavvoen» under festivalen, da i
duo med samboeren i mer nedtona setting.
– Jeg er glad i mange sjangere og hører
på det meste. Mitt aller største idol er
Brandi Carlile. Om jeg skal trekke fram ett
album, er nok hennes «Bear Creek» min

favoritt. Brandi så jeg live i Oslo i forfjor,
men mitt store idol fra barndommen, Shania Twain, fikk jeg dessverre ikke hørt da
hun spilte i hovedstaden i høst fordi jeg
var på båten akkurat da, sier Maria som utdanna seg innen musikkteater etter å ha
blitt bitt av musikalbasillen gjennom flere
sentrale roller i «Ung i Valdres»-oppsetninger.
– Ei stund visste jeg ikke hva jeg skulle
bruke det til, men nå har jeg funnet min
plass, avslutter hun.

Ingri Valen Egeland

Valdresmagasinet

Brenner for veteranbiler
Dag Strand (57) forteller entusiastisk at han hadde anskaffa bil
nummer tre da han var klar til å
kjøre opp som 18-åring. Og første
bilen var en Volvo Amazon Sport,
som lever i beste velgående hos en
Volvo-entusiast på Leira.
– Ettersom jeg fylte 18 på en søndag, var det avtalt
oppkjøring på mandagen, forteller han. Vi får for
ordens skyld legge til at han besto prøva med
glans selv med den lokale bilsakkyndiglegenden
Steinar Lien som sensor, kjent som streng, men
rettferdig og real. Dag var for lengst perfeksjonert
for lappen, øvelseskjøringa hadde han gjort unna
blant anna på isen på Strandefjorden, som var viktig tumleplass for de bilfrelste på 1970- og
1980-tallet.
Det første motoriserte kjøretøyet var nok moped. Selv om en årvåken lensmann Bjarne Kavli
stadig var i hælene på ham, lyktes han aldri å slå
kloa i Strand. Fortsatt lever Dag nokså lovlydig.
Han har det som plomma i egget hver gang han
sitter bak rattet på spreke Audier eller en sprek veteranbil.

Realiserte en bildrøm
Nå er Dag Strand stadig oftere å se bak rattet på en
edelstein av en bil, Porsche 356 Speedster Replica, 1957-modell. Strand har dukket opp i Valdresløpet med bilen et par ganger. Ellers kunne folket
ta den i nærmere øyesyn i Storhallen på Leira under Valdres Motorshow tidligere i høst. Bil og eier
Dag Strand er så absolutt verdt en nærmere omtale ...
– Bilen kjøpte jeg privat i Sverige i 2009. Da hadde jeg en stund vært på utkikk etter en Porsche av
det riktig gamle slaget, og da et eksemplar til akseptabel pris dukket opp, var jeg egentlig klar til å
bestemme meg. Det ble kjapt avtalt tur til Sverige
med tralle på slep og dernest innom tollen på
grensa før bilen kom heim til Åbjør. Etter litt oppgradering og fiksing fikk den skilter i 2010, forteller Strand.

Kjører tidsriktig
Men det er først i år at bilprosjektet er fullendt, og
i øyeblikket framstår bilen totalrenovert med ny
lakk. Han beretter om en omfattende prosess, og
han er svært godt fornøyd med jobben som belgieren Micha Achim Marshall, som driver lakkeringsverksted på Spikarmoen, har gjort. Den er
lakkert i originalt Stone Gray. Bilen framstår nå

Trives med bil og familie

Tidsriktig: Dag er opptatt av å kjøre tidsriktig.
Egen skinnlue/hjelm, briller, skjerf og hansker er av
tilbehøret.
som det smykket den er, sjelden, og det er neppe
noen overdrivelse at den vekker oppsikt når den
er på vegen.
– Det har blitt en del småturer og løp med den,
men håpet er naturligvis å bruke den enda mer,
forteller bilentusiasten Dag Strand. Og når Dag er
på vegen med veteranbilen, er han alltid å se i
tidsriktige klær, da med kjørehansker, «skinnhjelm», skjerf og kjørebriller. God tildekning av
nakken hindrer at man drar på seg verkende nakke og skuldre, en erfaring mange kabriolet-kjørere
nok har gjort. Dag Strand er ingen førstereisgutt
så slikt har han for lengst fått med seg.

Kjører åpent
Dag kjører bilen som åpen kabriolet og har foreløpig ikke montert taket som kan slås opp når været
gjør det nødvendig, men bilen er utstyrt med såkalt ????-cover som i praksis er et cover som festes
over kupeen når bilen ikke er i bruk. Men Dag innser at det aller koseligste med en slike type bil, er å
kjøre når været er på sitt beste. Da får man bokstavelig talt naturen inn i bilen og kjøringa gir en fantastisk frihetsfølelse ...

Startet Bilar i 2008
– Jeg har ikke målt kreftene på den, men det er en
behagelig bil å kjøre på alle måter, og det er enkelt
og behagelig å følge trafikken med den, sier Dag.
Dag er det man trygt kan kalle bilmann eller det
litt mer nøytrale, bilentusiast. I 2008 tok han også
skrittet fullt ut og gjorde bil til levebrød. Da startet
han bilfirmaet Bilar på Fagernes sammen med to
kompiser, og spesialiserte seg på import av litt dyrere bilmodeller. En periode ble de regnet som
Norges største private importør på Audier. I disse
tider er det ikke fullt så enkelt å drive forretning
med bilimport, men bilbutikken holder likevel
koken og de satser mer på bruktbiler generelt.

For Dag er det et skår i gleden nå om dagen, han er
satt ut av arbeidslivet for en periode på grunn av
en mislykka ryggoperasjon. Han håper på ny operasjon og på at han om ikke altfor lenge er tilbake
med det han trives aller best, å jobbe med bil. Før
Dag startet med bilsalg på heltid, ledet han salgskontoret til Tine på Fosheim i flere år. Livet har
også før det handlet mye om salg – selv om han
egentlig har fagbrev innen elektro.
– Men hva er det med bil som fascinerer deg så
sterkt, spørsmålet er uunngåelig?
– Bil og motor har vært en viktig bestanddel fra
nesten den tidlige morgen under oppveksten på
Strand. I mange år drev jeg også med både bilcross
og rallycross, men det har jeg vokst fra meg, ler
han og forteller om Bobla som står intakt på låven. – Den har i alle fall mange gromme deler. Nå
er det jobben, når han er der igjen, og familien
som også inkluderer to barnebarn som har Dags
oppmerksomhet. Og jevnlige turer med Porschen
og en Morgan +4, som også samlinga inneholder.
Og innimellom jobber han på enda et Porscheprosjekt, en 911, 1979-modell.
Og når Dag kjører privat, bruksbil, da sitter han
sjølsagt bak rattet på en Audi A4 Allrock. «Du veit
den passa best før ryggen min», er den treffsikre
kommentaren.

Torbjørn Moen

Litt mer om bilen:
Porsche 356 er en sportsbil produsert av den tyske
bilprodusenten Porsche, den ble laget i tidsbolken
mellom 1848 og 1965. Denne modellen var den første produksjonsmodellen fra Porsche, og navnet 356
angir at dette var Porsches 356. prosjekt. Men allerede før krigen hadde Ferdinand Porsche bygget Type
64, samt den midtmotoriserte prototypen kalt
«Nummer 1». Wikipedia skriver at disse to prosjektene har skapt debatt om 356 virkelig er den første
Porsche-modellen.
Det må også fortelles at 356 ble utviklet av Ferdinand «Ferry» Porsche, sønn av Dr.ing. Ferdinand Porsche, den opprinnelige stifteren av Porsche-selskapet.
Modellen er bygget på Volkswagen Type 1, som
faktisk Ferdinand Porsche hadde designa, og som
Bobla var 356 en firesylindra, luftkjølt, bakhjulsdrevet bil med motoren bak.
Bilen er utstyrt med en 1670-kubikkmotor. Sterke
motorer var ikke så vanlig på den tida bilen ble produsert, men mye blir kompensert ved at den veier
bare 560 kilo.

lesesjekken
For Kjell Ivar Fossnes
(72) er det å oppdatere
seg på dagens nyheter
viktig i hverdagen.
– På oppfordring fra kona mi, Unni, har jeg
nettopp lest den første boka i Ken Folletts
århundretrilogi. Den synes jeg var fenomenal, men dette er tjukke bøker som det
tar lang tid å komme igjennom, sier den
aktive pensjonisten fra Fagernes som legger ned en stor frivillig innsats som del av
seniorgruppa til Valdres FK, blant annet

Valdresmagasinet

under rakfiskfestivalen. Den tidligere vararepresentanten til Stortinget for Arbeiderpartiet liker å holde seg oppdatert.
– Det er nok aviser og nettaviser jeg leser mest i hverdagen. Jeg holder papirutgava av «Valdres» og får Oppland Arbeiderblad på lørdager, i tillegg til at jeg har
digitalt abonnement på Aftenposten og er
innom de andre store, norske nettavisene
flere ganger om dagen. Jeg liker også å se
hvordan norske nyheter blir framstilt i de
andre skandinaviske landene og leser
nettavisene til både Aftonbladet, Expressen og Ekstra Bladet daglig, sier Kjell Ivar.
Litt boklesing blir det imidlertid innimel-

lom, og han forteller at det var en stor
opplevelse da han for noen år siden leste
lokalforfatter Knut Hauges «Sagaen om
Ulfsætta» med utsikt over området der
historia utspiller seg.
– Dessuten har jeg veldig sansen for fortellinga om Juvikfolket. Jeg synes det er
veldig interessant å lese om hvordan folk
hadde det da man var langt dårligere stilt
enn det de fleste er i dag, avslutter 72-åringen.

Ingri Valen Egeland
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Må løftes fram: Administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundqvist, mener at rakfisk i likhet med kurv, som lokale, nasjonale matskatter fra Valdres, bør løftes
fram i større grad i regionen. Ved siden av henne holder Tore Andvig på Fiskeriet i Oslo fram et eksemplar.

– Bruk rakfisken som
– Ikke en turist burde reise fra Valdres uten å ha
smakt rakfisk eller kurv, sier Nina Sundqvist. Matmerk-direktøren mener Valdres ikke verdsetter de
nasjonale matskattene i regionen nok.

M

ed to geografisk beskytta
betegnelser, mener den
administrerende direktøren i Matmerk at Valdres stiller seg i en unik posisjon.
– Rakfisk og kurv er beskytta gjennom samme merkeordning som
Champagne og Cognac. Kravene til
stedsbestemmelse og dokumentasjon er strenge. Folk burde reise til
Valdres ene og alene for å spise rakfisk og kurv, på samme måte som
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folk drar dit for å drikke sjampanje
og konjakk eller til Italia for å spise
Parmigiano Reggiano, Prosciutto de
Parma og Gorgonzola. Fellesnevneren er at man her ikke bare er gode på
matkultur; man er best, sier Matmerk-direktøren, som sammenligner den lovbeskytta merkeordninga
med et lokalmatens Champions League.

– Med lua i hånda
Totalt er det 29 lokalmatprodukter
her til lands som går under betegnelsen norske matskatter, som er uløselig knytta til stedet produktet kommer fra.
– Det er dokumentert at det er
jordsmonn, klima, tradisjon og
håndverk som gjør disse produktene
unike, fastslår Sundqvist.
At Valdres har sine to beskytta betegnelser, tyder på ei tidlig bevissthet om at man hadde med særskilte
produkter å gjøre, mener hun. Likevel synes Matmerk-direktøren at valdrisene nå står litt «med lua i hånda».
– Jeg føler ikke at valdrisene i stor
nok grad verdsetter at det faktisk finnes nasjonale matskatter i regionen.

Det er viktig å vite hva man har. Dere
ser kanskje på rakfisk og kurv som
standardvarer, men det er de ikke.
Valdres har masse god lokalmat, og
de betegnelsesbeskytta produktene
kan fungere som et fyrtårn for både
lokalmat og Valdres som region. Detter er noe man kan bruke for å sette
Valdres ytterligere på karet, sier
Sundqvist. Matmerk-direktøren er
godt kjent med regionens egen rakfiskfestival som er like rundt hjørnet
og trekker tusenvis av folk til Valdres.
– Jeg har vært der før, og festivalen
er topp, forteller Sundqvist. Likevel
ønsker hun mer oppmerksomhet
rundt både rakfisk og kurv.
– Hva er det som sidestiller disse
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Ungdom !
no til dags

Ingeborg Onstad
Viktig innsats: Matmerk-direktøren mener håndverket som ligger bak produksjon av kurv og rakfisk
må vies mer oppmerksomhet. Rakel Lindberg (t.v.) i Bagn Pølsemakeri, som produserer kurv, er skjønt enig.

Alder: 14
Bosted: Volbu
Skole: 	9. klasse ved Øystre Slidre
ungdomsskule
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
Jeg har bodd i Volbu hele livet, så jeg vet jo ikke
om noe annet, men jeg synes det er bra miljø
her og tenker at det er bedre å vokse opp her
enn i storbyen – mye på grunn av menneskene
som bor her, og at man kjenner de fleste.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Musikk. Jeg er med på ganske mye forskjellig i
kulturskolen. Jeg synger og spiller langeleik,
som jeg har gjort i noen år nå. Gitartimer har jeg
tatt i omtrent ett år, og nå i høst begynte jeg
også å spille piano, forteller den aktive
14-åringen. Ingeborg har allerede på merittlista
å ha varma opp for Odd Nordstoga to ganger
– på Jaslangen i fjor og på Valdres Folkemuseum i år. Tidligere i år gikk hun dessuten helt til
landsfinalen i UKM.
– Det er en opplevelse jeg seint vil glemme.
Jeg var med på workshops og møtte folk fra
hele landet. Det var veldig moro.

I vinden: – Det er ikke bare den eldre garde som spiser rakfisk lenger. Det har blitt in. Nå kjøper folk
mellom 20 og 40 år også rakfisk, forteller ferskvareansvarlig Jan Fredrik Braathen på Fiskeriet i Oslo. Her
selges omkring 300–400 kilo rakfisk årlig, hvorav omtrent halvparten kommer fra Valdres.

fyrtårn

produktene fra Valdres med det beste de har i
Italia – det er det man må prøve å få fram, sier
Matmerk-direktøren, som tror det er viktig at
produsenter, reiseliv og lokalpolitikere går
sammen for å framheve verdien av de nevnte lokale matskattene.

– Skal jobbes mer med
– Det er hyggelig at Matmerk-direktøren har ambisjoner på våre vegne, sier daglig leder Jørand
Ødegård Lunde i Valdres natur- og kulturpark
(VNK). Hun deler likevel ikke alle Sundqvists
synspunkter.
– Folk forbinder rakfisk med Valdres. Jeg er
ikke enig i at vi står her med lua i hånda heller.
Det har blitt gjort mye innen lokalmatsatsing de
siste åra, og vi er stolte av det vi har i Valdres,
men kanskje kan vi bli enda flinkere til å verdsette verdien av denne typen produkter. Det
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Hva er dine drømmer for framtida?
Det er et vanskelig spørsmål egentlig. Jeg går i
niendeklasse og klarer nesten ikke å bestemme
meg for hva slags linje jeg skal velge på
videregående, så jeg vet faktisk ikke helt.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Jeg vet ikke, men jeg vil nok først komme meg
litt ut av Valdres, før jeg eventuelt flytter
tilbake.

mest interessante er hva mer som kan gjøres
framover. Dette er også noe det skal jobbes mer
med i 2019, fortsetter Lunde.
– En av de største og viktigste oppgavene tror
jeg blir å kople lokalmatprodusenter og spisesteder bedre sammen, sier VNK-lederen som
dessuten ønsker å understreke at lokalprodusert mat fra Valdres utgjør mer enn rakfisk og
kurv. Hun er likevel ikke fremmed for at de to
geografisk beskytta matskattene kan brukes
som et fyrtårn for å framheve både annen lokalmat og regionen generelt.
– Jeg ser at det ligger et potensial der, avslutter Lunde.

Ingri Valen Egeland

Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
Det er et sterkt folkemusikkmiljø her. Jeg er
vant med det, så jeg har egentlig ikke tenkt så
mye over det, men det er noe man ikke finner
så mange andre steder.
Hvem er ditt forbilde?
Søskenbarnet mitt, Silje Onstad Hålien. Hun
danser, koreograferer og setter opp forestillinger – og gjør egentlig det meste. Det synes jeg
er veldig inspirerende, forteller Ingeborg.
Annenhver uke øver hun på folkedans med
Folkemusikk-Ung i Valdres. I sommer var hun
med på friluftsteater på Beitostølen da historia
om Ridderspranget ble dramatisert og fikk i
rolla som hulder bruk for både sang- og
dansekunnskaper.
– Det var spesielt å stå i pøsregnet og holde
på med skuespill i mørket, men utrolig artig.

Ingri Valen Egeland
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Skriblerier: Kirstens «Pippi-bok».
Bokdebut: Kirsten Onstad fra Leira, bosatt i Togrende, debuterer som bokforfatter denne måneden. Det gjør hun med boka «Den magiske hemmelegheita», hvor
gamle historier fra virkeligheta har gitt liv til det som er en nåtidshistorie. Onstad forteller at boka passer for barn i alle aldere, fra 0 til 100 år.

Kirsten Onstad og den
magiske hemmeligheta
Kirsten har hatt en forfatterspire i magen hele livet,
men måtte bli godt voksen før hun tok steget med å
utgi sin første bok. Denne måneden debuterer hun
med barneboka «Den magiske hemmelegheita».

K

irsten Onstad gikk fortsatt i
barnesko da hun oppdaget
fortellergleden, og med den
forkjærligheta for å dikte og

skrive.
– Jeg er enebarn, og kjeda meg en
del i barndommen. Jeg brukte mye
tid på å lese, men bøkene var få. Etter å ha lest de samme bøkene mangfoldige ganger begynte jeg til slutt å
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tenke: Kunne ikke denne boka ha
vært litt lenger? Og så diktet jeg videre på historia, humrer Kirsten.
Den dag i dag har hun fortsatt en bok
om Pippi Langstrømpe, som hun
selv – for hånd og rett i boka – har
skrevet et nytt kapittel til.

ten voksen, tilbrakte Kirsten somrene på stølen på Smørlie sammen
med sin bestemor, Marit, som hadde
en stor og smittende fortellerglede.
– Hun fortalte levende historier
om sin egen barndom. Blant annet
fortalte hun mye om sin farfar,
Skogin, som er opphavet til hulderhistoriene i boka.
Også mora til Kirsten, Liv, var en
god forteller. Hun fortalte mang en
historie om sin oldefar, Endre Ton,
som for 150 kjøpte gården Ton –
hjemstedet til Kirsten.

dre, Liv og Marit. Det skjer når de to
hovedpersonene, Elise og Olai, som
lever i vår samtid, på mystisk vis
havner langt tilbake i tid.
– Det magiske møtet som finner
sted i boka, er faktisk forankret i virkelige historier, forteller Kirsten.
Hun har latt seg inspirere av forfedrenes gamle historier, og har spunnet dem inn i et nytt bokunivers. Her
byr hun på tidsriktige historiske tilbakeblikk, blant annet til 1845, og
1942. Alt sett gjennom øynene til nåtidas barn og unge.

Nedarvet fortellerglede

Historiske tilbakeblikk

Noe for enhver

Fra hun var fire år og til hun var nes-

I hennes nye bok møter vi både En-

Boka byr på mye historisk lærdom,
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Med i historia: Kirstens familiegård, Ton, kjøpte hennes tipp-oldefar, Endre
Ton, på 1860-tallet. Endre er en av karakterene man møter i den nye boka.

God Hjelp: Forlagssjefen i Kvitvella, Aud Søyland (t.h.), har vært en viktig
støttespiller for Kirsten Onstad gjennom bokprosjektet.

Skrev vinnervisa
Kirsten Onstad skrev i sin tid vinnerbidraget til avisa Valdres'
kåring av «rakfiskvisa». Det gjorde hun ved frokostbordet på
selve innleveringsdagen, på oppfordring fra sin mor.

Ein pris te rakafisk på Vallersvis
Melodi: Mitt bu, min heim, min keisardom

Ja, rakafisken den har vørte varemerkje vårt,
eit gøtt produkt frå Vallers som går mykje te eksport.
Rundt juletid har denne retten høgdepunktet sitt,
då æ'n so go o eta attåt øl og akevitt.
Refreng: Då tek mø uss ein lefsebuss, o kanteføll o smør,
o kosa uss med rakafisk, slek mø har gjort det før.
Kem fann opp rakafisken, nei dæ æ 'kje gøtt o si,
men kansi va de'n fattig mann i sjele gamal ti.
Han skulde salte aure, men han fekk før lite salt,
då fann'n opp ein «livrett», han so trudde'n øy'la alt!
Refreng: Då tek mø uss ein lefsebuss, o kanteføll o smør,
o kosa uss med rakafisk, slek mø har gjort det før.
Ja, rakafisken vår ha fått sin eie markensdag,
ein fin o koslig tradisjon, der mange kjem i lag.
Då samlast mø om fisken vår på ekta vallersvis,
før dette æ ein matrett so æ vert ein hederspris.
Refreng: Då tek mø uss ein lefsebuss, o kanteføll o smør,
o kosa uss med rakafisk, slek mø har gjort det før.
På stølen: Kirsten Onstad tilbrakte barndommens somre på Smørlie med sin
bestemor Marit.
med tidsriktige skildringer av blant
annet mat, klær, tradisjoner og
kjønnsroller.
– Dagens unge kan nok lære mye
av boka, samtidig som de av oss som
har levd litt lenger, også kan ha glede
av å lese den. Jeg tror det vil kunne
vekke minner fra egen fortid, og håper det også vil slå gnister i fortellergleden hos leserne, og inspirere til
åpenhet, forteller Kirsten. Hun er levende opptatt av å bevare denne formen for kommunikasjon.
– Vi må ikke la den mellommenneskelige samtalen forsvinne i den
«digitale verdenen», fastslår forfatteren. Hun får samtykke fra Aud Søy-
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land, forlagssjef i Kvitvella Forlag,
som utgir «Den magiske hemmelegheita».

Oversatt til nynorsk
Boka ble opprinnelig skrevet på bokmål, og Søyland sa den kunne være
aktuell for Kvitvella hvis den var på
nynorsk. Kirsten har selv oversatt
den, og forlaget har to språkarbeidere – Aud Søyland og Sara Marie Granheim – som begge har gått gjennom
manuset.
– Språket er nå moderne og lettforståelig nynorsk, noe som kler stoffet
i boka godt, forklarer Søyland. Hun
forteller at forlaget nå ser fram til å

utgi en barnebok av en nålevende
forfatter.
– Vi har tidligere bare gitt ut barnebøker etter manus fra avdøde forfattere, så det blir spennende å gi ut en
nyskrevet bok, sier Søyland.

Flere å takke
Søyland har vært en viktig støttespiller for Kirsten, i det som er et helt
nytt kapittel i hennes liv.
– Jeg må innrømme at det er litt
skummelt å debutere som forfatter,
men jeg har fått mye god støtte, blant
annet fra Aud. Hun har bidratt med
stor kompetanse og faglig tyngde.
Også Kari Hauge, lærer ved Valdres

vidaregåande skule, har vært en god
hjelper, som har kommet med innspill og gode råd. Det har også gode
naboer, venner, familie gjort, avslutter en takknemlig Kirsten Onstad.

Linn-Helene Larsen

●● Kvitvella Forlag
◗◗Stifta i 2005
◗◗Driftes av Nord-Aurdal Mållag
◗◗Forlagssjef er mållagsleder Aud
Søyland

◗◗Gir ut litteratur på nynorsk og
dialekt, gjerne med Valdrestilknytning
◗◗Gir ut cirka én bok i året
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KRYSSOrd 4

Vi trekker tre bokpremier blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. november 2018
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:

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

Adresse: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:
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Kryssord nr. 3
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Knut Erik Isachsen, Bergen
Ingrid Wangensteen, Slidre
Grete Nygård, Skjetten
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd.
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VALDRESSPØRSMÅL

11

1) Kor mange såg kampane
til Valdres FK då dei spelte
i dåverande 2. divisjon i
2008?
2) 8. og 9. desember er det
World Cup i langrenn på
Beitostølen. Når var det
World Cup der forrige
gongen?
3) Kva heitte båtane som
trafikkerte strekninga
mellom Finsand og Sørum
i Sør-Aurdal?
4) Kva er tittelen på etnedølen Ingeborg Solbrekkens
nyaste bok?
5) Kva er namnet på plateselskapet i Lomen?
6) Når vart ordet rakfisk
fyrste gong nemnt i ei

skriftleg kjelde?
7) Når møtte Åge Hovengen
frå Vestre Slidre fyrste
gong på Stortinget?
8) Kor mange medlemmer
har DNT Valdres?
9) Kva for ein kunstnar står
bak årets «rakfisketikett»?
10) Når går Hemsingfestivalen 2019 av stabelen?
11 I juni 1944 sette tyskarane
inn minimum 800 mann
for å fanga den illegale leiinga til Norges kommunistiske parti med Peder Furubotn i spissen, som hadde
hovudkvarter ved Rabalen
i Øystre Slidre. Kva var
namnet på aksjonen?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) 7.500 på 13 seriekampar og to cupkampar, 2) I 2009, 3) D/S Bægna og D/S
Spirillen, 4) Gestapos mest ettersøkte nordmenn, 5) Ta:lik, 6) I 1348, 7) Han vart møtande vara for landbruksminister Thorstein Treholt frå oktober 1973, 8) Over 1.000, 9) Eva Laila Hilsen, 10) 20. – 24. februar, 11)
Aksjon Almenrausch.

helgenstreken
eir helgen

VINN

FINN BILDET

D

Madeleine Feuerherrn Sanne (6),
Skrautvål: – Det er en fest der de selger
rakfisk. Jeg husker ikke helt hva slags fisk det
er. Den har i alle fall svarte og røde striper. Den
festen er bare for store, så jeg skal være hos
bestemor.

Vetle Larsson (5), Vestringsbygda:
– Der spiser de masse fisk. Vi har hatt sånn fisk
i barnehagen, og den var ikke god akkurat. På
rakfiskfestivalen, så tegnet vi på en gris i blinde
i barnehagen. Ellers vet jeg ikke hva de gjør på
en slik festival.

Hvis dette er fisk,
har de et alvorlig
vannforurensningsproblem.

A

Hva er
rakfiskfestival?

B

C

Bakeriet
iF Bagn
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
15. november til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes.

Nils Andrè Låksrud Bøe (5), Ulnes:
– Rakfiskfestival er en fisk som ser litt rar ut.
Jeg liker best å spise torsk, og så er grønn
ynglingsfargen min.

Valdres Vilt
og tradisjonsmat

– 4 år med håndtverksbakst –

Elg, hjort og varme viltpølser.
nytt i år: pinnekjøt av geit!
Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Ragnhild Oma, Rykkin
Torsdag–søndag 08.00–17.00 (Fredag 20.00)Speka elgkjøt og kurv
✂
Du finner oss i Storebruvegen 79, 2930 Bagn
og på facebook.Tlf. 61 01 03 60

Sav på FINN BILDET:

A side:

B side:
C side:
Velkommen

Sigrid Ødegaard (6), Lo: – På rakfiskside:
E side:
F side:
tilDstanden
vår på Rakfiskfestivalen!
festivalen så selger de masse fisk, og det er

veldig, veldig, veldig mange mennesker der.
Marit og Geir Helge Espeset • Tlf. 90 85 68 08/91 76 27 29
Navn: ..................................................................................................................................................................................................................................
Vet du, i fjor så jeg en boblemaskin der, som
LAGET såpebobler. Rakfisk er ørret, kanskje.
www.valdresvilt.com/facebook:valdres
vilt
Adresse: ..........................................................................................................................................................................................................................
Jeg synes det smaker ganske godt.
E-post/Tlf.: ....................................................................................................................................................................................................................
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Det skjer i Valdres
16.–18. Beitosprinten går av stabelen på
Beitostølen.

DESEMBER

3. Dansefest på Aurdal Fjordcamping.

16.–18. Valdres Treningssenter arrangerer
yogaweekend på Fagernes.

1. Riksteatrets oppsetning av Roald Dahls
«Georgs magiske medisin» vises i kulturhuset på Fagernes.

28. Kafékonsert med Egil Olsen i Ungdomens kulturhus Gapahuken i Øystre Slidre.

5.–6. Konferansen «Veien til en grønn
fremtid» avholdes på Fagernes.

17. Ingemars holder konsert på Storefjell
Resort Hotel på Golsfjellet.

28. Gunnlaug Lien Myhr, Camilla Granlien
og Ingvild Lie holder konserten «Den handskrivne songsamlinga» sammen på Frydenlund Skysstasjon i Aurdal.

8. Ingrid Andsnæs og Frida Fredrikke Waaler Wæevågen holder konsert på Valdres
Folkemuseum på Fagernes.

20. Aktivitetskveld for barn på Øystre Slidre folkebibliotek.

OKTOBER

27. Oktoberfest med Arne K. Overen og
BMK på Begnadalen samfunnshus.

30. Bokfinkene, Ingvill Solberg og Nina
Egge, presenterer høstens bøker på NordAurdal bibliotek på Fagernes.
31. Skummeltur på Valdres Folkemuseum
på Fagernes.

NOVEMBER
1. International Stout Day markeres på Beitostølen Bryggerihus.
1.–3. Norsk Rakfiskfestival går av stabelen
på Fagernes.
1.–18. Rakfiskutstilling med Dag Gimle og
Torill Glimsdal på Galleri Perrongen i regi av
Valdres Kunstforening. Utstillinga er åpen
fra torsdag til søndag.
2.–3. Rakfiskbalsam på Valdres Folkemuseum på Fagernes med Ragnhild Hemsing og
Tor Espen Aspaas.

3. Afterrak med David Gonzalez og Guttorm Aarhaug på Bryggerihuset på Beitostølen.

9. Teater Innlandet viser «Bør Børson jr.» i
kulturhuset på Fagernes.
10. Førjulsbord med Plumbo på Storefjell
Resort Hotel på Golsfjellet.
10. Statsteatret viser «1980 – Aker Brygge»
på Lokalet i Hedalen.
11. Forskingsbibliotekar Anne Jorunn Kydland ved Nasjonalbiblioteket holder foredrag om Henrik Wergeland og folkemusikken.
14. Mads André «Makken» Haugen viser
film og forteller om livet som terrengsyklist
på Vang folkebibliotek.
14. Jamie Wyatt med band spiller på Bryggerihuset på Beitostølen.
15. Kulturkveld i Høre med blant andre
Vangskoret.
16. Konsert med Contrazt på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

21. Vang mållag inviterer til dialektkveld på
Vang folkebibliotek.
22. Annemor Sundbø holder foredrag om
norske strikkemønster på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
22. Humorgruppa Seriøst firma viser forestillinga «Tøyser jula inn» i kulturhuset på
Fagernes.
23. Bygdetreff på Kolbjørns Pub på Solhaug samfunnshus i Rogne.
24. Hardingfelespiller Knut Hamre holder
konsert på Kvamshall.
30. Konsert med Byting på Nabo Bar på Fagernes.

2. Førjulsarrangementet skarke på Valdres
Folkemuseum på Fagernes.
2. Nissemarsj i Bagn.
5. Bokkveld i Vang med utdeling av Positivprisen.
7. Staysman og Lazz på Storefjell Resort
Hotel på Golsfjellet.
9. Klassisk julekonsert med blant andre
Ragnhild Hemsing og Guro Kleven Hagen.
12. Julekonserten «Blåtoner» Med Knut
Anders Sørum, Lewi Bergrud og Elvira Nikolaisen.
14. Valdres Brass Band og Ung i Valdres
holder julekonsert sammen i kulturhuset
på Fagernes.
14. Hellbillies holder konsert på Storefjell
Resort Hotel på Golsfjellet.

30. Måndag holder konsert på Bryggerihuset på Beitostølen.
30. Julebordweekend med Staut på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

Hets meg i morgen
Om den tapte kunsten å være
frekk og sivilisert samtidig.

D

en amerikanske skuespilleren Forrest
Tucker skal en gang ha sagt om en bekjent at «han elsker naturen til tross for
det den gjorde mot ham».
Her er en til: Winston Churchill ble konfrontert
av en sinna eldre dame som kunne informere ham
om at «Om De var min mann ville jeg puttet gift i
teen Deres,» hvorpå han svarte «Frue, om De var
min hustru ville jeg ha drukket den».
Eller hva med denne: Benjamin Disraeli, en annen tidligere britisk statsminister, ble fortalt av en
meningsmotstander i parlamentet at han «enten
ville dø i galgen eller av en ufyselig sykdom». «Det
kommer an på,» svarte Disraeli «om jeg omfavner
din politikk eller din elskerinne».
Disse sitatene har to ting til felles. En: de er alle
fantastiske fornærmelser som burde vært pensum
på grunnskolen. To: De er alle fundamentalt, gjennomført og vidunderlig usaklige.
Usaklige fornærmelser har en plass i samfunnsdebatten, men i dag er det kvantitet som gjelder
når det kommer til fornærmelser, ikke kvalitet.
Kommentarfelter og sosiale medier flommer over
av personangrep og hets som viser at det trengs
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færre hjerneceller til å skrive en setning enn til å
utforme en sammenhengende tanke.
I stedet for å være gode eksempler på språklig
teft, er dagens netthets et demokratisk problem
som bidrar til rasisme, kvinnefiendtlighet, depresjon, selvmord og all slags ting vi vil være foruten i
et opplyst samfunn.
Det er ikke vanskelig å kvalifisere seg for å bli
netthetset. Det hjelper for eksempel veldig å være
kvinne. Eller å i det hele tatt ha et annet kjønn enn
sinte netthetsere mener du skal ha, eller elske
noen du ikke skal elske. Å ha mye melanin i huden
eller være i besittelse av et navn som er vanskelig å
uttale for noen som ikke kan andre språk enn norsk
gir også mange poeng hos netthetsere. Jeg trenger
vel ikke fortelle dere at det er hårreisende urettferdig at så mye hets rettes mot minoriteter. Konklusjonen er klar:
Vi må hetse flere hvite, heterofile menn.
Neida. Joda. Kanskje.
Jeg er for fornærmelser, og mener vi alle har
godt av et verbalt stikk i ny og ne. Det er kjørereglene det skorter på: kritikk skal gå på kompetanse,
karakter og gjerninger, og være nøytral når det
kommer til etnisk bakgrunn, kjønn, seksualitet og
funksjonsgrad. Religion bør som hovedregel holdes utenfor, men om noen med bakgrunn i en eller
annen religiøs tekst sprer tanker om hat, forskjells-
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behandling eller generelt uopplyste oppfatninger,
forbeholder jeg meg retten til å kalle vedkommende en trangsynt rævdilter.
Så hvis man på død og liv vil fornærme noen,
kan man, for å ta et eksempel ut av løse luften, begynne med å omtale de som er ansvarlig for at julebrus selges i høstferien som satans kapitalkåte
håndlangere. Eller beskrive menneskene som er
ansvarlig for den visuelle utformingen av Rema
1000-butikken på Leira for svaksynte soppskallede
suppegjøker, som antakelig tror at Rembrandt er
navnet på en ost og Lego er utgangspunktet for all
god arkitektur.
Poenget er at det går an å være kritisk, fornærmende og til og med personlig uten å være ufin og
ufyselig. Såpass må vi klare i et moderne samfunn.
Ellers vil jeg bli nødt til å gi Mahatma Gandhi – en
av historiens store undervurderte fornærmere –
rett da han svarte på spørsmålet om hva han synes
om «vestlig sivilisasjon» med å si:
«Jeg synes det hadde vært en god idé».
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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?
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Hjelp oss å holde
Valdres rent

Vi har kart over alle av
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Se www.vkr.n
no
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