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Ja, vi elsker fjellet
• Spisesteder: Aurdalsstua
• Båtbyggeren i Etnedal

• Tveitabru leverer full pakke
• Hyttefolkets pris til Line

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 33–35

Trygghet
Vår lokalkunnskap er din

Vi har tro på lokale arbeidsplasser og lokalt næringsliv i Valdres, og satser
videre som lokalbanken for privatpersoner og bedrifter i Valdres.
Vi har tro på at du selv kan velge om du vil ha kontakt med oss gjennom
personlig kontakt eller digitalt gjennom Norges beste digitalbank.
Vi har tro på god service og jobber hardt for å betjene våre kunder raskt. Vi
har kun 20 sekunder ventetid i snitt på telefon.

Med

for Valdres

Tel: 03202 - post@sb1.no - sb1.no
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Månedens bilde

Kjølig: Bildet viser Stine J. Fergem, og motivet er fra Grokinntjern i høstferien. Bildet er tatt av faren Stein Fergem.

Månedens bilde fra Grokinn
«Høststemning i Valdres» var tema for innsendte bilder
i den siste utgava av Valdresmagasinet i september.
Som vanlig hadde vi fått inn en hel rekke bilder å velge
mellom. De aller fleste har hentet motivene fra naturen.
Etter vurdering av vår interne jury falt vi denne gangen
for et bilde tatt av Stein Fergem fra Oslo. Han skriver at
det viser dattera Stine som sjekker badetemperaturen i
Grokinntjern i høstferien. Temperaturen viste for øvrig
bare fem grader, så det fristet ikke akkurat med noe bad
denne gangen. I pinsa, forteller Fergem, at det var
andre boller med 20 grader i vatnet og fine badeforhold. Familien har hatt hytte i området ved Frigstad
Sæter, ikke langt fra Fiskeløyse i Vestre Slidre, helt siden
1974. Hytta brukes mye og nå med strøm og vinterbrøyta veg til døra, vil det også framover bli mange
turer til hytta i Vestre Slidre, lover Fergem.

Det venter som seg hør og bør en premie til den heldige
fotografen. Bildet vil i tillegg bli satt opp i en av
monterne i Gullsmedvegen/Briskebyen på Fagernes. Vi
kårer «månedens bilde» i forbindelse med hver
utgivelse av Valdresmagasinet, seks ganger i året.
Frist for innsending til neste utgave av Valdresmagasinet er nå 20. november. Bildet som da blir kåret, vil
komme på trykk i neste magasin som kommer ut i
februar 2021. Du kan sende ditt bidrag til valdresmagasinet@avisa-valdres.no, merket med månedens bilde.
Husk at vi må få bildene tilsendt i breddeformat, og at
det er ett bilde som gjelder for hver innsender. Skriv
også gjerne med en liten forklaring til bildet og hvor
motivet er tatt. Vi trenger også innsendernes adresse
og kontaktinfo. Tema for kommende innsending er
«Vinter på gang i Valdres». Lykke til.

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

Kruslin: Skrøpeleg
AG, Ulnes

Undodrygslin: Kvifull, kvisam
Anonym, Nord-Aurdal
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framsida:
Biletet er teke
11. oktober i år,
og viser store
og små på tur til
Grønsennknippa,
kanskje det mest
populære turmålet
i Vestre Slidre.
Foto: Harald Andris
Hamre

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

2020 kommer til å bli annerledesåret. Siden midten av mars
har de fleste av oss måttet forholde oss til koronapandemien som
griper inn i hverdagen til alle på forskjellig vis. Hver dag, hver time
og minutt blir vi minnet om at virkeligheten har forandret seg drastisk de siste månedene. Vår frihet er betydelig innskrenket, samtidig som de fleste sett av tilbud og aktiviteter enten er begrenset
eller så avlyst. Vi må bare håpe at det snart tar slutt...
De fleste har fått med seg at populære Norsk Rakfiskfestival
på Fagernes første helga i november har lidd samme skjebne. Arrangementet, som gjennom 27 år har samlet hundretusener til
festlighet og mattorg, er satt på vent dette året. I skrivende stund
er smittesituasjonen i store deler av Norge i ferd med å utvikle seg
på en svært negativ måte. Så får vi ta med oss på plussida at Valdres så langt har kommet godt ut av det. Det må vi også ta til inntekt for at vi åpenbart gjør noe riktig. Valdrisene er flinke til å ta
forholdsregler, og de som besøker dalføret, møter situasjonen
med respekt og forholder seg til virkelighetsbildet. Det må vi fortsette med.
Denne utgaven av Valdresmagasinet skulle i stor grad vært
viet rakfiskfestivalen. Slik ble det ikke, og på tross av dette presenterer vi et magasin med 68 sider fylt med et variert spekter av relevante og gode lokalsaker, som vi håper at innbyggere og deltidsbeboere finner glede i. Vi er tilbake i begynnelsen av desember...
Nyt høsten.

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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Rart uten rakfiskfestival
Vanligvis har daglig
leder for Norsk Rakfiskfestival Håvard
Halvorsen stort
trøkk og lange arbeidsdager på denne
tida av året. Nå er
det stille og rart.
– Jeg skjønner godt at smittesituasjonen denne høsten gjør at festivalen måtte avlyses, men samtidig
har jeg en slags merkelig sorgreaksjon siden det ikke skjer noen ting.
Festivalen er en viktig del av «årshjulet» mitt, sier Håvard Halvorsen.
Han har vært festivalsjef og daglig leder for festivalen sia 2011. I
stedet for å jobbe døgnet rundt
med den 28. festivalen i rekka
denne høsten, må han nå forbedrede neste års festival.

Årets festival var planlagt
– Etter nedstenginga i mars bestemte vi på et styremøte at vi
planlegger festival denne høsten.
Som de fleste andre tenkte vi at
innen et halvt år ville Norge ha
brukbar kontroll på smitten. Men
nei, smittetallene økte og vi måtte
avlyse. Avgjørelsen ble tatt i månedsskiftet august/september. Ergerlig, for vi var helt i rute i forhold
til denne høstens rakfiskfestival,
Nå må jeg heller jobbe med å inngå
avtaler med leverandører og artister for 2021. sier Halvorsen.

Stor betydning
Med 30 tusen besøkende, 130 lokalmatprodusenter, kjente artister
og stor stemning sier det seg sjøl
hva rakfiskfestivalen betyr for Fagernes og Valdres. I år blir det stille,
Det eneste som skjer er en kåring
av beste rakfisk av en fagjury. De
skal sitte og lukte og smake i et lukka rom på Fagernes Kjøpesenter.

Ny glød neste år
– Folk som hadde bestilt billetter
til årets festival har forståelse og
respekt for avgjørelsen om avlysning. Mange skal ha egne opplegg,
og sier de kommer til Valdres rakfiskhelga likevel i høst sjøl om festivalen er avlyst. Jeg håper de passer på å kjøpe mye rakfisk annen
lokalmat.
– Rakfiskfestivalen er så godt
innarbeida at jeg ikke er bekymra
for framtida. Noen har alt bestilt
billett til neste år. 14 tusen følger
sidene våre på Facebook. Nå satser
vi på at smittesituasjonen er under
kontroll neste høst, og planlegger
en kjempeflott festival da, sier Håvard Halvorsen.
Ola Onstad
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Stille: Nå skulle det vært telt, salgsboder og liv og røre i Fagernes sentrum. I år er det stille for daglig leder i Norsk
Rakfiskfestival Håvard Halvorsen.

Valdresmagasinet

Må huske på meter'n
Trist, men nødvendig.
Det synes ordføreren
og kommunaldirektøren i Nord-Aurdal om
avlysninga av rakfiskfestivalen. Slik smittesituasjonen er i høst
var det ikke annet å
gjøre.
Med stigende smittetall utover høsten var det ikke noe valg. Det blir ingen rakfiskfestival på Fagernes fra 5.
til 8. november.
Ordfører Knut Arne Fjelltun og
konstituert kommunedirektør Åge
Sandsengen i Nord-Aurdal synes det
er trist for alle som er glade i Valdres
som ville være med på festivalen, og
de synes synd på lokalprodusentene
som kan miste omsetning.
– Jeg vil henstille folk om å ta direkte kontakt med dem for å kjøpe
rakfisk eller andre godsaker, sier
Fjelltun.

Velkommen
– Sjøl om vi må være mer forsiktige
med hvordan vi omgås i høst, er folk
hjertelig velkomne til Valdres denne
helga. Mange har med venner og fa-

Meter'n: Velkommen til Fagernes, men husk meter'n mellom dere, sier kontsituert kommunedirektør Åge Sandsengen og
ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal.
milie på hytta, og har gleda seg til å ta
turen til oss lenge. Kos dere på hytta
der dere har den stillheten og naturen mange lengter etter, men ta smittevernhensyn når dere skal ned i Fagernes sentrum, sier Sandsengen.

Tenk smittevern
– Ser det fullt ut i en butikk eller et
spisested, vis hensyn og vent til det
blir ledig, sier Fjelltun. – Alle ti i ven-

negjengen trenger ikke å gå inn samtidig. Vi har tillit til at de tilreisende
tar smittevern på alvor. Jeg frykter
ikke at det skal bli mer smitte i Valdres etter rakfiskhelga, men blir heller ikke forundra om det blir noe.
– Det økonomiske tapet ved avlyst
festival er vanskelig å måle. Når vi
ikke kan reise utenlands bruker vi jo
mer penger i vårt eget land. Jeg håper
de som skulle tjent bra på rakfiskfes-

tivalen ikke gjør det så verst i år heller. Vi håper dessuten at festivalen
kan få økonomisk kompensasjon fra
sentralt hold, sier Sandsengen.
Både han og ordføreren håper det
går med hensyn til smitte i festivalhelga denne høsten, og de gleder seg
til en stor og forhåpentligvis normal
festival neste år.
Ola Onstad

Kos dere, men bruk hodet

– Følger alle smittevernreglene håper jeg
det går bra, sier kommuneoverlege Per
Einar Jahr i Nord-Aurdal. – De aller fleste er
flinke.

– Med smittesituasjonen vi har i landet denne høsten, vil jeg likevel være
bekymra når mange mennesker fra
forskjellige steder møtes. Vi skal
blant annet ha ekstra bemanning på
legevakta rakfiskhelga i tilfelle det
blir noe. Det gikk bra i høstferieukene da det var mye folk her, sier kommuneoverlegen.
– Smittesituasjonen drar i langdrag, og det er trist og kjedelig for oss
alle å ikke kunne leve helt som vanlig. Hvis alle bidrar i den dugnaden
dette er, kommer vi ut av det med
minst mulig omkostningen for liv og
helse.

Pass på
– Tiltakene for rakfiskhelga er de
samme som vi har sagt hele tida. Ikke
vær sammen med andre hvis du er
sjuk, håndhygiene og meter’n.
Munnbind kan være fint som tilleggsbeskyttelse.

Valdresmagasinet

Han roser næringslivet og forretningene i Valdres som er flinke med
utsetting av spritflasker om oppmåling av meteravstand på golvet.
– Vi er avhengige av at folk hører på
oss og er flinke. Alkohol rakfiskhelga
kan bli en utfordring, med litt «innabords» er det lett å glemme smittevernreglene.

Lite smitte i Valdres
Da denne saka ble skrevet hadde
Nord-Aurdal hatt 16 koronasmittede,
og det har vært veldig få i de andre
Valdreskommunene.
– Hos oss tester vi 30 til 50 personer
hver dag. Jeg tror smittetallene utover høsten blir omtrent som nå. Vi
kan få enkeltsmitter og smitte i små
klynger. Med god og rask innsats ønsker vi å slå ned de tilfellene som
kommer. Det er viktig å få folk til å
vaksinere seg. Vaksinen som vi får
tilbud om å ta vil være trygg.
– Det er ikke tvil om at det var riktig
å avlyse årets rakfiskfestival, sier Per
Einar Jahr. – Med 30 tusen besøkende
ville det vært svært vanskelig å holde
kontroll. Er du i risikogruppe bør du
ikke ta handleturen til Fagernes lørdag 7. november. Alle andre, hyttefolk og fastboende, kan rusle rundt
der og kose seg – samtidig som de
husker på smittevernreglene.
Ola Onstad

Bruk hodet: Kommuneoverlege Per Einar Jahr ber alle som skal i rakfisklag og
besøke butikker og spisesteder om å følge smittevernreglene.

31. oktober 2020

5

RAKFISKLAG: Harald (tv), Gro, Inger Marie, Sigrid og Bjørn kunne kose seg med velsmakende mat og ditto drikke denne lørdagskvelden under festivalen i fjor.

Skyggeekspertenes smaksfest:
Vi har ingen vitenskapelig undersøkelse å
lene oss på, men er
likevel rimelig sikre
på at «fagjuryene» er
tallrike under rakfiskfestivalen.

I

både hus og hytter samler mange seg
rundt rakfiskbordet, der fisken er behørig anrettet og nummerert. Kanskje
gjør de det også i år, sjøl om det ikke blir
noen festival?
– Vi må vel nesten få lov til å kalle
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dette en tradisjon, for denne gangen
feirer vi 10-årsjubileum, sier Harald
Bruflot og smiler.
Den opprinnelige årdølen, bosatt i
Asker men også med røtter på Fagernes, har som vanlig tatt med seg vennegjengen til hytta ved Flageslett i
Tisleidalen. Da magasinets utsendte
ankommer stedet seint lørdag ettermiddag, under fjorårets festival, er
tre damer i full sving med å forberede
kveldens kalas.

En trivelig aften
– Vi måtte gjøre et skjønnsomt utvalg
denne gangen, blant annet basert på
hvilke plasseringer de ulike produsentene har hatt før. Det var ikke mu-

lig å ta med alle. Men vi har med både
lagret og vellagret fisk fra samtlige,
forteller Gro, Sigrid og Inger Marie.
Fisken er i ferd med å bli lagt på fatene. Bitene er forskriftsmessig kuttet opp i dertil egnet størrelse. Lukta
er behagelig, lysene er tent og stemningen er stigende. Dette kommer til
å bli en trivelig aften.
– Det er så hyggelig å bli invitert hit
år etter år. Vi har ikke hytte i Valdres,
men heldigvis får vi lov å komme hit
til Gro og Harald. Og det er bestandig
like moro å fortelle om dette til slekt
og venner etterpå. «Alle» har jo et forhold til rakfiskfestivalen, sier Bjørn
Tangnes og smiler.

– Vi måtte gjøre et skjønnsomt utvalg denne gangen,
blant annet basert på hvilke
plasseringer de ulike produsentene har hatt før.

Valdresmagasinet

VURDERER: Harald lukter på fisken, en viktig del når kvaliteten skal bedømmes.

FORBEREDELSER: Gro (tv), Sigrid og Inger Marie sto for anretning og nummerering av fisken på
forskjellige fat.

Vurderer seg fram til en vinner
Søskenbarntreff
Han er gift med Sigrid. Hun er søskenbarn med både Gro, som er gift
med Harald og har samme etternavn,
og med Agnar som er gift Inger Marie
– med etternavn Wøllo. Det fjerde
søskenbarnet, som pleier å være til
stede på hytta, heter Svanlaug. Denne kvelden var hun og ektemannen
Olav forhindret fra å komme. Men
Britt, Haralds søster og mannen Vidar ankom etter at magasinets medarbeider hadde forlatt stedet.
– Vi bruker å være åtte stykker i selskapet lørdag kveld, forteller Harald
Bruflot.
Den trivelige gjengen har altså
vært «skyggejury» i hele 10 år, på hyt-

Valdresmagasinet

ta som Gro og Harald bygde i 2004.
– Min søster Britt og mannen kastet
seg gladelig i bilen og ble med opp til
laget. De tok «snarvegen» via Beitostølen på veg fra Fagernes til Tisleidalen. Da fikk de besøkt sin sønn, Jon
Torleif, som var på firmatur, med destinasjon Rakfiskfestivalen. De kom
derfor litt seint. Så det ble litt av et
slektstreff i år, tilføyer Harald.
– Vi var heldige som fikk kjøpe denne tomta i dette området, som egentlig ikke er et sted med mange hytter.
Dette er et såkalt LNF-område, og her
vil det nok ikke bli satt opp så veldig
mange hytter i framtida heller, sier
han.

Kveldens kåring
Utover kvelden smakte, luktet og
vurderte vennegjengen seg fram til
den beste rakfisken i 2019. Det ble
Lofoss’ lagra. Firmaets vellagrede
gikk til topps året før, klart og nærmest enstemmig. Så familien Røns
gode fisk står høyt i kurs hos denne
familie- og vennegjengen.
– Vi pleier også å foreta en bedømming av rømme, lefse og akevitt. I år
begrenser vi oss til akevitt og fisk.
Årets beste akevitt ble Rakfiskakevitten fra 2019. «Ekspertene» i fjor falt
også ned på rakfiskakevitten, men da
den fra 2017, forteller Harald og smiler lurt.
Han arbeider som prosjektleder

innenfor IT, mens kona Gro er assistent i skolen. Sigrid og Bjørn Tangnes
er pensjonister og bor i Asker, der
Bjørn er leder i Asker Skiklubb. Inger
Marie Wøllo har som nyslått pensjonist bosatt seg i fødestedet Aurland.
Som nevnt har Harald røtter på Fagernes. Foreldrene Kjellaug og Leif
bodde nemlig over 20 år på Marsteinhøgda. Harald var allerede flyttet ut
da de kom dit i 1981, så han har aldri
egentlig vært nordaurdøl. Men en av
brødrene, Dag Inge, har nå gjort
vangsgjelding av seg. Så tilknytningen til Valdres er sterk på flere vis.
Morten Stensby
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Kjente trakter: Ken André Ottesen godt synlig i bybildet på Fagernes med oransje Toten-kaps. Totningen er «mett av gode minner» fra Valdres og tilbrakte mange
helger og feriedager i dalføret i oppveksten. Morfaren bygde i si tid hytte på Vaset. Familiehytta ble mye brukt, sommer som vinter.

Rakfiskelskende, innavla
Ken André Ottesen
kunne vært hytteeier
på Vaset. Med en av
landets største humorkontoer på Instagram, BAdesKen, som
sideprosjekt til jobben
som vaktsjef i VG,
nøyer den utflytta,
ukependlende totningen seg med årlige
rakfisklag og mimring
tilbake til helgeutfluktene til familiehytta i
oppveksten.
«Strandefjorden er finere enn Mjøsa!». En lokal turgåer som spaserer
forbi, drar kjensel på Ken André der
han står ved rådhuset på Fagernes,
trekker på smilebåndet og kommer
med slengbemerkninga i forbifarten –
til hjertelig latter fra mottakeren.
Den signalfarga kapsen med «To-
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ten» innbrodert i sirlige bokstaver på
fronten, lyser opp og fungerer nærmest som ei jaktlue i bygdebyen.
«Toten»-kapsen har blitt et varemerke for 46-åringen, som med stolthet
titulerer seg som «innavla totning i
tolvte generasjon».

Godt kjent i området
– Fagernes skulle vel egentlig ikke ha
hett Fagernes? Det skulle ha hatt navn
etter han som for alvor fikk fart på
handelsnæringa på stedet, men han
ville heller at det skulle navngis etter
hvor vakkert det var her.
Ken André har stoppa opp ved bysten av Otto Stuve og oppsummerer
bygdebyens navnehistorie nokså
korrekt. Mens han tar seg et stykke
gjennom sentrum, kommenterer totningen endringene i bybildet. Det begynner å bli en stund siden han var
på Fagernes sist.
Med familiehytte på Vaset, var Valdres sjølve destinasjonen i oppveksten. Nå er det et stoppested på veien. Han har vært på besøk hos foreldra på Raufoss og skal over fjellet til
Bergen – en av to hjembyer for den
utflytta totningen, som holder på
identiteten og dialekten, sjøl om han
i dag pendler mellom landets to største byer.

Elsker «vanlige folk»
Det var i vestlandshovedstaden
grunnlaget for BAdesKen ble lagt da
Ken André jobba på desken i Bergensavisen, ofte kalt BA – derav BAdesKen, med en ekstra versal for å markere eget fornavn i sammenhengen.
Navnet på Instagram-kontoen som
nærmer seg en kvart million følgere,
er nok mer kjent enn opphavsmannen for mange.
Akkurat det trives imidlertid Ken
André, som for øvrig også har vært
tekstforfatter for TV-program som
«Nytt på Nytt», godt med. Er det en
ting han har sansen for, er det nemlig
«vanlige folk». Noe journalisten og
humoristen, som i dag jobber som
vaktsjef i VG, mener er mye av grunnen til at et så stort antall følger hans
daglige, hjertevarme harselas med
innholdet i landets lokalaviser i sosiale medier.

Beit seg merke i tannhistorie
Folk setter pris på det «hårdagslige»,
tror totningen. «Viktige mannfolk i
dress» kan man lese nok om andre
steder, som han sier det.
– Det er kjekt med idrettsstjerner
og kjendiser, men de fleste av oss er
jo faktisk vanlige folk. Lokalavisene
tar vanlige folk på alvor og er sjølve

– Som tolvtegenerasjons
innavla totning, kan jeg gjøre
narr av alle – jeg sparker jo
oppover uansett.
Ken Andrè Ottesen

bærebjelken i demokratiet. Det er
ikke like lett for de fleste å komme til
orde i riksmediene, påpeker vaktsjefen i landets største avis.
Sjøl starta totningen yrkeskarrieren i Oppland Arbeiderblad i slutten
av tenåra. Sjølve «oppvåkninga» som
gjorde ham hekta på lokalaviser, kom
imidlertid flere år tidligere.
– Jeg var ikke gamle gutten, men
jeg husker veldig godt et hovedoppslag på forsiden i Oppland Arbeiderblad med bilde av en glisende, gammel kar under overskrifta «80-åring
fra Gran med feilfrie tenner». Det
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Koronahumor: Folk trenger noe å le av – også i krisetider. BAdesKen-boka
«Norske mann i hus og hytte» gikk rett til topps på salgslistene da den kom i høst.

totning
skal sies at det sikkert er nokså uvanlig på Hadeland, men jeg synes oppslaget var usedvanlig rart og morsomt, flirer totningen.

– Kan gjøre narr av alle
For unggutten, som lærte seg å lese
tidlig, ble det å bla igjennom lokalavisa før han gikk til skolen fast rutine allerede fra fem-seksårsalderen. Det
har han fortsatt med – i stort omfang.
Det er han ikke aleine om. Daglig tikker det inn tusen tips til BAdesKenmateriale i innboksen til Ken André.
– Det er helt enormt. Jeg sliter nesten med å holde oversikten og få
svart alle. Jeg bør vel ha litt fri jeg
også, men det er vanskelig å legge
dette fra seg, innrømmer han. Å kaste et ertende, kjærlig skråblikk på
landets lokalaviser er et altoppslukende prosjekt.
– Som tolvtegenerasjons innavla
totning, kan jeg gjøre narr av alle – jeg
sparker jo oppover uansett. Jeg erter
både dem nord, sør, øst og vest i landet, så jeg gjør ikke forskjell på folk.
Dessuten tror jeg de fleste veit å kunne glise av seg sjøl, slår han lattermildt fast.

Snudde etter «Valdres»-sak
De fleste «skjønner greia», sjøl om det

Valdresmagasinet

Avismann: VG-vaktsjefen med avisa Valdres mellom hendene på en benk på
Fagernes. Mye av fritida går med på å jakte etter gode humorpoeng i lokalaviser.

Mannen bak BAdesKen om koronahumor,
hytteforbud og familiehytta på Vaset

«støtt er noen som klager». Dem velger Ken André å ikke bry seg om. Det
gjelder å finne humor i hverdagen –
også når alvoret inntrer.
Da koronaviruset kom feiende over
landet for fullt i vår, var han imidlertid ikke overbevist om at det lot seg
gjøre. Instagram-humoristen vurderte å gi BAdesKen koronafri – sette humoren på pause til pandemien var
over.
«Etnedal Utvikling har avlyst møte
om å lykkes». Overskrifta på en artikkel på nettavisa til «Valdres» en tidlig
marsdag bare dager før landet stengte ned, var det som ble tungen på
vektskåla og fikk ham til å endre syn
på saken.
– Folk ble alvorlig sjuke og flere
mista livet på grunn av koronaviruset. Det kunne man sjølsagt ikke tulle
med og måtte vise respekt for. Samtidig skjedde det mye rart i landet vårt
da «koronaen» slo til, som var verdt å
le av, konstaterer Ken André.
– Jeg er oppdratt til at et fast, godt
håndtrykk er forskjellen på om du er
skikkelig eller litt tafatt. Sjøl om jeg er
fra Toten, hadde jeg begynt å venne
meg til klemming også. Plutselig begynte man å hilse med albuen og
skoa i stedet.

Frykt og hytteforbud
Enkelte ganger kunne humoren oppstå i lokalavisenes frykt for å stå på sidelinja uten å få med seg «begivenheten».
– Det er mange kommuner rundt
om i landet som ikke har hatt påvist
koronasmitte så langt. Særlig i starten av denne pandemien, la jeg merke til at det nærmest var et slags tilløp til frykt enkelte steder for å «gå
glipp av» koronaviruset. Lokalavisene skreiv om hvor mye smitte det var
i Oslo og at «viruset var på vei», påpeker Ken André.
Sjøl har han med sitt vante skråblikk skrevet seg gjennom koronakrisa. I høst ble betraktningene gitt ut
mellom to permer på Kagge Forlag.
Da boka gikk rett til topps på bestselgerlista til Norges største bokhandlerkjede, Ark – foran blant annet Jo
Nesbøs nye krimroman – var andreopplaget allerede bestilt, etter særdeles godt forhåndssalg.
Avgjørelsen om å fortsette med humor i krisetider, ga gjenklang i folket.
Antallet følgere og visninger på Instagram har også skutt i været siden i
vår.
Ken André lykkes med å ta Norge
på kornet. Som de tre foregående BAdesKen-bøkene, har også «korona-

spesialen» en lånt strofe fra nasjonalsangen som tittel: «Norske mann i
hus og hytte» – med det siste ordet
surra inn i sperrebånd på bokforsiden.

– Hadde ledd godt
Det mye omtalte hytteforbudet, som
ble innført den 19. mars og opphørte
om lag en måned etter, er blant det
som har gitt fyldig materiale til boka.
Da mange «byfolk» satte seg i bilen
og søkte seg til trygghet på hyttene
sine ute i distriktet, ble bedt om å reise hjem og var motvillige til å gjøre
nettopp det, tok smittefrykt og følelser overhånd for mange.
– Det ble intenst og oppsto en dynamikk mellom bygd og by, som var
veldig interessant å følge med på,
mener journalisten og humoristen.
Han gjør en kjapp analyse: «Byfolka»
syntes sjøl at «dom som legg att mett
av peeng i hyttekommunen», som
totningen sier det, ble vist liten nåde
og takknemlighet av lokalbefolkninga, som på sin side følte de ble møtt
med liten grad av forståelse og respekt for situasjonen de sto i av motparten.

31. oktober 2020

9

Fra familiealbumet: Et lånt bilde og kjært minne fra moras fotoalbum. Ken André i rosa antrekk utafor hytta på Vaset engang på 90-tallet sammen med mormor
Solveig Stenberg, mor Marit Ottesen og morfar Kåre Stenberg, som bygde hytta i si tid.

– Det ble trua med politiet og Forsvaret for å håndheve forskrifta. «Je
skulle likt å sjå dom komme med
tanks for å taue bort en Oslo-fis»,
humrer totningen.
Hytta er hellig – og å nekte folk adgang, var som å banne i «kjerka».
– Tenk om Odvar Nordli (tidl. norsk
statsminister, journ.anm.) hadde
nekta oss å dra på hytta på 70-tallet.
Vi hadde ikke trodd på det og ledd
godt, sier Ken André.

«Vokste opp» på Vaset
En høyreist gutt med blondt, skulderlangt hår, står med hendene i lomma
på en knallrosa Adidas-shorts, med
matchende T-skjorte og tennissokker
trukket godt over anklene med skiferheller og grønt gress under skoa. På
bordet inntil hytteveggen like ved
står ei glassflaske med Casino-sitronbrus og en bærbar radio.
Unggutten er Ken André, som anslår at bildet han holder mellom hendene er tatt engang på 90-tallet. Mor
Marit Ottesen har lånt ham det som
er et kjært minne fra fotoalbumet. På
bildet er også mora, mormora og
morfaren med. Det var morfar Kåre
Stenberg som i si tid førte opp hytta,
med materiale han hadde frakta med
seg på traktor fra Toten.
For Ken André var utflukter til familiehytta på Vaset en viktig del av
oppveksten.
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– Jeg har lært meg
mange fiskekortvitser
oppigjennom – du skal ikke
gå mange meterne før en
valdris spør etter fiskekort,
sier han og ler godt.

Orka ikke takmåking
– Vi satte oss i bilen og dro fra Raufoss
etter at far var ferdig på jobb fredag
ettermiddag og var framme tre og en
halv time seinere – på veien var vi alltid innom bakeriet som lå omtrent
ved Tonsåsen. På vinterstid var hytta
gjerne nedsnødd, så vi måtte grave
den fram i kulda. Vi klarte vel akkurat
å få en liten lunk i hytta til vi skulle
dra igjen på søndag, slik jeg minnes
det.
Tanken på å måtte måke hyttetak,

var medvirkende årsak til at han takka nei til å overta familiehytta, som
ble solgt for flere år siden.
– Det har jeg verken tid eller ork til.
Dessuten pendler jeg mellom Oslo og
Bergen, så det hadde bare blitt enda
et sted å forholde seg til i en allerede
hektisk hverdag, forteller han.

Konservativ rakfiskspiser
46-åringen er imidlertid «mett av
gode minner», slik totningen uttrykker det, fra hyttelivet i dalføret i oppveksten.
– Jeg har lært meg mange fiskekortvitser oppigjennom – du skal
ikke gå mange meterne før en valdris
spør etter fiskekort, sier han og ler
godt. Sjøl nyter han helst fisk fra Valdres godt raka og i gode venners lag –
med lefse, grov sennep, rå løk, rømme og setersmør til.
– Jeg er ganske konservativ når det
kommer til rakfisktilbehøret og vil
knapt nok servere poteter til. Det var
mye vanskeligere å få fatt i rakfisk
før, så da måtte du kjøpe med en butt
når du var i Valdres – nå kan du få
kjøpt rakfisk vakuumpakka på Rema
1000 i Oslo liksom. Jeg synes egentlig
rakfisk smaker best rett fra butten,
men det er noe drit å renske da, så det
er mer lettvint å kunne kjøpe ferdige
fileter – særlig når man skal ha mange
til bords.

Har «omvendt» flere
De siste ti åra har Ken André så godt
som årlig invitert venner i både Bergen og Oslo til rakfisklag, med både
mild og sterk variant på bordet.
– Jeg inviterer alltid forskjellige
folk for å få flest mulig til å bli glad i
rakfisk. Det er morsomt å kunne servere folk noe de aldri har smakt før
og tror at de ikke liker. Den første
gangen jeg inviterte til rakfisklag var
vi omtrent tjue stykker – bare tre-fire
av oss hadde spist rakfisk tidligere.
Folk er gjerne skeptiske og griner litt
på nesa før de tar en bit av lefsebussen, men det faller faktisk i smak hos
de fleste. Jeg tar på meg æren for å ha
omvendt mange gjennom rakfisklaga
mine, avslutter rakfiskelskeren, journalisten og humoristen.
Koronasituasjonen gjør at Ken
André neppe får samla venner og
lada opp til høytida med rakfisklag i
år. At boka hans – som viser hvordan
humoren oppsto da pandemien dette
året satte en stopper for det meste
som er moro – vil bli å finne under
mange juletrær og gi folk noe å le av i
ei høytid der feiringa for de fleste blir
uten tjukke slekta, er det imidlertid
liten tvil om.
Ingri Valen Egeland

Valdresmagasinet

– Flott hvis jeg treffer folk med bildene mine
Årets festivalkunstner
er bestemt for lenge
siden, selv om festivalen ikke arrangeres i år.
Det er Ivar Vaa fra Aurdal, som sier han elsker
å møte mennesker.
– Når begynte du å male?
– Jeg har «alltid» gjort det. Da jeg
var liten gutt og var med bestefar i
verkstedet hans – han drev med bildemaling, treskjæring og rosemaling
– ble jeg liksom aldri lei av det. Så jeg
er ham evig takknemlig for den inspirasjonen, svarer Ivar.

Glad og stolt
Likevel har malinga gått i perioder,
for den opprinnelige telemarkingen
har i sitt sivile liv bestandig hatt andre jobber. Fram til for tre år siden
jobbet han i den videregående skolen
på Røros. Da var tida kommet for å
jobbe med maleri på heltid. For om
lag halvannet år siden flyttet han for
andre gang til Valdres – første gangen
han bodde her var mellom 1982 og
1987 – og innledet det han betegner
som sitt nye yrkesliv.
– For jeg blir nok aldri pensjonist, i
ordets rette forstand. Jeg vil alltid
drive med ting jeg tror på. Og i alle
fall de siste 15 åra har malerkunsten
vært en sterk drivkraft for meg, slår
han fast.
Sterkt var det også å bli spurt om å
være festivalkunstner etter såpass
kort tid tilbake i Valdres.
– Jeg ble veldig glad og stolt da Håvard spurte meg, sier Ivar, som sjølsagt synes det er synd at årets rakfiskfestival måtte avlyses.

Samstemte
Da han og samboeren Ruth Glemmestad stilte opp som frivillige under
Draumefangaren i fjor, var nemlig
rakfiskgeneralen ansvarlig for parkeringa oppi Åbjør. De kom i snakk om
løst og fast. Ivar fortalte blant annet
om kunsten sin.
– Håvard så nok bildene mine på

SPONTAN TEKNIKK: For tida er Ivar veldig glad i å male akvareller. – I denne teknikken ligger øyeblikkslyrikken, mener han.
Facebook. Og plutselig en dag, da jeg
var ute og kjørte bil nede i Modum,
ringte telefonen. Det var Håvard som

spurte om jeg ville bli festivalkunstner. Jeg stoppet bilen på ei busslomme og svarte ja med en gang. Det var
fantastisk artig å bli spurt om dette,
så jeg var og er veldig kry, forteller
Ivar og smiler.
Og resten er historie, som det heter. Ivar, barna og samboeren har
brukt mye tid på å plukke ut hvilket
motiv som skal pryde etiketten på
dette årets rakfiskakevitt. De bestemte seg for at det måtte bli utdrag av et
større maleri, ettersom en etikett jo
er så liten.
– Alle fem var samstemte om denne løsningen, sier Ivar.

Sin egen historie

Vil signere: Her er daglig leder i Norsk Rakfiskfestival AS, Håvard Halvorsen
(t.v.) sammen med rakfiskkunstneren i år, Ivar Vaa. FOTO: Geir Helge Skattebo
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Aurdalskunstneren gjentar sitt budskap om at han ønsker å treffe folk
med bildene sine.
– Men de har sjølsagt også flere
funksjoner, ikke minst for meg personlig. Jeg har en indre driv, en lyst
til å uttrykke meg. Det er en viktig
måte å kommunisere med folk på. Og

det må være slik at de jeg viser bildene fram til begynner å lage sin egen
historie. Det er blant annet en av
grunnene til at jeg aldri har hatt titler
på bildene mine, utdyper Ivar, som
hadde sett veldig fram til å møte folk
under årets rakfiskfestival.
Som skapende menneske drev
67-åringen også som knivmaker i
mange år, og laget flere hundre kniver fra slutten av 1980-tallet og fram
første åra av 2000-tallet. Men som
nevnt slo da malerkunstens drivkraft
sterkt inn i ham igjen. Og han har hatt
en rekke utstillinger og solgt masse
bilder. Men Ivar bedyrer at pengene
ikke er viktige. For som han sier, han
har sin «statspensjon» og har det han
trenger.
– Det mest betydningsfulle er at
folk blir berørt av kunsten min, fastslår Ivar Vaa.
Morten Stensby
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Monika Nilssen Design / veleum.no
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En bærekraftig valdresnatur
krever en bærekraftig
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Rådgiver: Erik W. Lothe kommer ofte inn i bildet når hytta skal innredes og
utformes og bistår med å diskutere løsninger og muligheter for kundene.

Eget showrom: Forskjellige kjøkkenløsninger lages det mye av. Arnas og
Marius (t.h.) i det nye showrommet i tilknytning til fabrikken i Ryfoss.

Full fart: Produksjonen har gått på høggir de siste ukene hos den nye innredningsprodus
lager løsninger i MDF eller heltre.

Tveitabru overtok de
to ansatte i Falken
Trevare og noe av
utstyret etter fabrikken, og nå har firmaet
utvidet med eget
snekkerverksted med
foreløpig to ansatte.

biten også, forteller nokså nytilsatt
prosjektkoordinator, Eirik W. Lothe,
hos Tveitabru.

Sikrer skreddersøm for

D

et gror bokstavelig talt i sporene av den nokså omfattende
byggeaktiviteten innenfor fritidsboligmarkedet i Valdres. Nå er
det nesten blitt slik at alle skal ha hytte i Valdres. Det går på høggir de fles-
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te steder, og ny satsing ser også dagslys. Tveitabru Bygg i Ryfoss er i denne situasjonen.
– Nå tilbyr vi i langt større grad enn
før også skreddersøm til hyttekundene våre, faktisk helt ned på designog interiørnivå. I mange år har Tveitabru bygget hytter der løsningene
har blitt til i nært samarbeid mellom
hyttekunden og våre folk. Først velger man tomt og så velger man løsning. Det er som oftest slik at de fleste har klare krav til hva slags hytteløsning de ønsker seg. Dessuten er
det jo slik at vi har mange referansehytter å vise til når vi får definert
kundens krav og forventninger. Slik
blir gjerne drømmehytta til. Nå tar vi
dette er skritt videre, og tilbyr rådgivning og løsninger for den innvendige

Valgte Syndin framfor Spania
Lothe kom i kontakt med bedriften
da han kjøpte hytte av dem på Rennefjell på Kvislasyndin. Det skulle
ende med en jobbavtale. Han er også
klar på at det er her i Valdres han vil
bli gammel. Når han ikke oppholder
seg på hytta holder han hus i den vesle bondestua han kjøpte på impuls
Nordaberget.
Vi skynder oss også å legge til at
hytta på Rennefjell for lengst er solgt
til fordel for en ny hytte som også
Tveitabru holder på å bygge for sin
ansatt. – Den ligger ved Lostølen og
skal skreddersys ned til minste de-

talj, bedyrer Eirik. Nå har han fått
smaken på hytte på fjellet-livet og
har valgt bort Costa del Sol og Spania
der han de siste årene har tilbrakt livet som eiendomsmekler og interiørrådgiver.

Startet snekkerverksted
– Jeg er egentlig interiørmenneske,
kall meg det, jeg lever og ånder for
løsning, utforming og innredning,
forteller han. Han er i sitt ess når han
kan kaste ball med hyttekundene.
Han røper også en annen nysatsing
hos Tveitabru:
– Vi var kjent med at Falken Trevare i Røn var klar til å avvikle drifta. Vi
fant fort ut at det kunne være noe for
oss. Vi slo til og overtok gutta og noe
av utstyret. Etter en del ombygging

Valdresmagasinet

Bra maskinpark: Marius kan konstatere at den
nye fresemaskinen gjør jobben. I bakgrunnen ser vi
avtrekksanlegget som eierne har investert i.

På farten: Eirik Lothe er mye ut i felten i forbindelse med
å rådgi løsninger og oppfølging av oppdragene.

senten i Ryfoss. Marius (t.h.) og Arnas foran en stabel med plater som etter hvert skal bli til ferdige møbler. De

hyttekundene
av det tidligere lakkeringsverkstedet
til Lomen Auto i Ryfoss, som Tveitabru har tatt over, begynte de å produsere kjøkken, baderomsinnredninger, møbler og innredning til egne
prosjekter og markedet for øvrig. Det
har vist seg å være en smart og etterspurt satsing. De to ansatte, Marius
Jonusas og Arnas Milusauskas har
ikke hatt en kjedelig dag siden de
starta produksjonen for fullt. Eiriks
oppgave er å ivareta kundesida og
sørge for gjennomføring.

Rådgivning
– Vi kommer inn som en nøytral part
og bistår gjerne kundene til å velge
løsninger, form og farge.
– Nå opplever vi at denne delen av
bedriften går så det suser. De to snek-
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kergutta har hendene fulle i kombinasjon med produksjon og montering ute hos kundene. Det sender
dem til Syndin, Vaset, Eidsbugarden
Gaustablikk, Vang og mange andre
steder utenfor Valdres, forteller Eirik.
De to ansatte kommer fra Litauen,
og ikke minst Marius har lang fartstid
i Norge og Lomen der han er bosatt
med kone og familie.
– Jeg kom hit i 2005 og har siden
2007 jobbet hos Falken, forteller han
til Valdresmagasinet. Han håndterer
de fleste arbeidsoperasjonene innenfor produksjonen og er ikke minst en
erfaren møbellakkerer. Marius er
svært godt fornøyd med de nye produksjonslokalene i Ryfoss og utstyrsparken, som etter hvert har kommet
på plass. Nå er også det flotte

Varierte oppgaver: Arnas trives med å håndtere
maskinene og syns det er spennende å bidra til gode
løsninger for kundene.

showrommet ferdig, og det gjør oppgava med å selge inn løsninger enda
enklere.

Ny møbelkolleksjon
– Vi er opptatt av å samhandle med
lokale bedrifter. Det er svært viktig i
disse tider. Det nyeste er at vi har innleda et nært samarbeid med Odd
Egge som driver Egges Mekaniske i
Ryfoss om å lage blant anna understell til bord og møbelløsninger samt
trapper. Vi har allerede levert en del
av dette, og skal også lage en serie
som skal stå i utstilling hos Interiørsenteret på Leira slik at de kan selge
på bestilling. Tanken er også å lage en
hagemøbelkolleksjon der vi kombinerer jern og tre, forteller en begeistret Eirik Lothe.

Trendene forandrer seg
Eirik kan også fortelle mye om hvordan smak og sans, egentlig trendene
har utvikla seg innenfor interiørfeltet.
– Nå har vi en klar trend med at
kundene velger mørke farger på vegger og tak, men samtidig ser vi at
også de naturlige trefargene er på veg
tilbake. Valgene er også gjerne noe aldersbestemt.
– Dette er en utrolig spennende reise å få være med på, og enda morsommere er det når vi nå sjøl rår over
hele spekteret. Slik har vi også større
garanti for å skape løsninger som
kundene er fornøyde med, sier Erik
Lothe. Og han berømmer snekkergutta for iver og pågangsmot.
Torbjørn Moen
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En 20 år gammel drøm
– Jeg har ønska meg hytte
på Syndin lenge, men
ikke fått med samboeren
på det før nå. Det ble
noen kompromisser. For
meg er dette en snart 20
år gammel drøm som går
i oppfyllelse, forteller
ringerikingen Kjetil Gjerdalen.

S

iden i våres har Kjetil Gjerdalen
og samboer Anne Sofie Berg
Hansen vært hyttefolk på Syndin. Kjetil viser rundt i den nybygde
hytta. Det som slår oss mest, er kanskje løsning, materialvalg, fargebruk
og framfor alt panoramautsikten mot
høyreiste, flotte fjell og vakker natur i
alle himmelretninger.
– Lyset er likevel det vi kanskje lar
oss fascinere sterkest av, sier Kjetil.
Han har siden hytta sto innflyttingsklar hatt 50 overnattingsdøgn på
Syndin. – Jeg er her nesten annenhver helg. Det er slik jeg også så det
for meg, sier Kjetil.

Glad i beliggenheta
Kjetil og Anne Sofie tok over hytta 30.
april i år. Han forteller at forventningene fortsatt er de samme som da de
hadde bestemt seg. – Beliggenheta er
også gunstig siden jeg ikke trives
med å kjøre bil, sier han. Med jobb på
Hensmoen hender det faktisk ikke
reint sjelden at Kjetil kjører ned på
mandagsmorgen uten å måtte stå
opp i otta.

Bånd til området
– Det naturlige spørsmålet om hvorfor de valgte hytte på Syndin er
uunngåelig.
– Det har nok mest med tilknytning
å gjøre. Familien har hatt bånd til
området i mange tiår tilbake. Far og

Skreddersøm: Kjetil Gjerdalen (t.h.) har benytta Tveitabru til mye gjennom byggeprosessen. Her ser vi kjøkkenløsninga
og benkeplata som Kjetil beskriver som en perle i det hele. Prosjektkoordinator Eirik Lothe fra Tveitabru syns det har vært et
spennende oppdrag å få jobbe med.
mor kjøpte hytte av Harald Lome på
slutten av 1970-tallet. Ene søstera
overtok denne mens en annen søster
kjøpte hytte i samme området for
seks år siden. Også den bygget av
Tveitabru. Etter at vi lånte hytta til
søstera for noen år siden, var det
gjort, for å si det slik, forteller Kjetil.

Glad i turer og venner
– Dessuten er jeg veldig glad i å gå på
tur, både til fots og på ski. Jeg er gjerne ute i felten tidlig på morgenen. Favoritturen er rundt Nordre Syndin,
sier han. Det falt oss ikke inn å spørre

hvor langt det er, men en god del kilometer i variert landskap, iallfall.
Kjetil legger også til at det var et krav
fra Anne Sofie at det var bilveg fram
til døra.
– Dette har blitt veldig bra, sier han og
viser rundt og skryter uhemma av
peisovnen med kleberstein, som er
en overraskende svært effektiv varmekilde. Han forteller også at han
fikk viljen sin da de gikk for en løsning med tre gjesterom og ett hovedsoverom. – Det gjør det optimalt å ha
med venner hit, som jeg trives med.
Benkeplata i heltre likedan. – Den ble
et smykke, sier han fornøyd. – Anne
Sofie fikk derimot gjennomslag for
eget bad til gjestene. Det synes vi
begge to ble veldig bra, sier Kjetil.

Tett dialog med Tveitabru
Han har startet dagen med møte på
jobben på Teams. – Ellers er jeg slik
anlagt at jeg er vant til å være tilgjengelig hele tida. Nettverket her i området nå gjør det veldig enkelt, ikke
minst siden en mye omtalt mast er
kommet på plass den siste tida.
Kjetil Gjerdalen og kona har jobbet
tett med Tveitabru siden de gikk for å
inngå avtale med dem etter at de
hadde fått forespeilet drømmetomta.
– Vi har hele vegen fått god hjelp til
å velge løsninger, form og farge.

Var først på Hellerud
En storfornøyd hytteeier: Den dagen vi var på besøk hadde Kjetil
Gjerdalen (t.h.) også besøk av møbelgutta som monterte nye kombinerte
gardeskap og nattbord til hovedsoverommet. Her er Gjerdalen i samtale med Eirik
Lothe fra Tveitabru.
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– Realiseringa av vår egen hyttedrøm
startet for alvor to år tilbake da vi besøkte Norsk hyttesenter på Hellerud.
Det endte med at vi skrev kontrakt i
påska for to år siden. Da var vi allere-

de enige om hvordan skjelettet på
bygget skulle se ut. Hytta ble reist i
august i fjor, så det har vært en relativt hektisk periode.
Fasilitetene er ikke stort annerledes på hytta enn i heimen på Klekken. TV-signalene henter han via nettet og har dessuten ordning med å
kunne ringe hytta varm. Nett tar han
via nettverket til Net2You, og det er
veldig stabilt. Utenom selve byggutførelsen har han brukt Tveitabru til å
lage kjøkkeninnredning, garderobeløsninger og innredninga på soverommene.

Kjøpte innredning
– De har laget gode og fleksible løsninger for oss. Ikke minst har de vært
en viktig part å kaste ball med, sier
Kjetil. Det er heller ikke usannsynlig
at de kommer til å gå for noe fra den
nye møbelserien Tveitabru er i gang
med. – Ved å lage måltilpassa møbler
får vi den mest optimale løsninga for
det vi ønsker oss, sier han.
Nå står vinteren snart for døra og
Kjetil håper også at boden han har
bestilt snart kommer på plass. – Da
får vi et sted for oppbevaring og ikke
minst et sted til å lagre vinterveden,
sier han. Han syns livet i egen hytte
på Syndin er fortreffelig. – Ja, jeg nyter det veldig, sier Kjetil Gjerdalen,
som også har klare slektsrelasjoner til
Valdres, sjøl om det egentlig er Torpa
slekta kommer fra.
Torbjørn Moen

Valdresmagasinet

PÅ HJEMMEBANE: Tor Hermann Lie (tv), Øyvind Haganæs og Geir Ove Karlsen i bedriftens lokaler i Aurdal.

– Festivalen er en fin arena å vise seg fram
Det lokale firmaet Reint
Tre i Aurdal opplever
veldig god effekt av å ha
stand i sentrum av Fagernes under rakfiskfestivalen. De vil savne at festivalen er avlyst.
– Vi solgte mye hyttemøbler helt fram
til nyttår i fjor, forteller daglig leder
Geir Ove Karlsen.
Reint Tre har ikke stand primært
for å selge der og da, men for å treffe
kundene og knytte nyttige kontakter.
Slik blir det dessverre ikke i år.
– Men det har likevel vist seg svært
positivt for oss, sier Karlsen.
Han framhever også at Fagernes
Handelsstands Forening har kjøpt og
plassert ut en god del hyttemøbler.

Ungt foretak
Også i Fagernes kjøpesenter er flere
av produktene utstilt. Foran Kiwibutikken på Beitostølen står en tilsvarende stor stol som den som var

Valdresmagasinet

plassert i Fagernes sentrum.
– Dette er naturligvis fin profilering
for oss, konstaterer Karlsen.
Reint Tre ble stiftet i 2014 og er således et ganske ungt foretak. Dagens
eier, Øyvind Haganæs, hadde drevet
snekkerverksted i mange år før det.
Først hjemme hos seg sjøl i Aurdal,
seinere på Kalplassen industriområde, noen få kilometer unna. Men siden 2013 har han og Reint Tre holdt
til i det som for gamle aurdøler er
kjent som Dieserud-butikken, midt i
sentrum av Aurdal.
Reint Tre beskjeftiger foruten Haganæs altså Geir Ove Karlsen som
daglig leder. Tor Hermann Lie er den
tredje ansatte. Og hans datter, Audhild, var som i fjor sommervikar. Hun
driver og utdanner seg til tømrer.

Tetting av laft
I virksomhetens første driftsår var
hovedgeskjeften tetting av laftehus
og -hytter, med et spesielt tetningsmiddel som het PermaChink. Det var
Tronn Røang, for mange kjent som
murer og tidligere deleier i Valdres
Murerforretning samt eier av Valdres

Gjestegard, som hadde dette agenturet sammen med sønnen Ingvar. De
hadde drevet med tetting i ni år, men
Tronn måtte gi seg av helsemessige
grunner. Da ble agenturet solgt til det
nystartede foretaket Reint Tre. Tronn
hadde også ideen til og begynt å lage
de spesielle hyttemøblene, men regulær produksjon var ikke satt i gang.
Og dette har Reint Tre altså overtatt
og utviklet videre.
Geir Ove Karlsen forteller at firmaet fortsatt har tetting av laftehus og
-hytter som en stor del av virksomheten, men da i sommerhalvåret. Nå
bruker de fugemassene topChink og
topSeal, som begge er velegnet for
slike jobber. Ellers er det store utvalget av hyttemøbler – med særegne
stoler, bord og krakker – en vesentlig
del av produksjonen. Alt bedriften lager kan studeres på nettsida, www.
reinttre.no.

Fleksible
Men den siste tida er det kanskje
snekkerverkstedet som har ekspandert mest.
– Vi har hatt et veldig oppsving de

seineste månedene. Det går mye i
kjøkken, men vi lager også skap,
kommoder og senger. Alt er skreddersøm og lages etter mål, på bestilling. Dette gjør at vi er veldig fleksible
og kan tilpasse for eksempel et kjøkken der det skal monteres, sier Geir
Ove Karlsen, og legger til at bedriften
også har et eget malerverksted, hvor
produktene kan sprøytelakkeres.
Reint Tre holder på å bygge seg opp
som en fullverdig leverandør av byggevarer. Dermed er vinduer og dører
også blitt en del av sortimentet. Skruer, spiker og håndverktøy er å finne i
utsalget i Aurdal.
– Vi har stor tro på at dette blir viktig for oss. I hvert fall har vi solgt mye
vinduer og dører siden vi begynte
med det. Vi påtar oss i tillegg vanlige
snekkeroppdrag. Hvis du for eksempel har en veranda som skal settes
opp, så kan vi gjøre det også, reklamerer Karlsen.
Morten Stensby
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Motebutikk
midt i
Fagernes
sentrum

Gatebutikkene

Takk for at
du handler lokalt!

Klær til unge
– og voksne
damer

Godt utvalg i metervare kapper
Høyde 30 cm og 45 cm

Ved handel utenom åpningstid,
send melding til Frøydis
på tlf. 997 02 753

Vi er behjelpelige
med å sy!

Ramme inn
bilde eller maleri?

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

Anita’s Drøm

Rammeverksted
& Handleri
FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

1946 – 2020

God parkeringsmulighet utenfor butikken

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

74 år

franit_a

Man.-tors. 10-17, fre. 10-18, lør. 10-16

Rakfiskfestivalen er avlyst,

men ikke de gode tilbudene på Møbelringen
÷50%

North Beds
5859 Lysefjord
kontinentalseng
150 x 200 Nå kr

7.900,-

180 x 200 Nå kr

9.900,-

Svane Nobel
150 x 200 Før kr 25.999,NÅ 12.999,180 x 200 Før kr 31.999,NÅ 15.999,-

SPAR kr 4.000,-

(Priser uten gavl)

SPAR kr 4.000,(Priser uten gavl)

Wonderland
Harmony
kontinentalseng

Mantovani sofa
byggesystem

÷40%

150 x 200 Før kr 25.999,NÅ 14.999,180 x 200 Før kr 27.999,NÅ 16.999,-

Gjelder alle oppsett
i tekstil Ruby og
Savannah

SPAR kr 11.000,(Priser uten gavl)

Møblene får du levert og montert etter
nærmere avtale – også på lørdager.
18
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BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel

SKRAUTVÅLSVEGEN 33, 2900 FAGERNES

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

Valdresmagasinet

• Service og reparasjoner på personbiler
• Service og reparasjoner på lastebiler, tilhenger og
busser.
• Periodisk kjøretøykontroll på personbil, varebil,
lastebil, tilhenger og busser.
• Montering og service på alkolåser.
• Montering og service av fartskrivere.
• Salg av Mobil1 olje.
• DEKKMANN. Salg og reparasjon av dekk.
Dekkhotell for personbildekk og lastebildekk.
• Vaskehall for tunge kjøretøy.
Fagernes
Verkstedsenter AS
Tlf. 911 11 120

Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Vedlikehold
• Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg
Vannrensing
Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår
med
søknad
om
Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Bistår
med
søknad
omutslipstillatelse
utslipstillatelse
Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med •søknad
om utslipstillatelse
Vedlikehold
Modernisering
• Nyanlegg

Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS

Fagernes
RørASAS
Fagernes Rør

Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 • E-post: fagernes@comfort.no
Spikarmoen 13 - Tlf. 911 11 123

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

ELEKTROVARER TIL HYTTE
OG HJEM FÅR DU KJØPT HOS
OSS PÅ FAGERNES

POWER VALDRES
SAMME PRIS I BUTIKK SOM PÅ NETT
WWW.POWER.NO
VALDRES@POWER.NO / 613 60 710 / GULLSMEDVEGEN 13, 2900 FAGERNES
Valdresmagasinet
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VI SERVERER:

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

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

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

!
n
e
m
m
o
k
l
e

V
FAGERNES tlf. 61 41 11 11
20
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Jernbanevegen 35

2900 Fagernes

VI SERVERER RAKFISK
FRA 1. TIL 8 NOVEMBER

og annen god norsk hjemmelaget mat!
Tusen takk til alle våre gjester!
Fagernes Gjestegård består, og vi gleder oss til å fortsatt kunne
ønske alle gamle og nye gjester velkommen til oss!

ÅPNINGSTIDER:
Mandag – Fredag 10.00–20.00
Lørdag 10.00–19.00
Søndag 11.00–20.00
Valdresmagasinet
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Vi leverer ferdig skigard...

Etablert
2009

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

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

STORDISTRIBUSJON
I VALDRES

– hjem til samtlige husstander langs
våre distribusjonsruter i Valdres
Lørdag 21. november og torsdag 26. november
HUSSTANDSDEKNING I VALDRES CA. 90%
For annonsebestilling, ta kontakt med markedsavdelingen
annonse@avisa-valdres.no eller på telefon 61 36 42 00

- og kraftige utemøbler
– SOM ER BEREGNET TIL Å STÅ UTE ÅR ETTER ÅR

RAKFISKKASSA FRÅ WANGENSTEN
Ferdig skigard
Porter og portstolper

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

Sjølv om Rakfiskfestivalen 2020 er avlyst er det ingenting i vegen
for at du kan ha din eigen rakfiskfestival heime eller på hytta.
Vi i Wangensten lanserar no rakfiskkassa som gjer det enkelt for deg!
Den inneheld alt du treng til eit framifrå rakfiskmåltid.
Sjå heimesida vår for meir informasjon om kva rakfiskkassa inneheld.

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

Rakfiskkassa for 2 eller 4 personar
må tingas på førehand og kan hentas
hjå oss på Leira frå og med veke 45.
Bestill på vår nettside
www.wangensten.no/rakfiskkasse
eller post@wangensten.no

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
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WANGENSTEN AS
Golsvegen 23, 2920 Leira
i Valdres. Tlf.: 61 36 23

Våre opningstider i november:
Måndag til torsdag 09-16, fredag 09-19
VEKE 45 torsdag og fredag 09-19,
laurdag 11-15

Valdresmagasinet

Traktorregistrert ATV
BILVERKSTAD
· Service
· EU kontroll
· Reperasjoner

40 eller 60 km/t

Velkommen
uansett bilmerke!
Dekk-

YX
Heggenes

MECA
verksted

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

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

avdeling

KLEPP AUTO
▪ Bensin, Diesel,
Kjøpsmannsbrotet
9, 4352 Kleppe
Traktorregistrert
ATV med godkjent fart
Trucstop, Adblue
▪
Salg
av
alle
MECA
Verksted
YX
Beitostølen
YX Heggenes
▪ Kiosk, is, brus, pølser, ▪ Service/reparasjon
Tlf.: 51▪ typer
78dekk
60 60 40 eller 60 km/t
fra 59.900,hamburger, vafler
av alle biler
Dekkreparasjon
▪ Propan
▪ Frontruteskift/reparasjon
og skift
inkl. mva., klargjøring og registrering
▪ Hengerutleie/-salg
▪ Service/klimaanlegg
AC
▪ Vulking
av dekk
Man-fre
07:00-16:30
▪ Vask/polering bil
▪ EU-kontroll
▪ Dekkhotell
Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–21
Lør–Søn kl 09–21
dekk@sebu.as

Åpent man–fre 07–21
lør–søn 09–21

Heggenes
Åpent man–fre 08–16

Tlf. 61 34 29 25

Tlf. 61 34 29 20

• Hamburger, pølser, vafler
Bilberging
• Kiosk,▪ is,
brus
• Dekk reparasjon og skift
• Dekkhotell
• Propan
• Bilberging
• Henger utleie/salg
• Vask og polering av bil

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

Selvbetjent stasjon

Tlf. 61 34 29 20 • VakT: 975 14 850
seurran
Konk priser!
e
g
dykti

Sebu Bil & Bensin AS

Snøfreseren er 125 cm brei og har 14 hk
Briggs&Stratton motor, kr 43.990,- inkl. mva.

Modeller på lager for prøvekjøring

VI
www.mecacarservice.no
BRINGER

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

Tlf. 61 36 09 44

GRATIS

Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

www.mecacarservice.no

Tlf. 61 34 29 20 • vakt: 97 51 48 50

FLISSENTERET VALDRES

Vindevegen 1, 2940 Heggenes
Besøk vår hjemmeside www.sebu.as
Vi er en Modena franchisebutikk og har komplette
baderomsutstillinger, badekar,
dusjløsninger, speil, vegghengte toaletter og Fibo
baderomsplater.
Sammen med deg som kunde
kan vi stå ved Mood-boardet og
skape muligheten til å realisere
drømmen om det perfekte bad.

Hver enkelt kan derfor få sin
unike løsning, alt etter hva
man ønsker av pris, design
og stil.
Vi leverer også fliser til
kjøkken, stue, terrasse,
trapper og uteområde.
Det finnes utallige muligheter
og bruksområder med fliser,

det er bare fantasien som
setter begrensninger.
Modena Fliser er en av
Skandinavias ledende
leverandører av keramiske
fliser, både private og offentlig
bygg. Flisene er miljøvennlig,
slitesterke og har svært lang
levetid.

Våre forhandlere er blant
annet Foss fabrikker, Scalabad,
Coram, Grohe, Globo,
Gustavsberg, Norsk steinmiljø,
Minera skifer og Alta skifer.
Høstens nyhet i vår butikk
er interiørartikler fra Chick
Antique og Bloomingville,
noe som kan sette prikken
over i’en i dine rom.

Velkommen
til vår butikk i
Krokabakkatn 2,
Leira!

FLISSENTERET VALDRES
Krokabakkatn 2, 2920 Leira
Tlf 911 83 544
post@flissenteret.no

Følg oss på:

Valdresmagasinet

ÅPNINGSTIDER:
Proff:
07.00-18.00 (16)
Modena: 10.00-18.00 (16)

modenavaldres

Modena_valdres
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TENKEBOKSEN

TOBIAS WETLESEN

Hva skjer, USA?
Det er rart å skrive i et lokalmagasin
fra Valdres om hva som foregår over
blåmyra. Allikevel gjør jeg det nå,
uten den minste frykt for at det finnes
et menneske der ute som ikke kjenner
til Trump og de røde kapsene. Dette
er daglige overskrifter i tabloider og
ulike medier, og heller ikke et uvanlig
samtaletema under lunsjen på jobb.
Kanskje spesielt nå som skjebnevalget nærmer seg, men uansett har ikke
håret til Trump hatt mange dagene fri
fra folks lepper de siste årene. Derimot er nok en diskusjon om et norsk
stortingsvalg svært sjeldent å høre eller se på det amerikanske språk. Nærmest utenkelig. Sannsynligvis vil
også svært få amerikanere være i
stand til å navngi den norske statsministeren, eller plassere landet vårt på
kartet, for den saks skyld. Denne uvitenheten er selvfølgelig kun basert på
klassiske TV-serier som «Are You
Smarter Than a 5th Grader?» og diverse talkshow som spør tilfeldige amerikanere på gaten om enkel geografi.
Selvfølgelig er dette et altfor tynt
grunnlag til å kunne generalisere et
helt land med over 300 millioner innbyggere ...
Det er kanskje dette antallet som
gjør landet så interessant. Du skal
nemlig lete lenge etter et like stort og
folkerikt land med så ulike kulturelle,
religiøse, og politiske verdisyn. Allikevel er den amerikanske, politiske
orienteringen delt i to, til tross for deres enorme mangfoldighet og stadig
økende polarisering. Mange stemmer
også på personen, og ikke partiet. Du
stemmer på den du håper endelig skal
gjøre den amerikanske drømmen til
virkelighet, hva enn den måtte være
for deg. For øvrig et forholdsvis støvete tankegods som fremdeles lever i
beste velgående i statene. En drøm
som kanskje kan dateres flere hundre
år tilbake i tid. I utgangspunktet var

det nok en appell til innvandrere som
kom for å jobbe og skape seg et godt
liv for seg selv og familien. Faktisk så
bærer Valdres sølvmedaljen rundt
halsen for norske områder med høyest antall utvandret til USA, og forskere mener minst 17 000 emigrerte til
USA fra Valdres i perioden 1836–1940.
Det er bare tusen mindre enn antall
fastboende her i dag! Alle disse valdrisene ofret mye i jakten på den amerikanske drømmen i dette forjettede
land. Hvordan kan drømmen fremdeles eksistere i dag? Det blir i så fall

USA er verdens beste nasjon. Retorikken har alltid vært den samme, og
den glødende patriotismen er blitt en
urokkelig følelse som er dypt støpt i
den amerikanske sjelen. Statistisk
sett er det imidlertid lite empiri og
statistikk for landet å støtte seg på.
Mye tyder på at landet slett ikke har
vært, er, eller skal bli så fantastisk
som hver valgkamp siden (i hvert fall)
1980-tallet har gitt inntrykk av.
Den norsk/amerikanske musikeren, programlederen, og medieper-

ILLUSTRASJONSFOTO

snakk om en helt annen drøm, tror
jeg. Kullgruvene er borte. Fabrikkene
automatisert. Den gamle drømmen er
død.
Både Reagan, Bush, og Clinton har
alle blitt tatt i å bruke uttrykket «Make
America Great Again». Med dette i
mente blir det vanskelig å tidfeste
USAs storhetstid. Jeg tror for eksempel ikke at livet til de nyankomne valdrisene i 1850 var en dans på roser fra
første stund, ei årene som fulgte.
Tvert imot. Når var landet egentlig så
«great»? Heller ikke Obama var fremmed for å uttrykke sin mening om at

sonligheten Thomas Seltzer ga nylig
ut en serie hvor han reiser rundt i USA
for å finne ut hvordan det egentlig går
med den amerikanske drømmen. I serien kommer det fram hvor ekstremt
økonomisk splittet landet er, hvor
omfattende rusproblemene er, en stadig økende kriminalitetsstatistikk, og
hvor utsatt enkelte områder faktisk er
for naturkatastrofer (som oftest også
de fattigste). Lista fortsetter. Menneskene han intervjuer, fortrinnsvis fra
lavere middelklasse, anerkjenner
imidlertid dette helvetet de lever i,
men har ikke mistet troen på den
amerikanske drømmen, selv om det

på mange måter heller virker som et
mareritt. For mange er Trump fremdeles redningen. Ingen tvil om at denne typiske lojaliteten er lite annet enn
beundringsverdig, i hvert fall.
Den 26. september 2020 døde barnebarnet til John Tyler, USAs tiende president (!). Dette er kanskje en absurd
setning. Vi er nemlig ofte under oppfatning av at de amerikanske landsfedrene med gebiss av tre og merkelige
antrekk er noe av forhistorisk tid.
Men USA er langt fra særlig gammelt,
slik som det også er med mange andre
av klodens nasjoner. «One Nation under God», blir derfor kanskje litt søkt.
Jeg har vanskelig for å tro at det amerikanske konseptet allerede eksisterte da mannen i skyene først lot det bli
lys. En distansering til historiske skikkelser eksisterer åkkesom, illustrert
av sommerens store, opprørske aktivitet; rivningen av statuer. En av dem
som gikk med i prosessen var en i San
Francisco av USAs attende president,
Ulysses S. Grant. Aksjonen ble rettferdiggjort av Grants eierskap av slaver,
men uten fokus på samtidens skjeve
menneskesyn, det faktum at mannen
(motvillig) eide én slave i sin levetid,
at Grant frigjorde han etter et år, at
Abraham Lincoln og Grant samarbeidet om å oppheve slaveriet, alliere og
beskytte minoriteters rettigheter, at
han var den første til å utnevne en
innfødt amerikaner til kommisjonær
for innfødtes interesser, osv. Grant er
en av mange eksempler, og som aspirerende historiker er det med skjelvende stemme at jeg sier:
Ikke slett store navn fra historien!
Da risikerer vi å glemme, og historien
kan gjenta seg. Jeg syntes vi skal ha
respekt og empati for hvordan mennesker levde før oss, og heller ta et
oppgjør med aktuelle aktører som
faktisk kan høre stemmen vår.

LESESJEKKEN
Svein Erik Ski (66) trives
best ute og har ikke roa på
seg til å sluke bøker.
– Jeg leser mye nyheter på nett, gjerne overskrifter og ingresser, så bruker jeg bedre tid på papiravisa og leser artiklene grundigere der, om det
er noe interessant. Dessuten er jeg
sportsinteressert, så jeg gleder meg
til det blir flere skirenn å følge med
på igjen nå framover, forteller Svein
Erik, som er daglig leder i Vaset Utbyggingsselskap.
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Som en svoren skientusiast, er det
sjølsagt ei bok om langrenn som er
hans leseanbefaling til andre, nemlig
Thor Gotass’ «Mitt liv som middels
langrennsløper». «Oddvar Brå. Et
skiløperliv», av samme forfatter, likte han også godt da han leste den.
– Det hender jeg ønsker meg bøker
– da gjerne sportsbiografier. Jeg kan
imidlertid bruke mange uker – eller
måneder for den saks skyld – på å
lese ei bok ferdig, forteller han. Som
friluftsmann, bruker han nemlig aller helst tida ute i naturen, framfor å
sitte i godstolen med ei bok.

– Jeg har ikke roa på meg til å sette
meg ned og lese fra perm til perm i
den forstand, så jeg tar noen avsnitt
av gangen heller. Nå er det ei bok om
norske utedoer, også den med Thor
Gotaas som hovedforfatter faktisk,
jeg har liggende framme. Det er ei
bok der det passer fint å ta noen bolker av gangen. Jeg har leid både hytter og støler med utedo og vokst opp
med det sjøl, så det er mye man kan
kjenne seg igjen i av det som står i
boka, avslutter han.

Ingri Valen Egeland
Valdresmagasinet

Godt å spise, best å dele!

Tiden vi tilbringer sammen
er den mest dyrebare.
Besøk våre utsalg i Aurdal og Bagn
eller en butikk nær deg.
www.bakerietibagn.no - tlf: 911 03 631
Valdresmagasinet
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Pers personlige portrett av Anna får

GAMLE KJENTE: Under utstillinga i Beitohallen, ved portrettet av Anna Stordahl, traff Per Lundgren (th) igjen sine tidligere kollegaer fra Beitostølen Helsesportsenter,
Harald Larsen og Inge Morisbak.

Desember 1983: 24 år unge Per Lundgren
ankommer Beitostølen. Han skal avtjene sin siviltjeneste nettopp på senteret. De neste 16 månedene skal bli skjellsettende for kunstmaleren.

O

ktober 2020: Nesten 37 år etter blir Pers portrettmaleri av
Anna Stordahl presentert på
utstilling i Beitohallen. Ringen er på
et vis sluttet, så vel for den nå 61 år
gamle kunstneren som for den for
lengst avdøde dama fra Volbu.
– Bildet er malt etter en personlig
opplevelse av et lite, men samtidig
stort menneske. Det er mitt store ønske at portrettet får sin rettmessige
plass på Beitostølen Helsesportsenter, erklærer Per Lundgren.

Gledelige nyheter
Og han får sitt ønske oppfylt. Kvelden før utstillinga i Galleriet for figurativ samtidskunst åpnet, dukket veteranen Harald Larsen fra senteret
opp – med fullmakt til å handle.
– Bildet er nå kjøpt av oss, og vi
kommer til å henge det opp et eller
annet sted i resepsjonsområdet, fastslår han.
For hans venn og kollega fra tidlig
1980-tall, Per Lundgren, er dette gle-
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delige nyheter.
– Hvorfor betyr dette så mye for
deg?
– Som sagt, Anna var et lite men
stort menneske. Hun sto ofte i skyggen av Erling. Men hun medvirket likevel med sin solide, lokale bakgrunn til at han fikk mye oppbakking
også i lokalmiljøet. Og hun betydde
selv mye med sine gode gjerninger
for mange mennesker, men som regel i det stille, svarer Per.

Stor idealisme
– Ville Anna likt å få et portrett av seg
på senteret?
– Hun ville nok i utgangspunktet
følt seg svært bekymret. Men det ville antakelig endret seg i løpet av en
viss tid. Erling ville helt sikkert vært
enig med meg, sier Per og smiler.
Ikke så veldig mange fikk anledning til å komme såpass nær innpå
den smått legendariske Erling Stordahl og hans Anna, slik den unge
kunstmaleren gjorde fra 1983. Pers

personlige historier og anekdoter er
tallrike. Hans nære relasjon til ekteparet satte varige spor hos ham.
– De 16 månedene tilførte meg en
menneskelig dimensjon som jeg har
hatt nytte av inn i malerkunsten.
Anna og Erling demonstrerte en stor
idealisme som bare måtte inspirere
et ungt menneske. Erling ønsket
svært sterkt at det skulle komme et
nytt menneskesyn ut av hans eget
credo for tilværelsen: Fra mørke til
lys, fastslår Per Lundgren ettertenksomt.
En annen leveregel for Erling Stordahl var at det kommer mye godt ut
av misforståelser, men ikke av fordommer.
– Hans humor var også velkjent og
åpnet mange mennesker, til og med
kongen, understreker Per.

Enkelt valg
– Hvordan gikk det til at du havnet på
Beitostølen Helsesportsenter?
– Det baserte seg på en klar misforståelse. De spurte om jeg kunne kjøre
bil. Og som en smule overmodig, ung
mann syntes jeg at jeg behersket det.
Problemet var bare at jeg ikke hadde
førerkort, sier Per og ler godt.
Også hans sjef, Erling Stordahl, lo
godt av det hele.

– Så jeg fikk valget mellom Huseby
Blindeskole og helsesportsenteret,
men ikke som sjåfør. Valget var lett,
jeg ville bli her oppe. Jeg tror Erling
kjente seg litt igjen i meg, som en
selvbevisst, ung mann, funderer Per.
Førerkortet sikret han seg likevel i
løpet av vinteren, med økonomisk
dekning gjennom siviltjenesten og
med oppkjøring på Fagernes. Men
«misforståelsen» medførte at Per
endte opp i Bamseli, Anne og Erlings
private hjem.
– De hadde jo tatt til seg Annas
nevø, Gunnar Windingstad, som var
multifunksjonshemmet. Han trengte
pleie døgnet rundt. Ellers gjorde jeg
alt mulig i huset.

Fin og fortrolig
Per fikk et nært og unikt forhold til
Anna og Erling. Han fikk være med i
hverdagslivet i Bamseli. Og han fikk
møte Erlings mange kontakter, så vel
formelle som uformelle. Som kjent
vanket det alt fra kongelige til helt
vanlige folk i deres hjem. Per deltok i
både nære familiesammenkomster
og uhøytidelige kaffeslabberas.
– Det var i det hele tatt en meget fin
og fortrolig opplevelse. Jeg er svært
takknemlig for disse månedene. Ikke
minst fordi at Erling også ringte meg i
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nå sin plass på helsesportsenteret
ettertid og lurte på hvordan det gikk,
forteller kunstmaleren.
Han opprettholdt kontakten med
ekteparet fram til deres bortgang. Erling døde i 1994, Anna allerede året
etter. Per besøkte henne like fram til
hun gikk bort. De siste åra har han
ikke vært like mye i Valdres, men føler stadig en sterk tilknytning.
– Det var en veldig flott tid, med
mange gode kollegaer, som jeg ennå
har kontakt med. Men først og fremst
bærer jeg livet ut på en dyp takknemlighet overfor Anna og Erling. Hennes sterke støtte til sin mann, med
hans store personlighet, som ville så
mye og faktisk også fikk svært mye
til. Som mange andre ble jeg smittet
av hans frie innstilling og entusiasme, sier Per med innlevelse.

Spesielle evner
Hans personlige beretninger om
Anna og Erling kunne fylt atskillig
mer enn en magasinreportasje. Det
er da også skrevet flere bøker om Erling, der den interesserte kan finne
masse stoff om denne visjonære og
karismatiske mannen. Blant annet
har Jon Gangdal forfattet ei jubileumsbok, i forbindelse med at helsesportsenteret markerer sine 50 første
år i november. Der står det også en
god del om Anna og hennes liv – i
bakgrunnen.
– De gangene hun hadde en klar
oppfatning om en sak, ble hun respektert og lyttet til. Hun hadde til
enhver tid fullstendig oversikt over
hvem som arbeidet i alle sektorer på
senteret. Også hvem som hadde vært
der og navnet på hvem som kom tilbake etter flere år. Hun kalte dem
gjester og ikke klienter, sier Per.
Historiene om ekteparet Stordahl
er mange. Og det er ikke enkelt å velge. Men en hendelse fra Ridderrennet, antakelig i 1985, viser Erlings
helt spesielle evner og egenskaper:
– Det var forferdelig sterk vind.
Hele offiserskorpset fra Forsvaret,
som jo stilte trofast opp år etter år,
var overbevist om at rennet måtte avlyses. De måtte bringe det tunge budskapet til sjefen selv. Han kom ut på

ÆRBØDIGHET: Per ved portrettet av Erling Stordahl, som henger i resepsjonen på helsesportsenteret. Han har også malt et
annet bilde av Erling, knipsende i kornåkeren på slektsgården Storedal i Østfold. Bildet er i privat eie. – Det ble påstått at Erling
kunne høre når kornet var modent, forteller Per.
trappa på Bamseli, typisk nok i cowboystøvler og Odlo-dress. Så myste
han mot været og sa: Jeg synes det
lysner. 10 minutter senere var det blå
himmel, gjengir Per.

Personlig portrett
Etter Erling Stordahls død ble Per
kontaktet av ledelsen ved helsesportsenteret, med forespørsel om han ville male et portrett av sin tidligere sjef
og venn. Det var en forespørsel som
var lett å si ja til.
– Erling var en person med unike
evner, som forbløffet folk. Han hadde dyp menneskekunnskap. Jeg vil
nesten si at han hadde profetiske
egenskaper. Dette ville jeg forsøke å
få fram i portrettet. Så jeg hadde en
klar plan med bildet, det måtte blant
annet bli ganske stort og monumen-

GAMLE TOMTER: Ved Bamseli, Anna og Erlings hjem, hvor Per hadde sin daglige
dont i 16 måneder fra desember 1983.
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talt. Og Erlings gamle ski, som han
gikk det første Ridderrennet med, er
rammen rundt, sier han.
Det markante portrettet av helsesportsenterets far har nå hengt i resepsjonen i mer enn 20 år. I jubileumsåret får det altså selskap av portrettet av Anna, Erlings livsledsager
på godt og vondt fra 1953.
– Nok en gang: Et personlig portrett
basert på en egen opplevelse av et
lite, men samtidig så stort menneske,
sier kunstneren.

Levende kunst
Per Lundgren har valgt å arbeide som
maler siden unge år. Han forteller at
han opprinnelig begynte å studere
kunsthistorie ved Universitetet i
Oslo.
– Men jeg måtte ta et valg, mellom

å bli akademiker og sitte på et sterilt
kontor, eller å utøve levende kunst.
For meg var dette enkelt, sier han.
Fra 1983 gikk han således i lære hos
Odd Nerdrum. Lundgren identifiserer seg sterkt med den samme tradisjonen som Nerdrum samt blant andre Arne Paus og Vebjørn Sand – figurativ samtidskunst. Han har portrettert en rekke kjente personer både i
inn- og utland. Men Per maler også
landskaper, ofte fra sine egentlige
hjemtrakter rundt Kragerø, der han
ble født. Han var en av kunstnerne
bak «The Norwegian School», som
ble etablert på slutten av 1990-tallet.
Per Lundgren sier blant annet dette
om sine bilder: «Sett av et øye, gjort
av en hånd, for dine øyne».

Morten Stensby

HYGGELIG MØTE: Den første som Per møtte da vi var innom helsesportsenteret
i forbindelse med intervjuet, var Tordis Rogne. Hun har arbeidet der siden starten i
1970 og kjenner Per fra før.
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Viktoria (19) vil gjerne overta garden heime.
Hun skal bare bli bioingeniør først ....
Nittenåringen fra Ulnes
er eldst i en søskenflokk
på seks. Nylig fikk hun
andreplass i en landsomfattende konkurranse i ostefatanretning.
Viktoria Rye har gått et halvt år på
bioingeniørstudie, og akkurat nå lærer de om hvordan stille rett diagnose. Hun vet ikke enda om hun vil gå
videre og kanskje bli forsker, hun får
ta en ting om gangen.

Vil hjelpe folk
– Jeg har lyst til å hjelpe folk, og dette
er jo et aktuelt studie i disse koronatider. Vi har vært heldige til nå og hatt
mye fysisk oppmøte. Men vi vet jo
ikke hvor lenge det vil vare.

Anrette mat
Student: Viktoria Rye utdanner seg til
bioingeniør i Trondheim.foto: Privat

Nylig kom Viktoria på en andre plass i
en landsomfattende konkurranse arrangert av Norges Bygdeungdomslag.
– Jeg er medlem i Sambandet; bygdeungdomslaget her i Trondheim. Da
jeg hørte om konkurransen, så kastet
jeg meg på.
Viktoria forteller at hun var i det
kreative hjørnet heime på hybelen
sin. Det endte med at hun frøs en
smøreost og delte så denne opp i passe stykker og danderte med tomat,
agurk, epler, druer og salat. Temaet
var norsk mat og stikkordene lød som
følger; innbydende, lett å ta av og et
midtpunkt.

Fra jord til bord

Andreplass: Viktoria
fikk andreplass – med denne
osteanretninga, i en landsomfattende
konkurranse nylig.foto: Privat

– Det var gøy å komme så langt. Jeg
har alltid likt å anrette mat. Det handler vel om at jeg kommer fra gard og
har vokst opp med hele prosessen fra
jord til bord.
Viktoria forteller at foreldrene driver med ammekyr og hun har vært
med i fjøset og deltatt i alle deler av
gardsdrifta fra hun var liten.

Glad i dyra: Viktoria sammen med søster Kristine og en av de mange kalvene
på gården i Ulnes.foto: Privat

Eldst i en stor søskenflokk

Oppsving for bonden

– Det er først når jeg bor vekke at jeg
ser alt jeg har fått med meg ved å vokse opp på gard. Jeg har veldig lyst til å
ta over, når den tid kommer. Men vi
får se. Jeg er eldst i en søskenflokk på
seks. Men jeg er klar på at den som
skal ta over garden, må ville drive garden, sier Viktoria Rye.
Nittenåringen er også klar på at hun
skal tilbake til Valdres, men hun synes
det er fint å komme seg litt ut og få
nye erfaringer og ikke minst en utdanning.

– Jeg har alltid likt å tilberede og lage
mat i ulike former. Det er noe med
nærheta du får til maten, når du kommer fra gard.
Viktoria er svært glad for at bondeyrket har fått seg et oppsving det
siste året. Hun håper at det blir en varig trend og at flere får øynene opp for
verdien av å ha egen matproduksjon
her til lands.
Anne Kjønniksen

BRAPLATE
Sølvstrupe Silje Brekke Veltun
(18) finner mye inspirasjon i en
annen sjanger enn musikken
hun holder seg til som utøver.
– Jeg hører faktisk en del på rap – noe
på norsk, men kanskje aller mest på
engelsk. Jeg liker det rytmiske i rap,
og den gjennomtrengende beaten,
forteller 18-åringen fra Rogne og
trekker fram Post Malone, Travis
Scott og avdøde Juice Wrld som favoritter innen feltet.
– Andre ganger igjen, hører jeg nesten bare på Staut, for eksempel, så
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jeg har nok en veldig variert musikksmak. Det tekstmessige er viktig
for meg når jeg hører på musikk – jeg
blir inspirert av bildene som males
fram i låter, fastslår ungjenta.
I sommer fikk hun det ærefulle
oppdraget med å varme opp for Staut
hele fire ganger på rad da Valdresbandet holdt parkkonserter på heimebane på Fagernes i sommer.
Nå om dagen hører 18-åringen
mest på den svenske artisten Snoh
Aalegra. På Siljes spillelister i Spotify
er ellers norske artister som Astrid S
og Isah og verdensstjerner som

Frank Ocean, Billie Eilish og Ariana
Grande navn som går igjen. Det er de
to sistnevntes så langt ferskeste album hun trekker fram som anbefaling til andre, henholdsvis «When
We Fall Asleep, Where Do We Go?»
og «Thank U, Next».
– Jeg var på konsert med Ariana
Grande på Telenor Arena i fjor – hun
har en helt vill stemme. Til neste år
skal jeg på «Karpe – SAS Spektrum».
Det er veldig fint å ha det å glede seg
til i disse tider når det ikke holdes slike store konserter i det hele tatt.

Ingri Valen Egeland
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Juleland
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Velkommen til vårt fortryllende juleland på
Hageland Valdres! Hos oss finner du distriktets
største utvalg i kunstige juletrær, juletrepynt
og blomster! Vi har et stort utvalg i våre
populære julebyer. Til og med julesaker til
kjæledyra dine finner du hos oss.

Julelig velkommen!

Valdres Hagesenter AS
Markavn. 7, Leira | Tlf. 980 86 000
Følg oss på Facebook – Hageland Valdres
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STORT
UTVALG
20
&
GODE PRISER

Velkommen
til julehuset

Se utvalget av
flotte julegaver!

Weston

ZERMATT spisebord 100x240

WESTON hjørnesofa

Tekstil Royal oker

Davos spisesofa, Ella spisestol

SIGNATURE COLLECTION BED
5050 Kontinental seng

Stoff Costa blåsvart

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

Skap julestemning

Vi har utkjøring,
også på lørdager.
med vakre lys,
lune
farger
og
fint
interiør
SIGNATURE COLLECTION
Montering etter
5050. Stoff Costa blåsvart.
avtale.
Sengegavl 102 m/knapper
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KOM OG SE
NYHETENE
RAV4
RAV4 PLUG-IN
PLUG-IN OG
OG YARIS
YARIS HYBRID
HYBRID
Nye RAV4 Plug-In og Yaris Hybrid har fått meget gode
Nye RAV4 Plug-In og Yaris Hybrid har fått meget gode
tilbakemeldinger etter lansering i September. Terningkast 6
tilbakemeldinger etter lansering i September. Terningkast 6
og ny sjef i klassen har blitt nevnt om den nye RAV4. Begge
og ny sjef i klassen har blitt nevnt om den nye RAV4. Begge
bilene er kraftig oppgradert og bør sees og prøvekjøres. Ta
bilene er kraftig oppgradert og bør sees og prøvekjøres. Ta
turen innom butikken på Leira du også.
turen innom butikken på Leira du også.

C-HR HYBRID
C-HR
Pris fraHYBRID
355.500,-*
Pris
fra 355.500,-*
Privatleie
fra 2.145,-/MD**
Privatleie
fra 2.145,-/MD**
1,95 % fastrente
3 år**
1,95 % fastrente 3 år**

RAV4 PLUG-IN
RAV4
Pris fraPLUG-IN
510.700,-*
Pris
fra 510.700,-*
Privatleie
fra 3.850,-/MD**
Privatleie
fra 3.850,-/MD**
2,95 % fastrente
3 år**
2,95 % fastrente 3 år**

RAV4 AWD-I HYBRID
RAV4
HYBRID
Pris
fraAWD-I
471.600,-*
Pris
fra
471.600,-*
Privatleie fra 3.787,-/MD**
Privatleie
fra 3.787,-/MD**
1,95 % fastrente
3 år**
1,95 % fastrente 3 år**

YARIS HYBRID
YARIS
Pris fraHYBRID
257.600,-*
Pris
fra 257.600,-*
Privatleie
fra 1.999,-/MD**
Privatleie
fra 1.999,-/MD**
1,95 % fastrente
3 år**
1,95 % fastrente 3 år**

*Privatleie eksempel: RAV4 Plug-IN Life. Startleie 85.000,-. Etableringsgebyr 5.490,- tilkommer på første faktura. Totalt 224.454.- Leieperiode 36mnd/45 000 km.
3 års bindingstid. Startleie Yaris Hybrid: 50.000,- C-HR 75.000.- Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Snakk med våre Selgere:
Terje
Steinfinnsbø

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

Emil
Hovrud

Se våre nettSider: www.hovli.no

Mobil
Mobil
3550 Gol · tlf. 32 07 53 55
950 89 373
473 72 767
*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. xx xxx,-. **Privatleie eks. modell xxxxxxxxxxxxxxx.: Startleie/etabl.gebyr xxxxx,-. Totalt xxx xxx,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2
2920
leira
tlf.
61 36
26
00 km. MODELL
*Inklusive
frakt,
lev.og
reg.omk.
xx
xxx,-.
**Privatleie
eks.
modell
xxxxxxxxxxxxxxx.:
Startleie/etabl.gebyr
xxxxx,-.
Totalt
xxx
xxx,-.
3
års
bindingstid,
kjørelengde
45 mg/km.
000
Forbruk blandet
kjøring,
utslipp
CO2
og NOx: MODELL 1 fra X,XX l/mil, fra XX g/km, fra X,X mg/km. MODELL 2 fra X,XX l/mil, fra XX g/km, fra X,X mg/km. MODELL 3 fra
X,XX
l/mil, fra· XX
g/km,
fra X,X
4 fra X,XX
l/mil, fra
XX g/km,
og
NOx:
MODELL
1 fra X,XX
l/mil,
fraha
XXekstrautstyr.
g/km, fra X,X
MODELL
fra X,XX l/mil, fra XX g/km, fra X,X mg/km. MODELL 3 fra X,XX l/mil, fra XX g/km, fra X,X mg/km. MODELL 4 fra X,XX l/mil, fra XX g/km,
fra X,X
mg/km.
Avbildet
modell
kan
Vi mg/km.
tar forbehold
om 2trykkfeil.

RANGER
THUNDER
RANGER THUNDER

NÅ BRAKER DET LØS!
NÅ BRAKER
MED
213 HK, 500DET
NM, LØS!
1T LASTEKAPASITET
MED
213 HENGERVEKT
HK, 500 NM, 1T LASTEKAPASITET
OG 3,5T
OG 3,5T HENGERVEKT
MÅNEDSPRIS MED 0,99% RENTE
MÅNEDSPRIS
FRA 2.990,- MED 0,99% RENTE
FRA 2.990,Pris
Pris eks
eks MVA,
MVA, ink.
ink. frakt/levering.
frakt/levering. CO
CO22-utslipp
-utslipp 203
203 g/km
g/km blandet
blandet forbruk
forbruk 0,77
0,77 l/mil
l/mil (2,0
(2,0 EcoBlue
EcoBlue 213HK
213HK 4X4
4X4 Automat).
Automat). Kan
Kan kombineres
kombineres med
med enkelte
enkelte andre
andre rabatter,
rabatter, kontakt
kontakt forhandler,
forhandler, gjelder
gjelder kontrakter
kontrakter signert
signert til
til og
og med
med 31.12.20.
31.12.20. Startleie:
Startleie: kr
kr 72.590,-.
72.590,-.
Mndsleie:
Mndsleie: kr
kr 2.990,-.
2.990,-. Termingebyr
Termingebyr 95,95,- og
og etabl.gebyr:
etabl.gebyr: 4
4 790,-.
790,-. kommer
kommer ii tillegg.
tillegg. Avtaletid:
Avtaletid: 36
36 mnd
mnd og
og finansiering
finansiering fra
fra Ford
Ford Credit.
Credit. Total
Total kjørelengde:
kjørelengde: 45
45 000
000 km.
km. Forbehold
Forbehold om
om prisendringer
prisendringer og
og trykkfeil.
trykkfeil. Forutsetter
Forutsetter salg
salg til
til næringsdrivende.
næringsdrivende.
Pris eks MVA, ink. frakt/levering. CO2-utslipp 203 g/km blandet forbruk 0,77 l/mil (2,0 EcoBlue 213HK 4X4 Automat). Kan kombineres med enkelte andre rabatter, kontakt forhandler, gjelder kontrakter signert til og med 31.12.20. Startleie: kr 72.590,-.
Mndsleie: kr 2.990,-. Termingebyr 95,- og etabl.gebyr: 4 790,-. kommer i tillegg. Avtaletid: 36 mnd og finansiering fra Ford Credit. Total kjørelengde: 45 000 km. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.

Hovrud
Hovrud Auto
Auto AS
AS Leira
Leira
Oslovegen
400,
2920
Leira
Valdres
Oslovegen
400,
2920
Leira
ii Valdres
Hovrud Auto AS
Leira
tlf:
61
00
tlf:
61 36
36 39
39400,
00 2920 Leira i Valdres
Oslovegen
post@hovrud.no
post@hovrud.no
tlf:
61 36 39 00
www.hovrud.no
www.hovrud.no
post@hovrud.no
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Hovrud
Hovrud Auto
Auto AS
AS avd
avd Gol
Gol
Glitrevegen
21,
3550
Gol
i
Hallingdal
Glitrevegen
21,
3550
Gol
i
Hallingdal
Hovrud Auto AS avd Gol
tlf:
900
tlf:
900 75
75 355
355
Glitrevegen
21, 3550 Gol i Hallingdal
post@hovrud.no
post@hovrud.no
tlf:
900 75 355
www.hovrud.no
www.hovrud.no
post@hovrud.no
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VELKOMEN PÅ
«FENGSLET»
Åpent 11-19,
hver dag.
6. & 7. Nov,
åpent til 24:00

Meny:
• Steikt aure
• Biffsnadder
• Steikt flesk
• Karbonader
• Medisterkaker
• Løvstek
• Wienersnitzel
• Rødspette
Vi har rakfisk!
Vi leverer alle retter som “take away”.
Hvorfor ikke bestille mat dere kan ta med
på hytta når dere likevel kjører forbi?
Vi leverer også catering, alt etter ønske.
Vi leverer også til bedrifter.
Vi har alle rettigheter.

Aurdal · tlf. 48 94 90 90

Kjent for god tradisjonsmat
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e Slidre
mune

tnedal
mmune

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

Vang

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

Oppdatering frå Vang
Vang
kommune

– Dei leverte strålande då dei bygde
over Filefjell og med solide planar på
både trafikkavvikling og framdrift har
eg trua på at dette vert nok eit godt
prosjekt, fortel Eltun.

Mykje nytt i fjellet

Hei Vidar (ordførar)! Kva kan vera
interessant for hytte-eigarane i
denne runden av Valdresmagasinet?
- Ah, det er jo så mykje på gang. Det
får bli fleire også denne gongen.
Men før vi køyrer i gang lyt eg berre
skryte kjapt av fritidsbebuarane som
vi har sett myke til i sommar og haust
og som aktivt brukar tilboda og dei
næringsdrivande i bygda. Det set vi
stor pris på!

Vegbygginga i rute
I kommunestyret 15. oktober vart
det vedteke reguleringsplanar for
utbetring av E-16 frå Kvamskleiva
ned til kommunegrensa og bygginga
tek til på nyåret. I Kvamskleiva har
Hæhre fått kontrakt på oppdraget no
i oktober og arbeidet byrjar allereie
før jul.

Det er mange prosjekt på gang
kring i fjella i Vang no, der fleire
av dei har fått næringsstøtte av
kommunen. Det vert ferdigstilling av
automatbom ved Tyin parkering før
vinteren, samstundes er prosjekterte
leilegheiter heilt inntil Tyin i sal.
– Utsikta innover mot Koldedalen
og mot Uranosbreen er spektakulær,
og Tyin er jo vår inngangsport til
Jotunheimen Nasjonalpark så her får
ein god pakke, fortel Eltun.
Alle aktørane i hyttemarknaden i Vang
melder om auka interesse dei siste
månadene, samstundes som fleire av
reiselivsbedriftene driv godt.
- Til dømes kan både Bygdin
Høgfjellshotell og Tyinkrysset
Fjellstue syne til kraftig vekst, nye
arbeidsplassar og framtidstru.
Fram mot vintersesongen vert det sett
opp nytt heisbygg ved Tyin-Filefjell
skisenter, der det også er planar

Ikkje berre fjell: Sentrumsområdet i Vang har vorte oppgradert med strandsti
frå Coop til Sommerhotellet denne hausten av ein dugnadsgjeng frå Vang
mottakssenter. Her er leikepark, bålpanner og ei offentleg, vedfyrt, badstove noko som opnar for strandliv også gjennom dei kalde månadane.

om eit lite overnattingsbygg. Nye
aktivitetar er også på gang.
– Det vert også spanande å sjå
korleis dei nye tilboda med cat-skiing
i Rauddalen og på Tyin-Filefjell vert
teke i mot.
Elles er vassverket ved Tyinkrysset
sett i drift no i haust og det har vore
fleire møter om kommunedelplan
for Tyinkrysset i haust der deltidsinnbyggjarane har delteke aktivt.

Informasjon til hytte-eigarar
Det er oppretta eigen
informasjonsside for hytte-eigarar
på vangivaldres.no i haust, og alle
tomteområder er samla same stad.

Småjobbkampanjen for hus og hytte
er avslutta med over tretti formidla
jobbar, men informasjonen om
kven som løyser kva i Vang er alltid
tilgjengeleg på vangivaldres.no.
- Om ein saknar informasjon eller
tilbod som hytteeigar her i Vang er
det berre å seie i frå så snur vi oss
kjapt, avsluttar Eltun.
Høgdepunkt frå kalenderen i
november er førjulsmarknad på Øye
samfunnshus 21. og 22. november
og dobbel teaterframsyning med
«Bjørnejegerskens bekjennelser»
og «Mistero Buffo» på Åsvang
samfunnshus 7. november. Full
kalender ligg på vangivaldres.no

Nord-Aurdal

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

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Som følge av nedleggelsen av
Schibsted i fjor høst og med det ca.
120 arbeidsplasser, har Nord-Aurdal
kommune kommet i posisjon til å
søke såkalt omstillingsstatus.
Dette gir kommunen og næringslivet
en mulighet for ekstraordinær satsing
på næringsutvikling og vekst over
inntil 6 år.
Vi er nå i gang med å utarbeide en
strategi og handlingsplan for en slik
ekstraordinær satsing på lokal vekst.
Det er nedsatt en styringsgruppe som
er valgt av kommunestyret. Denne er
sammensatt av 10 personer fra både
næringsliv og politisk og adm. ledelse
i Nord-Aurdal kommune i tillegg
til Innovasjon Norge og Innlandet
fylkeskommune.
For å lykkes i dette arbeidet er
det avgjørende med stor grad av
involvering av lokalt næringsliv og

Valdresmagasinet

I ferd med å få status som omstillingskommune
Vang
kommune

lokalsamfunnet. Da dette ikke skal
være en kommunal plan.
Vi er allerede godt i gang med
prosjektet og har bl.a. hatt intervju
med 16 næringslivsledere og sentrale
politikere. I tillegg har det vært et
åpent innspillsmøte med over 50
deltagere. Med stort engasjement fra
de frammøtte. Videre er det laget et
spørreskjema som over 450 bedrifter
og personer har besvart. Her der
det også mange deltidsinnbyggere/
hytteeiere som har svart.

Med noen forbehold og endelige
vedtak så ligger det an til at dette
omstillingsprogrammet kan oppnå
en finansiering på ca. kr 5 mill. bare
i 2021. Dette vil være et bidrag til
å kunne støtte viktige prosjekter og
tiltak i og for lokalt næringsliv. Det
viktigste er imidlertid gode ideer for
vekst og utvikling av både etablerte
og nye virksomheter i Nord-Aurdal.

Så har du interesse for utviklingen
av næringslivet i kommunen og ikke
minst nye arbeidsplasser, er det
ikke noe som er bedre enn at du
engasjerer deg og følger oss videre i
tiden som kommer.

Neste åpne innspillsmøte er
mandag 9 november fra kl. 18 til 21
i kulturhuset.
Denne første fasen av prosjektet, som
er en strategi- og forankringsfase
skal avsluttes i desember i år, og
når kommunestyret har behandlet
saken vil arbeidet gå over i en
gjennomføringsfase som da starter
vinteren 2021.
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Vestre Slidre

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

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Vaset i vekst
- Vaset er blant dei mest populære
hyttedestinasjonane i Valdres, og
er spesielt attraktiv for dei som
ikkje er så opptekne av å ha nærleik
til restaurantar og shopping, men
brukar tida på hytta til å spenne på
seg skiene for å gå tur, seier Tor Erik
Ranheim, utbyggjar og deleigar i
Innlandet Fjellhytter.

Baldersheim er ikkje i tvil når han seier
at pandemien er ein del av årsaka. I
tillegg er renta lav og kjøpsviljen dertil
større.

- Området er lett og variert sommer
som vinter, og utsikten er fantastisk.
Milevis med preparerte skiløyper
lenge før jul gjer dette til eit ypperleg
område for den skiglade. Ønskjer
man ein dag i skibakken, er det kun få
minutter i bil.

Utvikling nå og for framtida

Området er under rask utvikling og
etterspurnaden etter hytter er enorm.
I løpet av dei siste par månadene har
to hytter på Vaset gått til 7 millioner
kroner. Dette er ny prisrekord i
området. Dette meiner dagleg leiar i
Privatmegleren Valdres, Knut-Walther
Baldersheim, at beviser kjøpsvilje i
Vasetområdet.

Etnedal
Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Den flotte naturen er ein av dei
viktigaste ressursane i Vestre
Slidre. Med aukande interesse for
hytter, er kommunen oppteken
av å leggje til rette for utvikling –
både av bustad- og hyttefelt, og
næringsutvikling knytta til ein stadig
veksande marknad. Samtidig er
det viktig å sikre at utviklinga skjer
innanfor rammene av ein langsiktig
og heilskapleg strategi som ikkje
forringar kommunens vakre natur og
sterke tradisjonar for stølsdrift eller
framtidige muligheiter for å drive
landbruk. Kommuna startar difor opp
eit nytt reguleringsplanarbeid for
Vaset.

småhusbebyggelse for bustadføremål
blir vurdert i prosessen.»
Gjennom ein slik prosess håper vi
at Vaset skal få høve til å bli meir
kompakt og mindre bilbasert.
Utgangspunktet for arbeidet er den
spiren til eit sentrum som vi har,
med Joker’n som det naturlege
midtpunktet.

Grunnlaget for ein vinter leggast no – støtt løypelaga i Vestre Slidre!

Vipps til

#10598 (Vasetløypene)
#85100 (Vestfjelløypene)
Kontonr. 2153 15 02806 (Nøsen-Baklia løypelag)

Nytt fra Etnedal

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

Etnedal
kommune

- Vegutbedringa har også bidratt
godt, vil eg tru. Samtidig har Valdres
for alvor slått seg opp som ein
helårsdestinasjon.

I følgje planprogrammet som ligg
ute til høyring er «Målet med
planen (…) å legge til rette for
utvikling av eit kompakt sentrum
på Vaset. Planen skal legge til
rette for forretningar, konsentrert
bustadbygging og vegar, gangvegar
og skiløyper. Hotell, campingplass,
fritids- og turistføremål, baseområde
for alpint, større parkeringsplassar i
ytterkant av sentrum og frittliggande

Nord-Aurdal
kommune

Bibliotekar Turid Bjørgo viser fram nokre av dei nye bøkene i haust.

Ungdomsrådet består av fv. Sina Fagernes, Abdulla Alshaban, Benjamin
Bjørnødegård (på skjermen), Katrine Telstø og Silje Saglien Sørbu (ikkje med på
bildet).

Ny haustlektyre i hyllene

Boka om Anton frå tv-serien Fra bølle
til bestevenn er også tilgjengeleg,
samt barne- og ungdomsbøker som
Verdens verste miljøsvin (M.H.Molaug)
og bøker i Skrekk og gru-serien).

Ungdomsrådet er i gang

Biblioteket er ope alle kvardagar (kl.
8-16), samt den fyrste laurdagen i
månaden mellom kl. 10 og 13. Fram
mot jul har vi altså laurdagsope den 7.
november og 5. desember.

Leiaren i ungdomsrådet, Benjamin
Bjørnødegård, var med på video
frå hybelen sin på Lillehammer,
der han har starta på ein bachelor i
barnevernspedagogikk. Dei andre i
ungdomsrådet er Sina Fagernes (10.
kl.), Abdulla Alshaban (Valdres vgs.),
Katrine Telstø (9.kl.) og Silje Saglien
Sørbu (19 år).

Hausten byr på lengre kveldar der
det å slappe av med ei god bok er
eit godt alternativ til tv og telefon!
Her er nokre av dei nye bøkene
biblioteket i Etnedal kan by på:
Kongen forteller (H. Stanghelle), Ari
- bohemen og bøkene (V.Kvalshaug),
Frihet (Hadia Tajik), Kohts bok
(biografien om Christine Koht), Det
siste brevet fra deg (Jojo Moyes)
og Hevnen er søt (Jonas Jonasson).
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Måndag 19. oktober hadde Etnedal
ungdomsråd sitt fyrste møte i
haust, med god avstand mellom
deltakarane.

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg
til aktuelle saker i kommunen, og kan
i tillegg fremje saker på eige initiativ.
Dei kan gjennomføre aktivitetar og
arrangement, og følgje opp tiltak for
ungdom.
Ungdomane ynskjer mellom anna
å arrangere bibliotekkafé, der dei
kan gjera lekser saman eller berre
«henge», noko kulturkontoret
og biblioteket vil legge til rette
for. Ungdomsrådet er ein viktig
samarbeidspartnar i kommunen sitt
arbeid.

Valdresmagasinet

tre Slidre
mmune

Øystre Slidre

Nytt frå Øystre Slidre kommune

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

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

en fin skitur finner du et stort utvalg
av spisesteder, dagligvarehandel,
sportsbutikker m.m.
Du er kanskje ikke klar over at vi har et
godt tilbud til deg ved å bli medlem
i Løypeklubben. Blir du medlem
i den, så kan du benytte deg av
medlemsfordeler hos 13 bedrifter på
Beitostølen. Da har du tjent inn igjen
raskt ditt løypebidrag. Gå inn på
www.beitolangrenn.no og klikk deg
inn på Løypeklubben, så finner du
hvordan du kan bli medlem der.

Det er kaldare i lufta og det er no
mange som stundar til skisesongen.
Dei tre løypelaga våre legg ned ein
stor innsats for at du og eg skal ha
gode løyper å gå i.
Løypekjøringa vert finansiert som
eit spleiselag mellom frivillige,
næringsliv og kommunen. Kommunen
bruker mellom anna deler av
eigedomsskatten til å betale leige av
grunn i alle løypene, driftsstøtte til
løypelaga og støtte til utvikling av stiog løypenettet. Dette er til glede for
både fastbuande og besøkjande. Vi
håpar de set pris på jobben løypelaga
gjer og støttar dei ved å betale eit
bidrag. Meir info finn du på våre
heimesider
www.oystre-slidre.kommune.no
GOD TUR!

Beitostølen Løypeforening har
gjennomført mange oppgraderinger
på løypenettet i sommer med nye
klopper og noen omlegginger. Dette
gir oss bedre tidligløyper med lite
snøfall. I området finner du flere
parkeringsplasser som fører deg ut i
løypenettet.
Velger du parkering ved skistadion
eller parkeringen ved Beitestølsvegen,
er du raskt ute i det nære løypenettet
og ønsker du deg en lengre tur ut i
fjellet, er parkeringsplassen på Garli
et flott utgangspunkt for de storslåtte
fjellene rundt Beitostølen.
Ute i vårt løypenett, finner du også
varmestuer, der du har mulighet til
å ta en hvil og samtidig kose deg
med varme fra peisen. Ved finner
du ute i alle våre varmestuer. Etter

Sør-Aurdal

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

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Beitostølen Løypeforening
har overtatt tilrettelegging og
vedlikeholdet av sommerstiene i og
rundt Beitostølen. Vil du vite mer om
oss, så gå inn på
www.beitolangrenn.no, der finner du
kart, Løypeklubben m.m.
Vi ønsker deg en god tur i vårt
løypenett og håper du husker på
løypebidraget som er viktig for at vi
skal kunne gi deg en god opplevelse
i og rundt vårt vakre fjellområde på
Beitostølen.
Yddin og Javnlie løypelag kjører
løyper mellom Javnlie og Yddin i

Sør-Aurdal kommune har ledige
industritomter til salgs på Begna
Industriområde. Begna industriområde
ligger like ved E-16 helt sør i Valdres
en time nord for Hønefoss.

Vi er en liten forening og er helt
avhengig av støtte fra kommunen, og
ikke minst fra de som bruker eller på
annen måte har nytte av løypene.
Løypelaget drives av ildsjeler som
er opptatt av å lage gode skiløyper
og gode opplevelser. De legger
ned mye dugnadsarbeid gjennom
hele året. Blant annet utbedring av
løypetraseene slik at det går an lage
skiløyper selv om det er lite snø.
Ønsker du å bli med oss, eller har du
kommentarer eller innspill til det vi
driver med, så kontakt via
postyjl@yddin.net.
Melladn Turløyper har ansvar for
turløyper frå kommunegrensa mot
Nord-Aurdal og nordover til Yddeåni
og til Nordre Trøllåsen og vestover.
Trasene er utbedra for tidlegløyper.
Meir info på
melladn.leirin-skiloyper.no og en
egen Facebook-side.

Støtt løypelaga slik
Yddin og Javnlia løypelag: konto 2135 35 26577
Beitostølen Løypeforening: konto 2135.35.44974
Melladn Turløper:
konto 2135 30 34550

Trenger du industritomt?
Nord-Aurdal
kommune

Øystre Slidre. Løypenettet vårt er
ca 75 km og inngår i kommunens
løypenett. Vi kjører «midtuke» samt
alle helger og høytider.

Vipps 100781
Vipps 97670
Vipps 79234

Tips oss:
Hva ønsker DU å lese om
på kommunesidene til
Valdresmagasinet?
Tips oss på epost:
redaksjonen@valdres.no

På Begna industriområde ligger det
store sagbruket Begna Bruk og Norsk
Massivtre. Begna Bruk og Norsk Massiv
Tre og en rekke mindre bedrifter utgjør
Begna en spennende treklynge med
masse kompetanse og nærhet til råvarer
som nye bedrifter kan dra nytte av.
Tomtene leveres med vei, vann, avløp
og strøm.
Dersom du har spørsmål og ønsker å
kjøpe tomt:
Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune ved
stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no
eller tlf 473 91 295.

For digitalt kart,
scan QR-kode
Valdresmagasinet
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HJEMLIGE TRAKTER: På eiendommen i bakgrunnen, som ligger like ved kirka, vokste Anne Mette opp. – Det var Erik som
bygde opp bruket, forteller hun.

Grundig beretning
om lite omtalt
lokalhistorie
– Da jeg leste hva Erik
hadde sagt mens han
var stortingsrepresentant, ble jeg veldig
nysgjerrig etter å finne ut mer om ham,
forteller Anne Mette
Strand.

D

en utflytta nordaurdølen, med
blant annet mangeårig erfaring fra utenrikstjenesten, utkom nylig med boka «Stridsmann frå
Strønd». Her skriver hun om slektningen Erik Strand, men også om
menn og politikk i Valdres mellom
1905 og 1940. Boka berører ellers en
rekke hendelser og saker fra andre
steder i Norge. Dessuten kommer
forfatteren inn på mange nasjonale
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spørsmål fra denne viktige perioden i
norsk samfunnsliv. Og legger vi til at
Senterpartiet fyller 100 år i 2020, er
timingen for boka samt bakgrunnen
temmelig komplett.

Store motsetninger
For Erik Strand, som levde fra 1877 til
1945, var medlem i dette partiet. Han
var også lensmann, ordfører og kirkesanger. Men det var på ingen måte
gitt at han skulle havne i Senterpartiet.
– Erik var høyremann i sinn og sjel.
På den tida var det bare distriktslegen og personer med tilsvarende status som kunne være med i Høyre. Så
Erik var med i Frisinnede Venstre.
Men han mente at borgerlig side måtte forene seg, for å demme opp for
sosialismen. Dermed ble det Senterpartiet, eller Bondepartiet som det
het den gangen, fastslår Anne Mette.
Som nevnt innledningsvis fant
hun tilbake til referatene fra de fire

åra som Erik satt på Stortinget. Han
var svært krass i sine meninger og var
ikke redd for å uttrykke dem. Erik var
også veldig kristelig.
– Det preget ham sterkt at Arbeiderpartiet vokste fram. I den tida var
partiet nærmest styrt fra Komintern i
Moskva. Forholdene var veldig polarisert. Gardbrukerne var redde for å
miste jorda og livsgrunnlaget, forklarer forfatteren.

Det politiske livet
Erik Strand overtok som ordfører i
Nord-Aurdal i 1920, som kommunens
første fra Senterpartiet. Boka om
ham er samtidig beretningen om det
politiske livet i Valdres i første halvdel av det forrige århundret. «Det lokale ordskiftet spegla nasjonale og
internasjonale hendingar: den første
verdskrigen, framvekst av klassestrid
og fagrørsle, arbeidsløyse, konsesjonslovgjevning, økonomiske oppgangs- og nedgangstider», heter det i

bokas nynorske språkdrakt.
– Jeg skriver vanligvis på bokmål,
for da jeg gikk på barneskolen var det
målformen som gjaldt på Fagernes.
Men ganske snart fikk jeg følelsen av
å skrive på ei stortingsmelding, avslører Anne Mette og smiler litt.
Det ble mer sving på sakene da nynorsken ble tatt i bruk, sjøl om hun
strevde litt med blant annet bøying
av verb. Da var det godt å ha språkkonsulent Aud Søyland i bakhånd.
Det var heller ingen ulempe for utgiver Kvitvella Forlag at manuskriptet
forelå på nynorsk, siden forlaget bare
publiserer bøker på dette målet.

Omstridt
– Du sier at Erik var stridbar og krass.
Det kommer blant annet fram da han
ble «hengt ut» av Oppland Arbeiderblad sist på 1920-tallet, beskyldt for å
sulte ut folket i Torpa. Kan du fortelle
litt om det?
– Han ble oppnevnt i statsråd til å
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DET POLITISKE LIVET: Den ferske boka til Anne Mette Strand inneholder mye lokalhistorie, som det har vært skrevet svært begrenset om. Men boka er også en
biografi over broren til hennes bestefar, Erik Strand, som var både ordfører i Nord-Aurdal og stortingsrepresentant for Senterpartiet.

lede administrasjonsstyret for kommunen, som gikk konkurs i 1928. De
hadde blant annet involvert seg i
kraftutbygging og det gikk svært dårlig. Arbeidsfolk forlangte tariffavtale
og det pågikk en konflikt helt fram til
1936, da Arbeiderpartiet kom til makta. De hadde blant annet ingen streikekasse, det var fattigkassa som fungerte som dette. Erik tok på alvor
oppgaven med å forvalte det offentliges midler. Dermed ble han omstridt
og upopulær. Men han sto som vanlig
på sitt.
Anne Mette tilføyer at man må forstå politikerne ut fra den tida de levde i. Og hun har lagt stor vekt på å yte
rettferdighet til så vel Erik som de andre som omtales i boka.
– Sjøl om dette er mer lokalhistorie
enn en biografi, føler jeg også på et
ansvar for Erik Strands ettermæle,
sier hun.
– Prosjektet har sikkert vært tidkrevende, så detaljert som boka er?
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– Jeg har vel jobbet heltid i et par år,
siden jeg ble pensjonist i 2018. Men
det har vært svært spennende og interessant. Og avisa Valdres, der du nå
finner alt digitalisert på nettet, har
vært min mest betydningsfulle kilde.

Fredskorpset
65-åringen, som bor på Høvik med
ektemannen Agnar Gundersen, har
et veldig nært forhold til Valdres. Etter at hun sluttet i Utenriksdepartementet for to år siden, tilbringes
enda mer tid på hytta. Den ligger på
Liaset i Tisleidalen og ble bygd opp
som støl av foreldrene Olaug og Per
på 1970-tallet. Anne Mette og Agnar
har to sønner, Gullik og Peder. De har
også blitt velsignet med to barnebarn, Oskar (4) og Sofie (2). Det er
sjølsagt stor stas, særlig siden de bor i
nærheten av besteforeldrene.
Anne Mette er oppvokst på garden
som Erik Strand i sin tid bygde opp,
like inntil Strand kirke. Det er broren

Bjørn som nå bor der med sin familie.
Anne Mette holder nær kontakt med
dem og andre familiemedlemmer,
spesielt søskenbarnet Guri.
– Da hun og Svein Erik giftet seg
tidlig på 1980-tallet, bodde de i Zambia. Giftermålet foregikk i Nairobi og
jeg var hennes forlover. Det introduserte meg for Fredskorpset, hvor Guri
og Svein Erik arbeidet. Så jeg søkte
meg dit og var i Tanzania i 2,5 år. Der
traff jeg Agnar og vi har holdt
sammen siden, forteller hun.

Utvandrer-Norge
Men Anne Mette rakk å utrette atskillig før dette skjedde. Alt i 1974 – etter
gymnaset – flyttet hun ut. Fra 1974 til
1976 gikk hun på Idrettshøgskolen.
Deretter tok hun hovedfag i engelsk
ved Universitetet i Oslo, og ble således lektor. Etter en kort periode på
Moss videregående skole, ble hun
stipendiat i Moorhead/Fargo i USA.
Der underviste hun utvandrete nord-

menn i elementær norsk.
– Å havne midt ute på prærien var
ikke akkurat det bildet jeg hadde
dannet meg av USA, gjennom bøker
og filmer. Men oppholdet endret min
oppfatning av landet. Jeg oppdaget
småby-USA og utvandrer-Norge, sier
Anne Mette.
Mens hun var «over there» tok hun
også en mastergrad i pedagogikk, så
den teoretiske ballasten var det ingenting i vegen med. Vel hjemme i
Norge jobbet hun tre år på Brandbu
videregående skole, før karrieren i
Fredskorpset begynte.
– I Tanzania bodde jeg helt oppe
ved Tanganyikasjøen, og var lærer i
engelsk. Som eneste hvite i området
fikk jeg samtidig et grundig innblikk i
folks levemåte.

Enorm urettferdighet
Det kom antakelig godt med da Anne
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NYSGJERRIG: – Da jeg vokste opp, var det ingen i familien som snakket om Erik som annet enn lensmann. Blant annet dette motiverte meg til å gå i gang med boka, sier
Anne Mette, her ved Erik og hans kone Berit sitt gravsted ved Strand kirke.
Mette seinere ble underdirektør i NORAD. Ikke minst fra 2005, da hun ble
ansatt som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet. Der arbeidet hun
både med Afrika- og Europa-politikk.
Og dette ble starten på en smått imponerende løpebane: Ambassaderåd
i Dar-es-Salaam og Pretoria, samme
stilling til den norske OECD-delegasjonen fra 2012 til 2016 og to år som
såkalt ambulerende ambassaderåd,
fram til hun gikk av med pensjon i
2018. I løpet av de to åra arbeidet hun
i sju land: Tyrkia, Ghana, Myanmar,
Slovakia, Mali, Palestina og Canada.
Innimellom rakk hun også å jobbe i
Sudan og med EØS sine finansieringsordninger.
– Hva gjorde mest inntrykk på deg i
løpet av alle dine opphold ved utenlandske delegasjoner?
– Det er palestinernes lodd i livet,
en enorm urettferdighet. Det opplevde jeg veldig sterkt da jeg var ved
Norges representasjonskontor til Palestina, i Øst-Jerusalem. Folket bor
rett og slett i et slags levende fengsel.

EU – et fredsprosjekt
– Men du kom også tett på EØS- og
Europa-politikken. Hvordan vurderer du EUs rolle i et norsk bilde?
– Det var meget interessant å få anledning til å arbeide med disse spørsmålene. Men her hjemme er dette
nærmest så kontroversielt at vi ikke
våger å snakke om det, uvisst av hvilken grunn. For de fleste praktiske
formål gjelder jo EUs regelverk veldig
her i Norge, bortsett fra for landbru-
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ket. Jeg betrakter EU som et svært
betydningsfullt fredsprosjekt. For
eksempel vet ingen hvordan det kunne gått med land som Romania og
Bulgaria, om de ikke hadde blitt med
i unionen. Og verden trenger en sterk
motvekt til USA og Kina, et tredje
tyngdepunkt. Spesielt gjelder dette
nå, ettersom vi ser konturene av større motsetninger mellom de to nevnte
stormaktene.
Anne Mette legger til at hun ser at
distriktspolitikken kan bli en utfordring, dersom Norge skulle gå inn i
EU. Og vi får ikke ut av henne om hun
mener at landet bør ta det steget fullt
ut…

framhever hun tida i ungdommen
med Ulnes håndballag som noe av
det artigste innenfor idrettslige utskeielser. Men Anne Mette liker stadig å utfolde seg fysisk, med løping
eller skiturer.
– Jeg er glad i å være ute, sier hun.
Som vi skjønner, dette er ei mangslungen dame, som det sikkert også
kunne være skrevet bok om. Men her
må vi avrunde med litt mer om hennes nære forhold til Valdres. Mener
hun for eksempel noe om lokal politikk eller saker, som såkalt deltidsinnbygger?

– Det vil jeg være veldig varsom
med. Personlig tror jeg du har begrenset å bidra med som deltidsinnbygger, eller hva man kaller det. For
meg er det meningsløst at vi skal
mene noe om lokal hjemmetjeneste,
eksempelvis. Som hytteeier er du
gjest, jeg tror det er best å ha som utgangspunkt, svarer Anne Mette
Strand diplomatisk.
Det skulle muligens bare mangle,
etter årelang erfaring fra nettopp diplomatiet.
Morten Stensby

Idrettskvinne
– 2.12, hva sier det tallet deg?
Anne Mette smiler litt, men husker
sin personlige rekord på 800 meter
fra 1977. For 43 år siden ble hun nemlig omtalt i friidrettskretser som en
det ble lagt merke til. Hun var blant
landets beste, kvinnelige 800-meterløpere, ei liste som ble toppet av Grete Waitz. Hun hadde da 2.04.
– På den tida var det ingen ordentlige løpebaner i Valdres. Så som mange andre løp jeg 60 meter og hoppet
lengde. Det var først da jeg flyttet til
Oslo at jeg ble med i BUL og startet
med lengre løp. Det ble 400, 800,
1500 og 3000 meter, forteller Anne
Mette, som bedyrer at hun ikke husker sine perser på de andre distansene.
Og hun holdt heller ikke på mer
enn to-tre år med løpinga. Derimot

PÅSKESKIRENN: Familien har tradisjon for å samles på hytta, som ligger på
FOTO: Privat
Liaset i Tisleidalen. 

Valdresmagasinet

Det skjer mye på ValdresBil
Fredag 6. november åpner
caravanSenteret vårt i nye lokaler
Stor kama FrItIdSbutIkk
med deler og utstyr til campingfolket

I det nye caravanSenteret
lørdag 7. november kl. 13.00

Pirat PaPPa kommer for å
underholde små-piratene
med skattejakt og
konkurranser
med lykkehjulet kan både små og
store pirater vinne denne åpningsdagen
Begge salgsavdelingene har oppe denne dagen.
Bilsalg i hovedbygget og Caravansenteret
i det tredje bygget på samme side.

Velkommen til oss på Spikarmoen

Velkommen til Val
Fredag 08.30-16.30
lørdag 10-14

www.valdresb

peugeot: Salget har
virkelig fått vind i seilene
etter lanseringen av el-bilene
208 og 2008. Kom og prøv
før du bestemmer deg for
valg av el-bil.
Ring Tom på tlf. 407 24 758.
Peugeot har et stort og
variert vare-bilprogram med
Partneren, Expert og Boxer.
4x4 på alle modeller.
Ta en test tur.

service ogog
vedlikehold
på bilen
TaTalavere
service
vedlikehold
priser enn i pressområde
i Valdres, vi har
lavere p
Mens du venter, kan du
• Slappe av i vår bilutstilling
med
i pressområdene
rundt
s
• Få skyss til Fagernes eller Leira

mercedeS-benz: Vito er Valdresbil sin bestselger
i år og en populær arbeidskamerat for svært
mange håndverkere verden over, og nå kommer
nye Mercedes EQV, vår «store» elektriske nyhet. Vito
størrelse med opp til 8 sitteplasser, rekkevidde 357
km (wltp) et El alternativ for storfamilien.
Storebror Sprinter fås opp til 6 tonn i alle mulige
varianter. Som varebil / lastebil med plan, skap,
tipp, kran, løftelem blant annet.
Minibussene er klar markedsleder i Norge.
Fås også som 4x4.
Ta kontakt med Tom på tlf. 407 24 758

mItSubIShI: Heldigvis for oss og våre kunder
ombestemte fabrikken seg etter at de først
hadde kommet med en dramatisk melding
i høst, de ville ikke produsere biler for det
Europeiske markedet de neste 3 år. Etter sterkt
press fra Europas salgsapparat snudde de og
fortsetter som før. Nå kommer de også med
en ny Hybrid på størrelse med den populære
modellen ASX.
Storselgeren Outlander PHEV har vi gode
kampanjetilbud på om dagen. Ta kontakt med
Stig for avtale om test kjøring. Tlf. 911 52 404.

Billigventer,
leiebil v/verkstedavtale
Mens •du
kan du f.eks.:
• Låne sykkel • Besøke vår bobil og
• slappe av
i vår bilutstilling m
MULIGHETENE ER MAN
• Få skyss til Fagernes
eller lei
• låne sykkel hos oss.
• prøve fiskelykken i e
• prøvekjøre bil – kanskje kjøpe e

bo-bIl og caravan: Da Valdresbil var ute og så etter agenturer på campingvogner og bo-biler visste vi ikke at vi skulle være så «heldige»
å få ADRIA og KABE til Spikarmoen. Adria er markedsleder og bestselger på både biler og vogner i Norge med fantastiske produkter. Kabe er
et Svensk merke med lange tradisjoner og er i spiss på utvikling. Kjennetegnes med vogner og biler som tåler nordiske vinterforhold.
Avdelingen driver med service og reparasjoner her på verkstedet og reiser ut med servicebilen. Som den første forhandleren i Norge får
vi inn campinghengeren Take-Off, nytt spennende konsept fra Holland. Ta en titt på våre nettsider: valdresbil.no
Kom innom vår nye butikk og utstilling eller ta kontakt med en av våre selgere, Tone tlf. 99 74 72 49 eller Steinar tlf. 906 25 350.

Spikarmoen · 2900 Fagernes
Sentralbord 61 35 86 00 valdresbil.no

SERVICE

Autogruppen

Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Følg oss på

Tlf. 61 35 Facebook
86 00
Spikarmoen 1, 2900 FagerneS - ÅpningSTiDer: VerkSTeD: 07.30-16.00 • SalgSaVDeling: 08.30-16.30 • lørDag: eTTer aVTale
www.valdresbil.no
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Populært turmål: Grønsennknippa byr på flott utsyn til alle kantar, og det blir no jobba med å få til ei sikteskive på toppen.

Vindfull julidag på Grøn
Det langstrakte fjellet,
med fritt utsyn til alle
kantar, er truleg det
mest brukte turmålet
i fjellområdet rundt
Vaset og Nøsen i Vestre Slidre. Utsynet
vart skildra alt for 200
år sidan, fann eg etter
kvart ut.
40
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D

et var heile 15 år sidan sist
sommartur til Grønsennknippa, under eit dobbelt 50-årslag
som vart feira på Gomobu. Den gongen gjekk turfylgjet stien frå sør, over
Nøseknippa og Svenskeknippa, i
varmt og godt forsommarvêr. Det var
absolutt på tide med ny tur til toppen.

Frå Grønsennhøgda
Denne gongen ville vi ta den mykje
brukte ruta frå Grønsennhøgda i
nord, den hadde vi aldri gått før. Etter fleire dagar med regn var det varsla lettskya vêr 2. juli, og vi la i veg
sjølv om det var varsla noko vind.
Bilturen gjekk via Vaset og nordsida

av Vasetvatnet til Nørdre Trollhovd.
Undervegs hadde vi fint utsyn mot
Grønsennknippa, som framleis hadde mange små snøflekkar i austskråningane.
Så på stølsvegen vidare til utgangspunktet på Grønsennhøgda. Det er
godt skilta der stien startar, og plass
til å parkere ei mengd bilar – vi talde
over 30 då vi kom dit godt over midt
på dagen.

Kaldt for små og store
Det var ganske kjøleg, og dessutan
sterk vind, så lue og ekstra klede vart
teke på med ein gong. Stien oppover
er brei og tydeleg, og stort sett var det
tørt og fint. På nokre litt våte punkt er

det små klopper, desse kunne med
fordel vore lyfta litt opp or væta ved å
leggje fjøler eller stein under. Då kunne ein faktisk gått turrskodd i joggesko. Med fjellsko, som vi hadde, var
det heilt greitt.
Vinden auka på oppover, og vi
møtte fleire som sa dei alle hadde altfor lite klede med til seg sjølve og ungane. Med sol og mykje blå himmel
trudde dei det ville bli sommarleg,
men til fjells var det annleis!

Vidt utsyn
Nesten heile turen oppover ser vi
ryggen mot Knippa, og sjølve toppen.
Snur vi oss og ser attende, mot nord,
er det herleg og variert utsyn mot
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Jotunheimen: På tur oppover får vi utsyn mot blant anna
tindane nord for Bygdin.

Lang rygg: Grønsennknippa sett frå Nørdre Trollhovd.

Idyllisk: Sjølv i kald vind er utsynet mot blant anna
Mosvatnet og Helin utruleg flott.

På «Grønsendknippen»: For 200 år sidan teikna Keilhau desse to akvarellane
frå toppen.

På Grønsennhøgda: Tydeleg skilt, gode
parkeringstilhøve og triveleg sti.

nsennknippa
vidder og vatn, stølar og nære fjell –
og ikkje minst mot tindane sør i Jotunheimen.
Etter ein time står vi på toppen, eller rettare sagt; vi krøkjer ryggen mot
vinden, og finn oss ein pauseplass
aust for varden, lågt og mest muleg i
ly for den iskalde vestavinden. Te og
havrekjeks smakar godt medan vi nyt
utsynet mot Skaget og Mellane heime i Øystre Slidre, og mot Langsuene. Lenger austover stenger skyer for
vidare utsyn, og vinden gjer det uansett fåfengt å ta fram kartet.
Det kjem stadig nye folk til toppen,
også på stien frå Nøsen i sør og den frå
Bjørnhovd i aust, og store og små må
sjølvsagt takast bilete av ved varden.
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Boeck og Keilhau
Vi også må opp i vinden for å fotografere, og for å sjå. Utsynet mot vest og
nord er aller finast. Mot Mosvatnet,
Nestisvatnet og Grønsenn, med Helin og Vangs-fjella vidare innover og
Jotunheimen bak.
Eg kjem til å tenkje på om ikkje studentane Boeck og Keilhau var her på
Grønsennknippa i 1820? I så fall sikkert berre få dagar før den dramatiske og mykje omtala fyrstebestiginga
av Falketind, der Ola Urden frå Slidre
var med som lokal kjentmann. Dette
må eg sjekke heime, i det store sommarbilaget til hytteavisa Eidsbugarden Budstikke. For der har Birger
Løvland samla alt om Boeck og Keil-

hau si «oppdaging» av Jotunheimen,
som Vinje seinare kalla fjellområdet.
Eg hugsar at heftet også har mange
av skissene og akvarellane som Keilhau laga denne sommaren.

200 år – nesten
Utan vinden kunne vi vore lenge på
toppen, men i dag var ein halvtime
nok! Heimturen går også på akkurat
ein time, og med mindre vind etter
kvart. Vi legg kjøreturen heim forbi
dei idylliske stølane Grønsenn og Jaslangen, og så via Nøsen og Vaset på
veg mot Røn og vidare over Magistadåsen.
Heime tek eg fram heftet «Boeck
og Keilhau 1820», og finn snøgt to

påtur
Tor Harald Skogheim

Vestre Slidre

akvarellar Keilhau laga frå «Grønsendknippen». I eine hjørnet står
skrive: «Optaget d. 4 de Jul.». Med
andre ord nesten på dagen 200 år før
oss! Hadde eg visst dette skulle vi
sjølvsagt venta to dagar med turen –
men artig lell!
Av andre akvarellar i heftet finn vi
ut at Boeck og Keilhau også besøkte
Jaslangen, Olberg og Slettefjell frå
slutten av juni 1820, før dei 11. juli la i
veg mot Jotunheimen frå Skredbergo
i Øystre Slidre.
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Design: Henning Wangsnes, Valdres Natur- og Kulturpar - Foto: Cathrine Dokken

Fagernes 4. — 6. november
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NYE SPORTSMAN 570
BLACK EDITION
fra kr 84.700,- eks. mva.

Kjøp din nye ATV hos

VALDRES ATV & SNØSCOOTER SENTER
2977 Øye – www.oyebygg.no - valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 - 97 15 22 88 - 934 13 000
en stemningsfull velkomst er flott ...
Ønsk

Velkommen til en
hyggelig helg

med et fint
dekket bord ...

eUrOPrIs

CLAs OHLsON

BeITO ysTerI
selger lokalmat fra
Valdres torsdag og
fredag kl 10-20,
lørdag kl 10-18
BOHUs

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas Ohlson
europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
Lekesenteret Valdres
Lindex
Narvesen
Nille
OK Hagen
GULL-Ur-OPTIK

sport 1
Zavanna
Posten

Coop extra åpner hos oss 14. januar. dagligvarebutikken er derfor
stengt pga ombygging. du får kjøpt dagligvarer på Leira i perioden.
LeIrA I VALdres Åpent 10-20 (18) bilteMA 08-20 (9-18)
Apotek 1 MAn-tors 10-18, fre 10-20, lør 10-18 amfi.no/amfi-valdres

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
Valdresmagasinet
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Familiebilen: Ola og Marie Lokreim framfor det flotte eksemplaret av ein Renault 4 som familien har teke over etter far til Marie. Bildet er teke ved Svinebakken Auto i Ryfoss.

Livet er ein Amazon og e
Bak Svinebakken Auto-namnet skjuler det
seg ein utradisjonell
og svært allsidig hobbyverkstad opp for
sentrum i Ryfoss. Vi
har vitja hobbygarasjen til Arve Lokreim.

N

år skogen vart rydda og arbeidet med det nye bustadfeltet i
Ryfoss starta i vår kom det
gamle garasje- og verkstadbygget
fram i dagen. Ein ivrig veterankjøretøyentusiast på desse kantar, Arve
Lokreim (62) er eigaren. Han overtok
bygget etter faren Ola Lokreim, som
dreiv som gravemaskinentreprenør i
ein mannsalder.
Ein flott og solfylt haustdag møter
vi Arve i hobbyverkstaden saman
med faren Ola og mora Marie. Det var
tid og rett stad for å mimre litt om det
som har vore, men aller mest om dei
gamle køyretøy som opptek mykje
av tida til sonen Arve no, og som også
den eldre generasjonen framleis finn
mykje hugnad i.
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Gamalt namn

Ein Amazon og ein Renault

– Men aller fyrst, kvifor Svinebakken
Auto, namnet treng ei forklaring?
Ola fortel: – Fylkesvegen opp til
Høresbygda går rett bak her og denne
bakken opp kunne til tider på vinteren vera «svinaktig» krevjande. Andris Grøv som budde i Høresbygda og
køyrde skulebussen her døypte vegen til Svinebakkin. Eit i utgangspunktet humoristisk namn med alvorleg undertone, er vorte innarbeidd hjå mange, fortel Ola,. Han
hugsar også frå ei alvorleg episode
med ein som køyrde ut med traktor
her.
Arve syntest namnet difor ville
passe bra på garasjen og hobbyverkstaden, og no pryder namnet Svinebakken Auto på eine langveggen.
Ola trur han bygde her på byrjinga
av 1980-talet. Heimen i Ryfoss gjekk
med i samband med den forrige store
utbetringa av E16, det var på 1980-talet. Då bygde dei seg nytt hus i byggjefeltet, og garasje og verkstadtomt
fekk han kjøpt litt på oversida av byggjefeltet, godt gøymt i skogen. 40 år
seinare blir bygget innhenta av sivilisasjonen. Det kjem til å liggje strategisk til i utkanten av det nye, flotte
bustadfeltet med utsikt himmelvidt.

Men i dag er Svinebakken framfor alt
hobbyverkstad og også viktig møteplass for bilkompisar. Bilporteføljen
til Arve og familien er stadig i vekst,
mellom anna rommar samlinga to
augesteinar som båe har ei heilt spesiell forhistorie og betydning for familien, og Arve, som lever ut interessa mest no. Det er ein Renault 4, 1967
modell og ein Volvo Amazon, 1966.

sjeldan kost med sin særs spesielle
girløysing.
– Og motoren? Jau, akkurat passe
stor, ein 850 kubikker på omkring 30
hestekrefter, seier Arve. – Og det er
ein bil som vekkjer oppsikt og gamle
minner hjå mange, kan han skrive
under på.
– Men køyreeigenskapane?
– Den er særs artig å køyre, og det
er alltid ei vanesak å køyre ein slik
bil, fortel Ola.

Bestefar på Bjørgo eigde den

Augesteinen til onkelen

– Det var bestefar på Bjørgo, far min,
Halvdan Hovde, som eigde bilen.
Den har såleis vore i familien heile
vegen. Han køyrde bil til han var 86,
faktisk til dagen før han gjekk bort.
Så hamna den på låven før Marie og
Ola overtok den. – Mor ville at Ola
skulle overta den og han var ikkje
sein om å slå til, fortel Marie. Ola
kunne reparere og gjekk i gang med å
fikse den opp. Ein kjent fagmann i
Ryfoss, Ola Høyme, understellsbehandla den og gav den ny lakk medan bilmannen Frode Leirhol bidrog
med rustsveising. No er bilen i eksemplarisk stand og er til glede for
heile familien. 54.000 står det på kilometerteljaren. I dag er det som nytt
å rekne, dessutan er ein Renault 4

Så Volvo Amazonen, den kjøpte onkelen til Arve, Gunnar Lokreim, i
1968, då var bilen to år gamal. Gunnar gjekk brått bort i sommar. Han
segna bokstaveleg tala om på post
attmed bilen i garasjen. Difor høvde
det seg også at dødsannonsen til
Gunnar vart utstyra med ei teikning
av ein Amazon.
– Dette var nok augesteinen til
Gunnar, han var svært stolt over at
Arve har teke så godt hand om bilen,
fortel Marie.

Drømmebilen
Gunnar jobba i Årdal til han vart pensjonist. Etter at bilen ikkje lenger var i
bruk, vart den sett bort bak husveggen der. Det var difor naturlegvis my-
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Med stil: Fronten på Volvoen med den
kraftige støtfangaren og todelte grillen.
Arve har utstyra den med to ekstralykter.
Snart skal dei erstattast av to særeigne
Marshall «puppelykter».

Bilen min
Arve Lokreim
Renault 4 / Volvo Amazon

Augesteinen: Ein Volvo Amazon, 1966-modell, som onkelen Gunnar kjøpte på 1960-talet er ein del av bilsamlinga til Arve Lokreim.

ein Renault 4
kje å ta fatt på når Arve tente på oppgåva. Han var forresten ikkje sein å
be han heller. Ein raud Amazon var
ein draumebil for ein med genar for
veteranbilar ...
– Ja, eg fekk overta den da vi begynte på restaureringa, fortel Arve og
forklarar: – Vi har tatt att nesten alt,
støtdemparar og simmeringar er bytta, nye fjører er montert og ein del
rustsveising er gjort. Bilen er dessutan lakka om to gonger. Det er berre
motoren som ikkje er rørt. Dette er
ein B18-motor, og den er framleis like
tett som då den var ny – sjølv med
190.000 på kilometerteljaren. Dette
er bilar som er seige og toler å bli
brukt, legg han til.
– Så er det ein grepa god køyrebil
som toler regn og krevjande vegar,
seier Arve.
– Eg og onkel Gunnar har hatt mange flotte turar med bilen. I tillegg til at
vi har delteke på treff og køyrt mange
løp med den. I fjor køyrde vi 48 mil
på ein dag. Då køyrde vi til Voss og vidare over den nye Hardangerbrua
med den.

Hobby og sosialt
Korleis fungerer kvardagslivet hjå
Svinebakken Auto, lurer vi på. Kva
betyr det å ha ein slik stad?
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– På denne plassen blir det løyst
mange samfunnsproblem, vêr du sikker, seier Arve og humrar. Det kjem
ofte besøk når portane kjem opp, og
sjølv om eg til tider er her kvar kveld,
hender det ikkje reint sjeldan at det
blir gjort fint lite. Men sosialt er det
og det treng vi alle, fortel Arve. Med
mange veterankøyretøy blir det aldri
kjedeleg. Det er alltid vedlikehaldsoppdrag som ventar, og attåt jobben i
Hafslundeco driv Arve for tida med
to spanande prosjekt. Fyrst ein Opel
Kadett A, 1965-modell, som akkurat
no er gjenstand for rustsveising. Lengre inn i garasjen står også ein Golf
kabriolet som snart er på vegen. Men
fyrst må ein kjenning og spesialist,
Morten Bergene, koma og hjelpe han
med å få motoren i gang. Attåt har
Arve to tohjulstraktorar, ein som er i
bruk og ein som ikkje går, og ein Gråtass. – Det er alltid artig å ha noko å
skrue på. Og dessutan er dette ein fin
hobby som ein også får kontakt med
eit fint miljø gjennom, reflekterer
Arve. Og når han treng avkopling frå
jobb og hobby, melder ein annan kjær
hobby seg, forskjellige former for
trim. – Ja, eg er oppteken av å halde
meg i form, seier han ...
Torbjørn Moen

Objekt: Ein Kadett A er komen på løftebukken hjå Svinebakken Auto og skal
snart bli forvandla til bil på vegen, den er også ein kjent klassikar.
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ARBEIDSTEGNING: Her har
Hestsveen tegnet hvordan
Etnedalsåfløyen skal bygges.

BÅTBYGGER OG TRADISJONSBÆRER: Sverre Arvid Hestsveen bygger Åffløybåter slik Johannes Øverli lærte han.

Tollepinner: Opprinnelig hadde
båten to tollepinner. Sverre Arvid
Hestsveen synes de som han kjøper er
bedre.

Båtbygger og kulturbærer
Sverre Arvid Hestsveen
er kanskje den siste
båtbyggeren som bygger den tradisjonelle
Åfløybåten i Valdres.
– Det var denne båten som ble mest
brukt i Etnedal. Den var lett å bygge
og den var grei å manøvrere på små
vann, sier Sverre Arvid Hestsveen.
Han bor øverst oppe i Byfuglia i Etnedal.
Åfløybåten skiller seg ut fra Vinsterbåten ved at den har flat bunn og
ikke har kjøl. Det var en båt som det
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var relativt lett å bygge.
– Faren min var veldig glad i å fiske.
Etter krigen fikk han lyst til å ha sin
egen båt. Da kom Johannes Øverli til
oss. Han bygget båten for oss. Jeg
husker jeg stabbet rundt og synes det
var spennende å se på. Jeg fikk også
laget meg et slags styre som jeg spikret fast i stavnen på båten. Der fikk
jeg sitte og liksom kjøre buss mens
Johannes bygde båten, smiler Hestsveen.
– Faren min hadde fiskerett i Øvre
Røssjøen og dit ble båten fraktet. Den
ble mye brukt til fiske. Siden brukte
vi den i flere vann. En må huske at
fisking var en del av næringsgrunnlaget i bygdene i gamle dager. De fleste

bønder hadde fiskerett i et eller annet
vann, og de fleste hadde også en
Åfløybåt. Det var mange av dem i Etnedal, og også andre steder i Valdres.
Jeg har sett mange forskjellige fra de
helt enkle, til de mer kompliserte. De
fleste var hjemmesnekrete, sier Hestsveen.

Interesse for håndverk
De første årene bodde han på skolen i
Bruflat der faren var lærer. Siden flyttet de opp til skolen i Byfuglia. Sverre
Arvid hadde alt da interesse for
håndverk. Han gikk to år på Hjerleid i
Gudbrandsdalen og utdanna seg til
møbelsnekker. Siden kom han inn på
fireårig lærerskole i Halden. Han ble

lærer og flyttet til Østfold. Alt i skoledagene bygget han sin første Åfløybåt.
– Jeg var 18 år da jeg bygget min
første båt. Det var en grei måte å få
litt lommepenger på. Den var ferdig i
1961, sier Hestsveen, som la båtbyggerpraksisen til side etter at han ble
lærer og gardbruker i Østfold.
Da kona hans døde for en del år siden overlot han gården til datteren
og flyttet tilbake til Etnedal. Han bygget seg en liten stue øverst oppe i Byfuglia. Vinteren 2019 tok han fram
tegningene til Åfløybåten igjen, og
begynte å bygge en i snekkerverkstedet og garasjen.
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NYBYGD ÅFLØY: Sverre Arvid Hestsveen har mettet båten med en blanding av golvlakk og terpentin slik at treverket blir mettet og båten er helt tett.

SPANTENE PÅ PLASS: Etter at bunnen er laget setter Sverre Arvid
Hestsveen spantene på plass.foto: Privat

Lett å bygge
– Jeg bruker kvistfri furu. Den er lett å
arbeide med. Når en bygger en Åfløybåt trenger en ikke å dampe plankene
når en skal forme båten. Jeg begynner med bunnen. Når den er skåret til
og har fått den krummingen den skal
ha, setter jeg på spantene, så bygger
jeg sidene. Fordi det er en flat båt, og
fordi formen er slik den er, så kan jeg
presse plankene til slik de skal være.
Jeg kan snu på båten undervegs slik
at den er lett å bygge. Når den er ferdig så metter jeg båten enten med
olje, eller som jeg selv har erfart at er
enda bedre, med en blanding av golvlakk og terpentin. Treverket skal bli
helt mettet slik at båten ikke trekker
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SER KONSTRUKSJONEN: Som en ser er Åfløybåten flat under.

vann. At den var lettbygd var vel
grunnen til at det var så mange Åfløyer i Valdres. Dette var en båt som
mange kunne bygge i motsetning til
Vinsterbåten som er mer komplisert.
Det var de som hadde god råd som
kunne kjøpe seg en Vinsterbåt, sier
Hestsveen.
Ifølge Wikipedia er Åfløybåten en
båt som det finnes mange av i Gudbrandsdalen og i Valdres. Den ble
mye brukt til lågåsildfiske. I Begnadalen ble båten brukt til å frakte folk
og dyr over Begna. Folk synes sågar
det var tryggere å ro denne båten enn
å bruke de første hengebruene som
kom nederst i vassdraget. Det finnes
mange lokale varianter av den flat-

bunnete båten.
– Fordi den ikke har kjøl så er det
mange som synes den ikke er så retningsstabil. Samtidig er den lett å
manøvrere. Det er jo en fordel i små
vann, og når en skal fiske. Den ble jo
fortrinnsvis brukt til å fiske. Det er en
stødig båt også. Jeg husker da jeg i
min ungdom forsøkte å velte den, så
sto jeg på ripa. Jeg måtte huske mye
før den begynte å ta inn vann, sier
Hestsveen.

Viktig å ta vare på tradisjonene
Hestsveen synes det ville være trist
om noe som var så viktig for mange i
Valdres, skulle gå i glemmeboka. Det
er en kjensgjerning at fiske var en del

av næringsgrunnlaget for mange. Da
var Åfløybåten det redskapet mange
trengte når de skulle fiske.
– For meg er det viktigste å ta vare
på tradisjonene. Jeg er jo pensjonist,
så jeg kan gå ned i garasjen og bygge
et par timer om gangen. Siden jeg
startet opp med Åfløybygging for et
og et halvt år siden har jeg bygget
fem båter. Jeg har materialer til tre
båter til. Det er jo viktig å ta vare på
tradisjonene. Disse båtene ble jo
dessverre utkonkurrert av plastbåtene, sier kulturbæreren og båtbyggeren i Byfuglia i Etnedal.
Geir Norling
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elkjøp v

2 .1 0 0 m² m e d h y t t e
Dusjkabinett
,- Aurora Round Veil. kr 4.990,- 80 x 80 x 195 cm
/90 x 90 x 195 cm

3.990

Dusjkabinettet Aurora Round
80 x 80 / 90 x 90 er et stødig
og solid dusjkabinett som
egner seg like godt på hytta
som hjemme. Enkel montering,
og flott design.
671640/ 671650

239,-

Et forbrenningstoalett for
deg med 230 volt på
hytta, men uten vann
og kloakk. Produsert i
høyeste kvalitet, er svært
driftssikkert og brukervennlig, har stor kapasitet, og er en særdeles
hygienisk toalettløsning
med kun aske som sluttprodukt.
720100

999,-

Veil. kr 32.900,-

Diesel- og parafinovn Wallas 40
antrasitt m/valgfri
tank og fjernstarter
Diesel- og parafinovn Wallas 40 er en pålitelig
varmekilde som gjør at du kan komme til ferdig
oppvarmet hytte. Svært godt egnet for mellomstore - store hytter.
545120/ 545121

11.690,-

Veil. kr 1.199,-

Veil. kr 12.990,-

Gassovn
infravarmer
Windflame

Solcelleanlegg
Entry 160 watt

Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan!

Gassovn Windflame er
en meget effektiv oppvarmingskilde som avgir
strålevarme. Den er
godt egnet til hurtig
oppvarming.
425135

Vår største økonomipakke.
For deg som primært
ønsker lys i sommer-/
vinterhytta eller jaktkoia
med mange jaktradioer
og hundepeilere.
103270

Overlat bæringen og monteringen til oss!
Kontakt oss på Leira for en god pris.
31. oktober 2020

Veil. kr 25.995,-

29.900,-

Bytting av
propan 10 kg
og 11 kg

vi leverer & monterer!

48

23.900,-

Forbrenningstoalett Sunwind
El-dorado Pro

betal med vipps

HURTIGLADER FOR ELBIL
Lad elbilen mens du besøker varehuset vårt.
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Xiaomi
Roborock S5
Max robotstøvsuger (hvit)

12.995,Electrolux komfyr
OOP740NZ
(rustfritt stål)
•Ovnsvolum: 72 l
•SteamCrisp
•Pyrolytisk rengjøring
154970

9.990,iPhone 12
smarttelefon
64 GB (sort)
•6,1” Super Retina
•XDR-skjerm
•A14 Bionic prosessor,
•IP68
•12MP dobbelt
•kamerasystem
184066

4.084,-

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

144109

Google Nest Audio (chalk)
Den stemmestyrte smartassistenten Google Nest Audio
gir klar lyd og rik bass som
fyller rommet. Den lar deg styre
smarthusholdningen din, motta
nyheter og personlige varsler
via Google Assistant, og kan
hjelpe deg med å sette opp
lydsystemet ditt.

1.090,-

•Forbedret lyd,
•innebygd Chromecast
•Kompatibel med Android/iOS

8.990,-

7.995,Samsung
WW5300
vaskemaskin
WW95T534CAE
•Ecobubble-teknologi
•Automatisk dosering
•Kunstig intelligens
185550

216734

Med Canal Digital

Samsung 55” Q67T 4K UHD QLED
Smart TV QE55Q67TAU (2020)
•55” QLED smart-TV, Dual LED
•Quantum Lite, 100 % fargevolum
•Tizen, Ambient Mode, OneRemote

149400
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Ungdom !
NO TIL DAGS

Oda Hjelle
Alder: 18
Bosted: Bjørgo
Skole: Går påbygging ved Valdres vgs.
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
Rett og slett alt – jeg er takknemlig for at jeg er
født og oppvokst i Valdres, med naturen tett
innpå, der du kan gå tur rett utafor døra. Sjøl er
jeg veldig glad i å være i skogen.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Musikk. Samtidig krever det å gå påbygging mye
skolearbeid. Dessuten er jeg sosial og bruker tid
med venner, sier Oda, som nylig ble valgt til
rødrusspresident etter å ha hatt samme verv
som svartruss forrige skoleår. 18-åringen røper at
det særlig var en ting som ble tungen på
vektskåla da hun valgte å ta nok et år på
skolebenken ved Valdres vgs.
– Å kunne få være med på Ung i Valdres'
musikaloppsetning en gang til er nesten like
viktig som å få studiekompetanse, humrer hun.
Hva er dine drømmer for framtida?
Hadde det vært opp til meg, skulle jeg gjerne
bare drevet med musikk, men jeg har blitt råda til
å ha noe å falle tilbake på. Det er jeg egentlig enig
i at er lurt, men jeg har ikke bestemt meg helt for
hva jeg vil ennå. Jeg fikk nettopp melding fra
Forsvaret om at jeg har kommet videre til sesjon,
men jeg kunne også tenke med å gå på folkehøgskole, studere eller ta et friår, så vi får se hva det
blir til etter hvert.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Jeg har i utgangspunktet ikke lyst til å flytte fra
Valdres i det hele tatt. Aller helst vil jeg bo her
hele livet, fordi jeg synes det er så fint her, men
jeg har blitt fortalt at jeg «må» komme meg ut i
verden etter skolen for å få litt luft under
vingene, humrer 18-åringen.

Hederspris: Leif Magne Flemmen, juryleder, mediekontakt i Hyttemessa og redaktør i Hytteavisen.no
overrakte prisen til Mork.

Hyttefolkets hederspris til
Line Wemundsen Mork
«Hyttefolkets HEDERSPRIS tildeles hvert år den eller de som
på særlig fortjenstfullt vis har gjort en innsats for det folkelige, norske hyttelivet. Priskomiteen har for 2020 valgt å gi
prisen til Line Wermundsen Mork, Hedalen løypelag.
Mork ledet Hedalen løypelag fra lagets start i 2006
til årsmøtet høsten 2019. Prisen skulle ha vært delt
ut på hyttemessa på Hellerudsletta 18. april, men
utdelinga ble på grunn av koronapandemien utsatt
til årmøtet i Hedalen løypelag på Hedalen barneog ungdomsskole søndag 18. oktober. Det var Leif
Magne Flemmen, juryleder, mediekontakt i Hyttemessa og redaktør i Hytteavisen.no, som overrakte
prisen til Mork.
Styret fram til årsmøtet i Hedalen løypelag
2019:Fra venstre: Paul Terje Gundersen, Helge
Nordby, Helga Perlestenbakken, Line Wermundsen Mork, Harald Kjensrud og Bjørn Vadholm.Foto:
Arne Heimestøl

Priskomiteens begrunnelse
Hytteeier Line Wermundsen Mork har fra starten
for 14 år siden vært løypelagets entusiastiske, drivende og kreative leder. Løypelaget ble dannet på
bakgrunn av et økende behov for bedre løyper og
et utvidet løypenett.
Gjennom forbilledlig organisering og samspill

mellom hytteeiere, bygdefolk/grunneiere og næringsliv har Hedalen Løypelag bygget en robust organisasjon til hytte- og bygdefolks beste.
Hedalen har ikke manglet ildsjeler i denne prosessen. Når «Hyttefolkets HEDERSPRIS 2020» tildeles Line Wermundsen Mork, er det som den
fremste representanten for denne dugnadsånden.

Om prisen
Dugnadsarbeid og dugnadsånd er fremtredende
kjennetegn ved norsk hytteliv. Hytteeierforeninger, lag, hytte-vel, organisasjoner og enkeltpersoner legger hvert år ned dager og uker med frivillig
innsats til hyttefolkets beste. Ja, ikke minst nyter
allmennheten mange steder godt av det arbeid
hyttefolk gjør for fellesskapet.
Hyttemessen, som er Nordens største og Hytteavisen.no, hyttefolkets digitale nyhetssted, ønsker å
løfte fram og synliggjøre det brede og uegennyttige
arbeidet som blir gjort. Vi har i den anledning innstiftet «Hyttefolkets HEDERSPRIS».
«Hyttefolkets HEDERSPRIS» tildeles hvert år den
eller de som på særlig fortjenstfullt vis har gjort en
innsats for det folkelige, norske hyttelivet.
Arne Heimestøl/Hedalen.no

Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
Jeg setter pris på satsinga på kultur, og at det er
mange festivaler i Valdres. Det er en fordel for
både oss fastboende og turister. Ellers synes jeg
det er synd at det er en del type jobber som i dag
ikke finnes her i distriktet.
Har du noen forbilder?
Bestemor, som er død nå, har betydd mye for
hvem jeg har blitt. Hun lærte meg å glede meg
over små ting og generelt ha ei positiv innstilling
til livet. Ellers er Ørnulf (Juvkam Dyve, Ung i
Valdres-leder og Staut-låtskriver, journ.anm.) en
stor inspirasjon, som har hjulpet meg til å utvikle
meg mye som musiker.
Ingri Valen Egeland
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Styret: Styret fram til årsmøtet i Hedalen løypelag 2019: Fra venstre: Paul Terje Gundersen, Helge Nordby,
Helga Perlestenbakken, Line Wermundsen Mork, Harald Kjensrud og Bjørn Vadholm.
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Foto: GettyImages

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

Dette visste du kanskje
ikke om Cinderella?
•

At Cinderella forbrenningstoalett
er et norsk produkt, og vi har

Cinderella forbrenningstoalett - det naturlige førstevalget for deg
med høye krav til kvalitet og driftssikkerhet.

produsert toalettene i Lyngen i
Troms siden 1999?
•

At frem til 2012 leverte vi toaletter
hovedsakelig til det skandinaviske
markedet. I dag har vi kontorer og

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Kun aske som sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet.
10-12 personer i døgnet

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte og
fritidsboliger

distributører også i Sverige, Finland,
Nederland, Canada, Australia og
New Zealand?
•

At vi i 2019 mottok den ettertraktede Good Design Award i to
kategorier under prisutdelingen i
Sydney, Australia?

•

At vi også har et forbrenningstoalett som er tilpasset kjøretøy?

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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En helt ny og innovativ måte å
tenke avfallshåndtering på i bobil
og caravan.
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Med robåt til

Storekyrkja: Midt i biletet, bak bjerkene, står den digre, 25 meter høge stabben som har bikka seg nokre meter ut frå berget bak.

Veslekyrkja: Den 10–12 meter høge bergformasjonen er nesten som ein elegant skulptur.
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Fin portal: Gjennom denne fører ein to
meter brei passasje bak og rundt Veslekyrkja.

Valdresmagasinet

«kyrkjene» ved Vangsjøen
I sommar fekk eg vite
om to spesielle fjellformasjonar i Vangsjøberget som eg aldri
før hadde høyrt
nemnt, sjølv om eg
har budd i Øystre Slidre i 60 år. Det vekte
eventyrlysta.

Vangsjøberget: Den raude
trekanten viser kvar «kyrkjene» ligg.

D

et var Torgeir Onstad (81) frå
Volbu som sende meg bilete av
«Storekyrkja». Han skreiv at
dette er ein enorm stabbestein, 20–30
meter høg, som står fritt, nokre meter ut frå den bratte bergsida bak. Eg
vart invitert med på besøk, og var
ikkje tungbedd!

Utsynet frå Bukono
På nordsida av den langstrakte Vangsjøen i Øystre Slidre-fjellet ligg stølsgrenda Bukono, ope og fritt. Tvers
over vatnet ligg Vangsjøberget med ei
høg og stupbratt bergside som vender mot stølane, i fleire hundre meters lengde. Det er her vi finn dei to
«kyrkjene».
Storkyrkja kan du sjå frå Bukonostølen, når du veit om ho. Veslekyrkja, nokre hundre meter lengre
nord, ligg meir gøymt av bjørkeskogen rundt.

I båt på kyrkjeveg
Ein tysdagsmorgon godt uti september kryssar vi Vangsjøen i lånt robåt.
Det er lenge sidan eg hadde vore på
tur med Torgeir, så undervegs blir

Kjentmann: Torgeir Onstad (81) gler seg til «kyrkjebesøk» i Vangsjøberget (bak).
Storekyrkja er om lag midt i biletet.
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det triveleg mimring om skiturar i
heimfjella og tindeturar i Jotunheimen. Vi fleipar også om at båtskyss
på kyrkjeveg har vore vanleg gjennom hundrevis av år, men då mest
nord og vest i landet.
Vi legg båten inn mellom nokre
steinar ved bradden på vatnet, og bitt
den fast. I den ulendte lia opp mot
brattberget ligg nedbrotne bjørketre
på kryss og tvers. Det er difor litt slit å
kome seg opp til Veslekyrkja, som vi
skal besøke fyrst.

er gapet mot berget på fleire meter.
Blokka er som ein enorm stabbestein
på høgkant, med ganske så loddrette,
slette sider på tre kantar. Ut mot vatnet er høgda truleg 20–25 meter.
Også Storkyrkja går det an å gå bakom og rundt, men her må vi småklyve litt opp og over nokre mosegrodde
steinblokker. Slett ikkje vanskeleg,
og så er det fin, skrå lyngbakke ned
att mot aust, der ei spiss «minikyrkje» på 4–5 meter luter seg inn mot
bergveggen.

Elegant skulptur

Reine Riddarspranget

Gjennom skogen ser vi brått ein spiss
bergtagg som stikk opp mot himmelen. Dette blir spanande! Veslekyrkja
syner seg å vere ein elegant steinskulptur, nesten pæreforma, med
ganske spiss topp. På utsida, mot vatnet, er kyrkja truleg 10–12 meter høg.
Sida inn mot berget er lågare.
Gjennom ein rommeleg, naturleg
«portal» i stein kan vi gå greitt på baksida av kyrkja, i bakkenivå. Passasjen
er eit par meter brei, og bergsida bak
er berre nokre få meter høg. Likevel
problematisk å klyve opp der, og
ikkje minst til topps på kyrkja, i alle
fall utan klatreutstyr.
Flotte haustfarger i lyng, rogn og
bjørk, og utsyn mot Vangsjøen og
fjella bak, gjer besøket her til ei lita
høgtidsstund.

Torgeir har tidlegare sett og fotografert Storekyrkja ovanfrå, og seier at
gapet mot berget innafor truleg er 4 –
5 meter. Han fortel at det for 50 – 60
år sidan visstnok var nokre karar som
hoppa ut på Storekyrkja, reine Riddarspranget med andre ord. Når vi
går gjennom passasjen og kikar opp
er vi skeptiske til at dette var muleg.
Og korleis kom dei seg då ned att?
Men kanskje har kyrkja bikka seg
meir ut på desse åra?
Også her står trea tett inntil, det er
difor vanskeleg å få fotografert slik at
ein får skikkeleg inntrykk av den
enorme bergformasjonen. Beste staden viste seg å vera frå ei stor blokk i
grovsteinurda skrått ned mot vatnet.
Og det blir mange bilete etter kvart,
frå ulike vinklar!
På heimturen over vatnet ser vi
fleire gonger attende mot Vangsjøberget, godt nøgde med dagens kyrkjebesøk. Og det går nok an å kome
seg til kyrkjene utan båt også, men
det blir noko lenger å gå.

Til Storekyrkja
Men vi har fleire kyrkjer å besøke, så
vi snublar oss ned att til båten og ror
nesten bort til den veldige steinura
under det høgaste brattberget. Bjørkelia opp her er om muleg endå meir
uryddig, men snart står vi bortved ei
veldig, frittståande bergblokk. Oppe

Tor Harald Skogheim

Enorm stabbestein: Vel borte ved Storekyrkja blir vi imponerte over
dimensjonane.
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Spisesteder i Valdres
Aurdalsstua

Mye på kartet: Aurdalsstua og eier og daglig leder Reber Abdulrahman kan skilte med en verdensinspirert meny og her kan du få mange smaker. – Gjestene våre
setter pris på at vi har litt av hvert på menyen, sier Reber.

Verdensinspirert og sa
– Vi bruker fortrinnsvis lokale råvarer, og
lager all mat fra bunnen av. På menyen
her finner man litt
norsk, svensk, italiensk og amerikansk,
ja, faktisk litt av hvert.
– Konseptet vårt er særlig tilpasset familier, og vi ønsker å profilere oss
som en typisk familierestaurant. Vi
er litt verdensinspirert i bestrebelsene for blant anna å framstille de gode
smakene. Vi opplever at kundene i
fullt monn verdsetter konseptet vårt.
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Vi får mange tilbakemeldinger, og vi
er ikke minst opptatt av å snakke mye
med kundene, forteller eier og driver
av Aurdalsstua, Reber Abdulrahman,
(33) og Christine Hindenes (25). Sistnevnte er assisterende daglig leder.
Hun har vært med siden oppstarten
da Reber Abdulrahman kom til Aurdal i januar i fjor.

Kjøkkensjef i Oslo
Åtte år er gått siden Reber kom til
Norge som flyktning, og endelig kunne han realisere sin store drøm om å
starte et internasjonalt inspirert spisested. Reber Abdulrahman kommer
fra Kurdistan og har i mye av sin levetid jobbet i restaurant- og serveringsbransjen. Arvelig belastet, sier han.
Til Aurdal kom han fra Oslo der han
jobbet som kjøkkensjef.

– Vi er veldig godt fornøyd med
tida i Aurdal. Vi opplever at det går
bedre og bedre. Vi gleder oss over de
mange gode tilbakemeldingene vi får
på maten vår, forteller Reber Abdulrahman. Aurdalsstua holder til i lokalene som i 12 år huset Munkekroen.
Det er fortsatt Petter Næsstrøm som
eier huset og lokalitetene, og de har
inngått fem års leiekontrakt.

Fornøyde kunder sprer
budskapet
– Det er våre fornøyde kunder som
sprer god omtale om stedet. De er
opplagt den beste reklamen for oss,
forteller Christine. Hun sier også at
de bruker nettsida, Google og Facebook aktivt i markedsføringa av stedet.
Reber og Christine forteller at de

var i svært god utvikling, så kom koronaen som også rammet denne bransjen og dette stedet.
– Vi var stengt en kort periode, men
startet ganske fort opp med takeaway som virkelig ble en suksess. Etter hvert har situasjonen mer normalisert seg – så langt det lar seg gjøre,
forteller Christine.

Hyttefolk og lokale kunder
Hun forteller at kundegruppene gjerne er delt i to mellom hyttefolk og lokale kunder. – Faktisk kommer det
folk fra hele Valdres for å spise her. Vi
opplever at stadig flere blir bevisst å
støtte opp om også lokale spisesteder. Det er en hyggelig greie å ta med
seg i en krevende tid for alle, sier
hun.
– Søndagen er nødvendigvis den
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Gode tilbakemeldinger: Reber Abdulrahman og
Christine, henholdsvis daglig leder og assisterende daglig
leder ved Aurdalsstua, gleder seg over de mange hyggelige
tilbakemeldingene de får på maten de serverer.

Håndverker i matkunst: Håndverk kaller man slikt, Reber
Abdulrahman former en pizzabunn i rasende fart med den største
presisjon.

Mye å velge i: Aurdalsstua har en stor og innholdsrik meny.
Onsdagene kjøres såkalt onsdagsbiff og her er ofte entrecôten
vinneren, pent og delikat anretta med variert tilbehør.

Fast gjest: Kjell Gunnar Raubrøtt fra Heggenes er fast
gjest hos Aurdalsstua og onsdagene kommer han for å spise
onsdagsbiff. – Her får jeg topp mat til en fin pris, sier han til avisa
og nyter en deilig entrecôte med mye fristende tilbehør.

«Hvit» pizza:
Driverne på
Aurdalsstua
forteller at pizzaen
deres selger godt.
Det synes de er
hyggelig også ut
fra at de legger
mye sjel og arbeid
i den. Det går blant
anna tre dager fra
pizzadeigen settes
til emnene tas i
bruk.

atser på lokale råvarer
beste dagen i uka, da er det jamt
trøkk. Onsdagene også, da er det biffdag på Aurdalsstua, og vi har mange
faste kunder som kommer igjen og
igjen.
– Ja hva slags matfolk er valdrisene?
– De er i alle fall i høgste grad et biffolk. Forsøket med en egen biffdag
her har gått over all forventning. Målet er likevel å få en jamnere kundeflyt gjennom hele uka. Blant anna
gjør vi stadig endringer og tilpasninger i menyen for å få fram nye smaker, forteller Reber.

Spennende smaker
Reber tror de kanskje er eneste sted
på disse trakter som tilbyr «hvit» pizza. Forskjellen fra den tradisjonelt
italienskinspirerte pizzaen er at de
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har byttet ut tomatsausen på bunnen
med cremé fraiche. – Det gir så god
smak, sier Reber og rekker oss et
stykke fra en «prøvepizza» som nettopp er kommet ut av ovnen.
– Folk var nok litt skeptiske i starten, men pizzaen vår ble fort populær, forteller Reber, som legger mye
arbeid i pizzadeigen. De bruker nemlig tre dager på pizzadeigen som til
slutt formes på italiensk vis med
tynn bunn og sprø skorpe eller kant
rundt.
– Pizza selger godt hele tida, men vi
opplever også stor suksess med
Aurdsalsburgeren eller Kokkens favorittburger, som er laget av hundreprosent storfekjøtt og toppet med
whisky-glaze. Svinenakke fra Reboli
er også en trofast gjenganger på menyen. Det er en selvfølge at vi tilbyr

glutenfritt og laktosefritt, forteller
Christine.

Vil åpne ny restaurant
– Hva tenker dere om framtida?
– Vi er opptatt av å vokse og utvikle
oss. Vi tror også at konseptet vårt er
dugendes for noe mer. I tillegg til å
drive Aurdalsstua kan vi tenke oss å
starte et nytt spisested i Leira- Fagernes-området. Det må komme når vi
er klare for det, og når det rette lokalet dukker opp, forteller Reber og
Christine litt hemmelighetsfulle. –
Med litt større plass blir også alt så
mye enklere, tenker de.

kelig an. – I en tid som nå tror vi at catering og levering til alle typer selskaper kan nå nye høgder og egne seg
enda bedre. I denne bransjen gjelder
det jo å tilpasse seg det som kundene
etterspør, sier Christine, som trives i
restaurant- og serveringsbransjen.
Hun og familien, som kommer fra
Bergen, har gjort valdriser av seg. Og
det har hun ikke angret et sekund på,
spesielt når man kan jobbe i nærkontakt med så mange hyggelige mennesker, sier hun.
Torbjørn Moen

Startet opp med catering
Akkurat nå har de aller mest forventninger til julebordsesongen. I fjor
startet de med catering og det slo vir-
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Partner/Eiendomsmegler MNEF

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

Tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
2.200.000,-*
Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no
Attraktivt tomtefelt med selveier tomter på Beitostølen (kun 9 ledige) • Areal fra ca. 1088m² til ca. 1329m²
Dette er et tomteområde som må karakteriseres som et av de aller beste på Beitostølen. Tomtene ligger
sydvest-vendt, i lett skrånende terreng med meget gode solforhold og panoramautsikt! De første hyttene
er under oppføring • Tomtepriser fra kr 2.200.000,- til kr 2.500.000,- • *Omkostninger ca 2.6 %
www.privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Ansvarlig megler
Anders Lysholm tlf. 900 17 481
Parter/Eiendomsmegler MNEF

Visning
Etter avtale

Beitostølen - Hus D i Riddertunet
Visning etter avtale med ansvarlig megler Anders Lysholm tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

I hjertet av Beitostølen sentrum vokser nå nye Riddertunet frem! I hus D bygges det 27 moderne og lekre
leiligheter med sydvestvendt balkong, garasjeplass, heis samt ski in, ski out til både alpint og langrenn.
Umiddelbar nærhet til et rikt utvalg av butikker, serveringssteder m.m. • P-rom fra 47m² til 120m²
Eierseksjon • Festet tomt • F.utg. fra kr 1.986,- til kr 5.141,- • Lave omkostninger kr 1.370,- • Ingen dok.avg.

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT

Byggmester Ola Veltun

Rogne Bygg A/S

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Selskap – Catering

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

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

olavelt@online.no

Stavadalen Skisenter

www.stavadalen.no
vidastav@online.no

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

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

Hovli Auto
Toyota

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

Byggmester
Haldor Ødegård

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

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

Jevne Bygg AS

Bygg og tømrartjenester,
tetthetsmålingar,
termofotografering

Bygdinvegen 2177, 2940
Heggenes. Tlf. 992 52 494

Hovrud Auto

harjev@online.no eller
jarlejevne@gmail.com

2920 Leira
Tlf. 900 75 355

Byggmester
Ove Gunnar Viken

Lomen Auto

Opel – Chevrolet –
Ssangyong

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

Sebu Bil & Bensin AS

Bensinstasjon – Verksted –
Bilberging – Dekk –
Tilhengere

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

Valdres Auto
Volkswagen

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

Valdres Bil

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

Elektroservise Valdres

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

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098

www.valhall-auto.no

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no
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www.grindaheim-bygg.no
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS

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

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

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692

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

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

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

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

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Kvismo Sag AS

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

2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85

valdresbrønnboring.no

www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Valdres Hytter as

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

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

Vassfarbygg as

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

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

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

leiebo@online.no

Maskinentreprenør
Knut Amundsen

GUTTA PÅ GØLVET!

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

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvaretrelast-maling

Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Byggmakker Leira

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

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

Byggtorget Fosheim Sag

2937 Begna. Tlf. 911 92 480

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00

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

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

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid.

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

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

Storefoss Sag DA

Spesialist på trelast

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

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766

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

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

postmaster@vassfarbygg.no

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Hovrud Maskin

Solheim Trevare AS

Tveitabru Bygg AS

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

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

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

Haugrudbygg AS

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

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

Valdres Brønnboring AS

VIGAS Valdres Industrigulv AS

FG Bygg AS

Fjell-Bygg as

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22

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

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

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

Nissan – Suzuki – Isuzu

Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke

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

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

Valhall Auto
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2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

www.valdresbil.no

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Nybygg, tilbygg, restaurering

Ford

www.hovrud.no

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

Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri

Alt i byggevarer og arbeid

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

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

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

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

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

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

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

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

Panel, listverk,
spesialprofiler

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

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

Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn
Tingnesøddin 1, 2900
Fagernes
www.gaus.no
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– og finn ut hva de kan hjelpe deg med
Hjelper deg til raskt å komme i kontakt med
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres

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

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

Elkjøp Valdres AS

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

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

GALLERI
Galleri Hilsen

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

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

www.elkjop.no

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

Vaset
Utbyggingsselskap as

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

Ølnesseter Hyttegrend

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

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

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

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

Tlf. 990 09 553
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
2940 Heggenes

Vi tar vare på DINE verdier!

Tlf. 913 00 961
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

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

Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

ENERGIFORSYNING
Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90

HÅNDVERKER
Brusveen
Snekkerverksted AS

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

Fagernes Kjøpesenter

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

MALERE
Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

valdres.maler@gmail.com

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

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

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

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

Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140

2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250

abrusveen@hotmail.com

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

Valdres Utleiesenter AS

Grønvold Snekkerverksted AS

Interiørsenteret AS

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

Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11

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

Vang Energi KF

2975 Vang – Tlf. 61 36 75 50
epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no
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Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

post@gronvold.no

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

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

http://www.amfi.no/valdres

www.elkjop.no
Lavpris propan

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

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

butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og
Varmefag

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

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

SERVERING
Vasetstølen

Severing og hytter

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

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

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

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

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

61 36 29 30 / 92 804 004

Takstkontoret Valdres AS

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

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

RøRLEGGER
Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

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

Røn VVS AS

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

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

Valdres Varme og
Sanitær AS

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

VASKERI

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

Data & Tv-Service AS

ValdresEnergi

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

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

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

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

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

ELEKTRISKE
ARTIKLER

Lysende lavsesong

SPORESKÅLER: En håndlupe kan være grei å ha med på turen, men de sporebærende skålene kan tydelig sees med det blotte øyet. Herfra spres utallige soppsporer.
Lander de på rett sted og treffer riktig grønnalge, kan nye messinglaver oppstå.

RAUDBERGLAV: Det er vanskelig å artsbestemme de oransje lavene riktig.
Raudberglav har en tendens til å være rødere enn messinglav, og å ha smalere
utløpere i rosetten, men det finnes flere arter av raudberglav.

SKIFERPRYD: Messinglav på den gamle kirkegårdsmuren vitner om mange
års bruk som sitteplass og utkikkspost for fugler. Den solbelyste skiferen med
fugleskitt gir tilgang på både mineraler og gjødselstoffer.

Etter en fargesprutende høst er dagens tur
preget av brunt og grått i alle nyanser; snø på
fjellet, nakne greiner, vissent høstgress og
raslende lauv. Men på bergnabben ved stien
blusser noen flekker i heftig oransje. Her må
du stoppe opp og ta en nærere kikk. Sjansene
er store for at du nettopp har oppdaget messinglav eller raudberglav.

første som kolonialiserte landjorda
da havet trakk seg tilbake for 450 millioner år siden. Da spilte de en viktig
rolle i prosessene som fikk naken
stein og grus til å bli den frodige,
grønne planeten vi kjenner. Fortsatt
er lavartene sentrale når områder
som ligger øde etter branner, vulkanutbrudd, isbreer, ras eller storflom
forvandles til livsmiljø for grønne
planter, store dyr og insekter.
En lav består ikke av én art, men av
flere. I de oransje lavene vi snakker
om her, har én soppart og én eller flere ulike encellede grønnalger slått
seg sammen i et forbund som vi kaller symbiose. I det siste har det forresten blitt oppdaget at mange lavarter i tillegg har med seg bakteriearter
eller encellede sopper i samarbeidet
sitt. I dette forbundet driver grønnalgene med fotosyntese, som skaffer
energi til både dem selv og til sop-

V

anlig messinglav vokser på
murer, stein og bark, helst av
osp. Messinglav kan også trives på stein i fjærekanten. Raudberglav vokser på kalkholdig stein, der
det er tørt og solrikt. Begge foretrekker de et oppgjødslet miljø. Osper
med messinglav står nesten alltid i
nærheten av dyrka jord, hvor næ-
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ringsrikt støv virvler opp og legger
seg i ospebarken. På stein ser vi dem
begge gjerne på plasser som blir truffet av fuglemøkk, for eksempel på
klipper eller kampesteiner.
Lavene er en gruppe som vitenskapen lenge har vært opptatt av, men
som det stadig oppdages nye og
spennende sider ved. De var blant de

Mangfoldige Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
pen. Soppen beskytter algene mot
uttørking. Den skiller ut syrer som
kan løsne mineralpartikler fra stein,
så både sopp og alger får tilgang på
nødvendige næringsstoffer. Forvitringen gjør av berget blir til jord. Den
encellede soppen som ofte også deltar i samarbeidet, har vist seg å danne forbindelser som beskytter mot
infeksjoner, parasitter og dyr som
spiser lav.

M

essinglav og raudberglav består av en rekke arter som
kan være vanskelige å skille
fra hverandre. I vår tid har forskerne
lært å kikke direkte på genene ved
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ILDGULLVINGE:
Perfekt
kamuflasje for
en sliten og slitt
sommerfugl
som søker ly
og trygghet i
sine siste timer.
Eggene er for
lengst lagt i en
blomstereng.

FALKESKITT: Jaktfalkforeldrene har funnet en
overbygd nisje i brattberget til reiret. Møkka kan
enkelt slippes utfor kanten, og slik har det oppstått en
ideell og eksklusiv vokseplass for messinglav.

GARNFARGE:
Ullgarnet farget
med messinglav
lyser blått blant
prøvenøstene
som er farget
med ulike andre
sopper og planter.
I naturen vår er
det ellers svært få
kilder til blått for
tekstilfarger.

«GULSOTTLAV»: Messinglaven liker seg godt på
ospebark. Tidligere ble det antatt at laven på ospene
var en egen art, som gikk under navnet gulsottlav,
men det har vist seg å være feil. Løvskyggen gjør
at laven ofte er mer gulgrønn enn artsfrendene på
solåpent berg.
DNA-sekvensering, og mange av de
gamle artsbegrepene er blitt endret.
Flere av de oransje lavene har skiftet
navn, og gamle arter har blitt delt
opp eller slått sammen. Messinglav
og raudberglav er såkalte bladlav,
som brer seg utover i utløpere til en
lavkropp på maks åtte-ti centimeter.
Påfallende er små, mørkere oransje
strukturer, med form som skåler, skiver eller tallerkener. Her produseres
soppsporene.
Hos mange lavarter skjer formeringen ved at det brytes løs små korn eller nøster, som forflyttes med vind,
vann eller smådyr for å etablere en ny
lavkropp på et nytt sted. Ikke så med
messinglav og raudberglav. At de
ikke har slike løsnende gryn er faktisk et av skillemerkene som lavekspertene bruker for å skille dem fra
andre i samme lavslekt. De har bare
sine sporedannende skåler, slik at
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bare soppen, og ikke algene, har mulighet til å spre seg ved hjelp av sporer. Når sporene spirer, må soppen ha
funnet fram til de riktige grønnalgene for å kunne etablere en ny lavkropp.
Noen bittesmå, men tallrike midder, hornmiddene, har vist seg å
være viktige hjelpere for messinglavens avkom. De trives utmerket på
og i lavene, som de bruker både som
mat og som skjulested. Avføringen til
disse småttingene inneholder både
levende soppsporer og levende grønnalger, og er antagelig den viktigste
spredningsveien for messinglaven.
Også en rekke andre småkryp lever
på messinglav. Blant annet er det påvist at småsnegler som heter tårnsnegl foretrekker å bo i og spise messinglav. Ellers er larvene til lavspinnerne, en gruppe sommerfugler, avhengige av lav med grønnalger.

O

verflaten til våre oransje laver
er dannet av tettpakkete
sopphyfer – sammenvevde
sopptråder. De beskytter laven mot
vanntap ved fordampning og også
mot sterk solstråling. Hvor tykk lavkroppen er, avhenger av miljøet laven vokser i. Er det skyggefullt, er det
beskyttende sopplaget mye tynnere
enn om laven er utsatt for sterkt solskinn. Algene i samarbeidet tåler
ikke for høy lysintensitet. Samtidig
må jo algene ha tilgang på sollys for å
kunne drive fotosyntese. Messinglav
danner et oransje pigment som heter
parietin. Det ligger som ørsmå krystaller i øverste sjikt av lavkroppen.
Mye ultrafiolett lys gir mye parietin.
Derfor er de som lever i skyggen, kanskje på en ospestamme, som oftest
mer grønngule enn lavene som vokser på solutsatt berg.

Messinglav og raudberglav viser en
morsom reaksjon hvis du drypper et
par dråper ammoniakk, for eksempel
husholdningssalmiakk, på dem. Da
slår den guloransje fargen over til
dyp vinrød. Det røde fargestoffet kan
trekkes ut. De som driver med plantefarging eller soppfarging bruker
denne rødfargen for å oppnå blåfarge
på tekstiler. Et rykte, som ikke er bekreftet av forskerne, sier at vikingene
kjente og behersket denne prosessen. Det er som sagt mange gåter
rundt disse lavene. Av spesiell interesse i disse koronatider er for eksempel at laboratorietester har vist at
vannuttrekk av messinglav ga effekt
mot enkelte typer av influensavirus.
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TAR VARE PÅ GAMMEL KULTUR: Einar Fløgum og Kirsti Hagaseth vil ha liv i den gamle butikken på Robøle i Etnedal.

BAK DISKEN: Kirsti Hagaseth og Einar Fløgum gleder seg til de igjen kan fylle
hyllene med noe i den gamle butikken.
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KJØPMANNSDISK: Kundene fikk ikke komme bak denne. Einar Fløgum viser
fram.
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Tar vare på historien
Kirsti Hagaseth og Einar Fløgum
synes den var synd at den gamle
butikken på Robøle i Etnedal,
med stort uthus skulle stå og
forfalle. De kjøpte det like godt og
har startet med å pusse opp.

D

enne butikken er en del av historien her på Robøle. Den ble bygget i 1939 og var i drift helt til 1972.
Siden var den en bolig, men har i det siste blitt
stående tomt. Da det kom forslag om å brenne ned uthuset reagerte vi. Vi bor tvers over veien og synes både butikk og uthus er noe vi bør ta vare på, sier Einar Fløgum
og Kirsti Hagaseth.
Røbøle var før kommunesenteret i Etnedal. Her var
det blant annet bank, forsamlingslokale butikk, kommunekasse og ligningskontor.
– Det blir sagt at det var mang en fest på forsamlingslokalet i Robøle og folk fra hele bygda deltok. Inntaket av
hjemmebrent ble stort og slosskamper oppstod. I gamle
dager måtte en ta beina fatt, det var nok en stor fordel,
en ble som regel edru på gåturen hjem. Det er mange historier herfra, smiler Einar.
– Det gamle kommunehuset ble forresten flyttet til
Lenningen. Det tilhører Etnedal Røde Kors og er det vi
kjenner som Røde Kors hytta i dag. Det har blitt tatt vare
på. Vi vil ta vare på restene av det gamle Robøle, sier Kirsti.

Planer
Samboerparet har ikke helt landet på hva de vil bruke
den gamle butikken til. Ideene er mange. Noen mer vidløftige enn andre. Det er til tider stor gjennomgangstrafikk i Etnedal og vi har tro på at nyskapning og positive
innslag langs veien vil bli godt mottatt. Tilbudene er få.
– Vi har ikke tenkt å bli millionærer på driften av denne gamle butikken, men det hadde jo vært moro og tjent
litt så det ikke blir et tapsprosjekt. Vi sitter ofte og drodler på hva vi vil bruke det til, smiler Kirsti,
– Jeg har fått tak i en gammel bensinpumpe. Kanskje
den kan settes opp utenfor og bygges om til en elbillader. Det er ikke hurtiglader for elbil i Etnedal. En slik ombygd bensinpumpe ville jo bli et klenodium. Mange ville
nok stoppe å lade bilen sin her, humrer Einar, som også
ser for seg at han kunne selge noen veteranbiler her.
– Jeg driver med bruktbilsalg ved siden av en annen

GAMLE TILBUD: Garanterte brudehvitt tøy.
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jobb i Nord Aurdal kommune. De nyere bilene passer
ikke inn i miljøet. En veteranbil, som for eksempel den
1974-modellen Bobla jeg har utenfor her nå, kunne jo
stått her, sier han.
– Vi har lurt på om vi skal ha en pub her en gang i blant.
Det er for mange et savn i Etnedal, men vi vet også at befolkningsgrunnlaget er for lite til at vi kan ha åpent hver
helg. Kanskje en pop-up pub en gang iblant, sier Kirsti.
– Om noen har noen gode ideer til hva vi kan bruke
den gamle butikken til, så er vi åpne for forslag, men det
må være noe i den stilen som var her i gamle dager.

Utleie
Ettersom den gamle butikken også har vært bolighus, så
er det både bad og kjøkken bak butikklokalene.
– Vi ønsker å pusse opp boligen og beholde 1930-stilen. Tanken er kanskje å kunne leie det ut gjennom
airbnb. Det kan hende mange synes det kunne være eksotisk å bo i en gammel butikk med retromiljø. Vi har
flotte uteområder bak butikken. Der kunne folk sette
opp telt. Det er også fint ned mot elva Etna. Vi trenger
noen overnattingsteder i Etnedal. Jeg vet at det i gamle
dager sto flere skilt langs veiene hvor det ble annonsert
husrom til leie, sier Kirsti, som også tenker seg at rommene kan leies ut til møter for lag og foreninger.
Foreløpig nøyer samboerparet seg med å pusse opp
bygningene. Utvendig er det gjort nødvendige utbedringer. Bygget har blitt etterisolert, rehabilitering av vinduer påbegynt og mesteparten av butikken har fått et strøk
maling. Innvendig oppussing står for tur. Det er mange
ting å ta tak i, og med jobber ved siden av blir dette et
langtidsprosjekt. Ideen er derfor å åpne opp rom-forrom.
– Vi vil beholde miljøet slik det var. I butikkhyllene
kommer vi til å sette opp en del varer som vi faktisk fikk
med da vi kjøpte butikken. Hva med en pakke Pjokken
sjokoladepudding eller Elfas karamellpudding? Jeg vet
ikke om de har gått ut på dato. De stemplet ikke det på
pakkene på femtitallet, ler Kirsti.
– Jeg har også funnet plakater med prøvetilbud på YPP
vaskemiddel. Det garanterte at tøyet skulle bli brudehvitt. Sikkert noe for de som skal stå hvit brud, ler Einar.
– Nå håper vi at vi kan få noen gjennomtenkte ideer til
ha vi skal bruke butikken og uthuset til, for det er viktig
at vi tar vare på gammel historie og kultur, sier butikkeierne på Robøle, Kirsti Hagaseth og Einar Fløgum.
Geir Norling

MJØLKERAMPE: Mange som har kjørt forbi Robøle har sikkert lagt merke til den flott mjølkerampa.
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KRYSSOrd 4

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 20. november 2020
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:
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Kryssord 3
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Oddrun Rudi, Eina
Lisbeth Ellevold, Fagernes
Bjørn E. Ruud, Oslo
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.
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1. Kva heitte stortingsmannen frå Valdres som
administrerte konkursramma Torpa kommune i
åtte år?
2. Kva heiter valdresartisten som i mars sleppte
CD-en Så var vi her?
3. Kva heiter dei fem siste
museumsdirektørane
ved Valdresmusea AS?
4. Kva slags blomst vart
brukt i logoen til den no
nedlagde Oppland
fylkeskommune?
5. Kva heiter fossen i Neselva på Fagernes?
6. Kor mange hytter var
det i Etnedal 1. januar
2020?
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7. Kva heiter gründeren
som bygger slott i
Lobygde?
8. Kven har levert byggmateriala til mjølkebonde
John Nordtorps nye fjøs
på Heggenes?
9. Kva er namnet på
historietidsskriftet til
Sør-Aurdal historielag?
10. Kva betyr valdresordet ei
snøflykse?
11. Kor lenge var Hanne
Blåfjelldal (Frp) statsskretær under regjeringa
Solberg?

Hva skal du bli,
når du blir stor?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1)
Erik Strand, 2) Caroline Synvis, 3) Rolf Karlberg, Ingar Ranheim, Torill Thømt,
Torveig Dahl, Anne Marit Noraker og Ole Aastad Bråten, 4) Mogop, 5) Kvitvella, 6) 2.440, 7) Norbert Kühn, 8)
Norsk Massivtre, 9) Sagn og Soge i Søndre Ourdahl, 10) Eit snøfnugg, 11) I fem år, frå 2013-2018.

helgenstreken
eir helgen

Emil Kamben (5), Skrautvål: – Jeg
skal bli bonde, for det er bestefar. Han har
kalver og kyra også. Det skal jeg også ha, og en
snill hund.

All sopp kan spises,
mange bare en gang.

Tuva Overdevest (5), Aurdal: – Jeg
vet ikke helt. Jeg skal være heime. Mamma er
sjefen på jobben. Jeg skal jobbe litt, kanskje i
en leikebutikk.

RAKFISKKASSA FRÅ WANGENSTEN

Sjølv om Rakfiskfestivalen 2020 er avlyst er det ingenting i vegen
for at du kan ha din eigen rakfiskfestival heime eller på hytta.
i Wangensten lanserar no rakfiskkassa som gjer det enkelt for deg!
Den inneheld alt du treng til eit framifrå rakfiskmåltid.
å heimesida vår for meir informasjon om kva rakfiskkassa inneheld.

VINN BOKPREMIE

FINN BILDET
A

D

B

E

C

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

RAV4 PLUG-IN
F
RAV4
Pris fraPLUG-IN
510.700,-*
Pris
fra 510.700,-*
Privatleie
fra 3.850,-/MD**
Privatleie
fra 3.850,-/MD**
2,95 % fastrente
3 år**
2,95 % fastrente 3 år**

Meline Bjørnerud Aasen (5),
Skrautvål: – Jeg skal bli detektiv for de
har så mye spennende utstyr, et glass som
de ser stort i. Jeg skal løse mysterier og fange
tyver. Men det blir nok litt skummelt.

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Alf Fauske, Etnedal
Rakfiskkassa for 2 eller 4 personar
må tingas på førehand og kan hentas
på Leira B
frå
og med veke
45.
Sav på FINN BILDET: hjåAoss
side:
side:
C side:

D**
D**

✂
D side:

E side:

F side:

på vår nettside
YARISBestill
HYBRID
YARIS
HYBRID
www.wangensten.no/rakfiskkasse
Navn: ..................................................................................................................................................................................................................................
Pris fra 257.600,-*
Pris
fra
257.600,-*
eller
post@wangensten.no
Privatleie
fra 1.999,-/MD**
Adresse: ..........................................................................................................................................................................................................................
Privatleie
fra 1.999,-/MD**
1,95 %Våre
fastrente
3 år**
opningstider
i november:
1,95 % fastrente
3 år**

Håkon Voldhaug (5), Skrautvål:
– Jeg og Meline er kjærester og naboer. Pappa
er mekaniker og snekker, og han fikser alt
mulig. Jeg skal bli sånn som pappa!

E-post/Tlf.:
Måndag til torsdag 09-16, fredag 09-19
WANGENSTEN
AS ...................................................................................................................................................................................................................

aktura. Totalt 224.454.- Leieperiode 36mnd/45 000 km.
VEKE 45 torsdag og fredag 09-19,
olsvegen 23, 2920 Leira
forbehold om trykkfeil.

i Valdres.Valdresmagasinet
Tlf.: 61 36 23
laurdag 11-15

om åpn.tid etter avtale.

Se våre nettSider: www.hovli.no
3550 Gol · tlf. 32 07 53 55
xx xxx,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2
leira
tlf.
61 36
26
00 km. MODELL
xx
xxx,-.
32920
års
bindingstid,
kjørelengde
45 mg/km.
000
Forbruk blandet
kjøring,
utslipp
CO2
DELL
3 fra
X,XX
l/mil, fra· XX
g/km,
fra X,X
4 fra X,XX
l/mil, fra
XX g/km,

DELL 3 fra X,XX l/mil, fra XX g/km, fra X,X mg/km. MODELL 4 fra X,XX l/mil, fra XX g/km,
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DET SKJER I VALDRES
Oktober
31. «Skummelstund med skrikande skrømt»
på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
31.10–01.11 Halloweenweekend på Myhre
Gård i Skammestein.

November
04. Bokbad med Kirsti Baggethun og Kjersti Annesdatter Skomsvold på Vang Folkebibliotek.
04. Dobbeltforestilling med Teater Innlandet på Nordre lokalet forsamlingshus i Hedalen – «Bjørnejegerskens bekjennelser»
og «Mistero Buffo».
05. «Bok i Valdres 2020» med blant andre
Toril Brekke og Hans Olav Lahlum i Fagernes Kulturhus.
05. Dobbeltforestilling med Teater Innlandet i Åsvang samfunnshus i Vang – «Bjørnejegerskens bekjennelser» og «Mistero Buffo».

05.–07. Kunstutstilling med årets akevittkunstner, Ivar Andreas Vaa, på Fagernes
Kjøpesenter.
06. Dobbeltforestilling med Teater Innlandet på grendehuset i Ulnes – «Bjørnejegerskens bekjennelser» og «Mistero Buffo».
06.–08. Rakfiskweekend på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.
06.–08. Rakfiskfest med Tor Erik
Gunstrøm og Rainbow på Sanderstølen på
Golsfjellet.

musikk i Begnadalen Kirke.
12. «Historia om Jotunheimen og Valdres
Bilselskap» – foredrag på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
13.–15. Julebordsweekend med Ingemars
og Contrazt på Storefjell Resort Hotel på
Golsfjellet.
14. Marit Steinsrud og Stein Villa lager «Lått
og leven med Marit og Stein» på Øystre Slidre folkebibliotek.

25. «Foto frå Sør-Aurdal» – fotokveld på
Bagn Bygdesamling.
28. Riksteateret presenterer «Mio, min
Mio» i Fagernes Kulturhus.
28. Hilme året rundt – «Salme, segn og solbøn» med Per Anders og Ingvill Marit Buen
Garnås på Kvamshall i Lomen.

Desember
01. Teater Innlandet presenterer «Julius
Cæsar» i Fagernes Kulturhus.

06.–08. Strunkehelg på Merket i Tisleidalen for dem mellom 14–18 år.

18. Verktøykveld i regi av Valdresmusea og
Frivillighetssentralen i Vestre Slidre på Plassen ved Sjukeheimen i Slidre.

06.–08. Alternativ Rakfiskfestival på Gomobu Fjellstue på Vaset.

19. «Sjølvimpregnering av trevirke» – foredrag på Valdres Folkemuseum på Fagernes.

06.–08. Rakfiskweekend med lokalmatbuffé på Radisson Blu Beitostølen.

20.–22. Beitosprinten går av stabelen på
Beitostølen.

06.–08. Rakfiskhelg med valdresbuffé på
Bergo Hotel på Beitostølen.

23.–26. Førjulsdans for seniorer på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet.

06. Skarke på Valdres Folkemuseum på Fagernes.

07. Kåring av årets rakfisk på Fagernes Kjøpesenter.

24. «Lesegleder» – litteraturformidlere fra
fylkesbiblioteket presenterer nye, aktuelle
bøker på Vang Folkebibliotek.

12. Julemarked på Piltingsrud Gård i Begnadalen.

11. Meditasjonskonsert med indiskinspirert

02. Bokkveld med utdeling av Positivprisen på Vang Folkebibliotek.
04.–06. Lutefisklag på Gomobu Fjellstue
på Vaset.
05. Førjulsmoro på Kroa i Bagn.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!
Gretten gubbe (29) klager over at
det er vanskelig å ikke være sint.
Man kan si mye om presidentvalg, men særlig
helsefremmende er det ikke. Om du, som meg,
lider av en alvorlig nettavis-avhengighet, har du
de siste to årene både våknet og lagt deg til nyheter om Donald Trump. Og om du, som meg, setter verdensfred og planetens velvære høyere
enn ønsket om å få sanksjonert et aggressivt
mindreverdighetskompleks fra høyeste hold, er
det som regel ikke gode nyheter det er snakk om.
Og nå er det valg. Norske og internasjonale
nettaviser gjør sitt aller ytterste for å minne oss
på både hva som kan gå galt om Trump blir gjenvalgt (ganske mye) og hvordan det faktisk kan bli
en realitet (med storstilt fusk og taskenspill).
Uansett utfall, etter valget venter garantert måneder med nyheter om poststemmer, høyesterett, føderale dommere, senatet, konspirasjonsteorier og valgdistriktrestrukturering. (Prøv å si
dette ti ganger på rad, fort: Kongressens konstituenter og andre valgdistriktrestruktureringskonflikter). Alle disse tingene kommer til å buse
inn i bevisstheten min som en brunstig flodhest
på vei til cocktailkveld ved den lokale oasen.
Jeg bruker altså mye emosjonelle krefter på
begivenheter jeg ikke har kontroll over på andre
siden av kloden. Det kommer det lite godt ut av,
med mindre man tilfeldigvis skulle være på utkikk etter en snarvei til klinisk angstlidelse.
Løsningen er åpenbar: finne noe på denne siden av Atlanterhavet å ergre seg over i stedet.
Der er det nok å ta av. For eksempel tror jeg det
blir satt norgesrekord i jule-reklame i år – kalen-
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en tilfeldige og uskyldig årsak, men jeg lar meg
provosere av at noen velger det med viten og vilje, stikk i strid med grunnleggende estetisk folkeskikk.

Simen Dalehavn Faaberg
deren viste 16. september da jeg så min første
nettannonse for julepynt. 16. september! Gubbevaremævæl. Noe burde gjøres.
La gå, det var reklame for en julekalender, men
det gjør ikke saken bedre. For det første heter det
adventskalender. For det andre ligger vi allerede
i verdenstoppen på materielt forbruk, så dette
maset om å kjøpe enda flere ubrukelige ting til
hverandre i en hel måned før årets største forbruksfest er – hvis dere unnskylder språkbruken
– helt koko bananas.
Den gode nyheten er at dette funker. Jeg føler
meg bedre allerede. I løpet av denne tiraden har
jeg faktisk bare tenkt på Donald Trump en eneste
gang, og det var fordi nabohunden tilfeldigvis
begynte å gneldre høylytt mot en eller annen
imaginær fornærmelse.
Hva mer? Jo, i Dagens Næringsliv forleden dag
kunne jeg lese en sak med tittelen «Hockeysveisen er tilbake». Det gjør meg også sint. Jeg vet,
man skal jo ikke dømme andre for deres visuelle
identitet. Det sømmer seg ikke. Allikevel: hockeysveis er litt som å gå rundt med tyttebærsaus
i barten. En kan saktens forestille seg at det har

Det er gode grunner til at vi begravde hockeysveisen, nemlig at den er stygg, frastøtende og
en fornærmelse mot skaperverket i sin helhet. Vi
har tilgitt de som lot seg lokke inn i hockeysveisens verden i forrige årtusen – man kan ikke alltid dømme foregående generasjoner etter vår
standard – men den hører ikke hjemme i 2020.
En ting er heldigvis klinkende klart: hockeysveisen er ikke tilbake. Jeg har ikke sett ett eneste
menneske med hockeysveis på flere år. Så hva er
da problemet? Jo, at Dagens Næringsliv går inn
for å legitimere denne formen for ytterliggående
estetiske holdninger i sin fullstendig skruppelløse jakt på klikk.
Merk mine ord – etter som denne artikkelen
spres, kommer hockeysveiserne til å krype fram
fra grottene sine og paradere stolt i gatene, når
de egentlig burde sitte hjemme og skamme seg
over så åpenbare brudd på grunnleggende estetisk folkeskikk. Og det hele vil trekke til seg store
strømmer av lømler og døgenikter som endelig
har funnet et fellesskap: et miljø der man ikke
blir sett ned på for å være en ufyselig slyngel,
men tvert imot blir løftet opp og fram. Helt uten
skrupler eller prinsipper vil bevegelsen etter
hvert bølle seg til politisk makt, og der steg for
steg bryter ned det vi har igjen av dannelse og
god smak i samfunnet. Da sitter vi fint i det.
Hm, nå begynte jeg å tenke på amerikansk politikk igjen. Argh!

Valdresmagasinet

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i 40 år!

Vurderer du å selge eiendom?

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

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

Fredric
Bachér

Oddny
Fystro

Anne
Stee

Tove
Berg

Synnøve
Hovde

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

HEDDA

Når du vil nærmere naturen
På hytta ønsker vi å være i ett med naturen. Derfor er det viktig at
fotavtrykket vi etterlater oss når vi bygger hytte er så beskjedent som
mulig, også av hensyn til andre som har utsikt vår vei.
Far varsomt frem på tomten din. Trestammer nær hytteveggen tar
ikke utsikten. De skaper en spennende forgrunn som gir den dybde,
og demper hyttas virkning på omgivelsene.

OSLO
T 934 64 387
BERGEN/STAVANGER
T 952 53 511
HEDALEN
T 61 34 97 80

HEDDA har et lunt og lavmælt uttrykk, solid kvalitet og dype røtter
i norsk byggetradisjon. Derfor passer HEDDA spesielt godt inn i det
norske naturlandskapet.

La oss sammen planlegge din HEDDA!
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