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● Tar Vevstogo inn i en ny tidsalder
● Superkokken Even (24) har tatt roret på Valdresporten
● Flyttet heim og startet veterinærklinikk
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● Kajakktur på Raudfjorden
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Det er Nina Neståker frå Ryfoss som har tatt 
månedens bilde. Det er med Vangsmjøsa i front 
omkranset av de flotte Vangsfjellene. Nina er en 
ivrig turgåer og fotograf, og benytter ofte 
anledningen til å ta bilder som hun deler på blant 
anna Facebook, og ikke minst sender hun ofte 
inn bilder til lokalavisa og Valdresmagasinet. Slik 
er hun også et godt eksempel til etterfølgelse for 
andre. 

Til den heldige vinner av Månedens bilde 
vanker det en tursekk, bokpremie og Flax-lodd. 
Bildet vil i tillegg bli satt opp i en av bildemon-

terne i Gullsmedvegen/ Briskebyen på Fagernes. 
Vi kårer Månedens bilde i forbindelse med 

hver utgivelse av Valdresmagasinet, følgelig 
seks ganger i året. Frist for innsending til neste 
utgave er 1. september 2022. Bildet som da 
kåres, vil komme på trykk i  magasinet som 
kommer ut 24. september. Tema for sommer-
konkurransen er «Sommerminner  fra Valdres 
2022.» Vi minner om at hver innsender kan delta 
med ett bilde og at vi ønsker bildene tilsendt 
høgoppløselig og i breddeformat. 

En strålende morgen
ved Vangsmjøsa

unåg: rastlaus, ansam
HB, Nord-Aurdal

Reksle:  stig eller tråkk
HB, Nord-Aurdal

Mykji attved:  som oftast
HB, Nord-Aurdal

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

RedaktøRen 
haR oRdet
Torbjørn moen
torbjorn@avisa-valdres.no

Vi er på terskelen til sommer, det betyr mas-
se forventinger og det medfører planer. Vi 
opplever allerede mer trafikk og aktivitet, 

og de nærmeste ukene vil det bare gå en veg. Når 
skoleferien starter og juli melder seg, vil det koke i 
Valdres. Og så når skoleferien er over føles det 
brått stille. For deretter ta seg opp i helgene og 
høstferietida. Slik er gjerne rytmen blitt i Valdres 
som lever så tett på turistene og hyttefolket. 

To soMRe med pandemi har også satt sine spor, i 
alle fall har det lagt store begrensninger på liv og 
aktivitet. Utlendingene har i stor grad uteblitt. Men 
nå minner mye om det som har vært før. De uten-
landske turistene som kjører bil, bobil og kommer i 
svære busslaster er på veg tilbake. 

Vi Må tro og håpe at mye kan normalisere seg dette 
året. Vedvarende pandemi river ned og ødelegger. 
Nå gjelder det å komme tilbake til den gode og fine 
hverdagen. Vi har lagt bak oss noen aktive og inten-
se  uker i mai og juni allerede. Det er bare å glede 
seg og henge seg på. Vi elsker jo sommeren uansett 
vær. God sommer alle.

fRaMsida:  
Biletet er frå 
raftetjernet på 
slettefjell. 
det er kyrne i 
nørsvin som 
blir bufart til 
sommarbeite i 
raudalen.
Foto: thor Østbye

Månedens bilde
Foto: nina neståker
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Stor oppgave: det er ikke bare bare for en 24-åring å overta som daglig leder for ei aktiv reiselivsbedrift. even sørum ser ut til å klare det med glans.

Even Sørum har vært 
med på kokkelaget 
som har blitt «Årets 
kokk» i Norge, vunnet 
europamesterskapet 
og blitt nummer tre i 
VM. Nylig overtok 
24-åringen ansvaret 
for familiebedrifta 
Valdresporten Kro og 
Motell.

even Sørum var i konkurranse-
miljøet på fulltid i to og et halvt 
år. Det er stor forskjell fra å job-

be med alle slags flotte og spennende 
matretter der til å være daglig leder i 

familiebedrifta ved E-16 ved inngan-
gen til Valdres sørfra.

– På et sted som Valdresporten må 
det gå mye i hverdagsmat, men jeg 
har fått tre spennende vegetarretter 
på menyen og ønsker å utvikle mat-
tilbudet i kroa vår videre. Når vi har 
lukka selskap kan jeg tilby spennen-
de retter som ingen andre har, sier 
Even. 

Morsomt og beintøft
Han var  commis (ungt kokketalent) 
på kokkelaget til Christian Andre’ 
Pettersen som vant Bocuse d’Or Eu-
rope i 2020. Det betyr at han var nær-
meste medarbeider til stjernekok-
ken. For noen måneder sia tok laget 
tredjeplass i Bocuse d’Or i Lyon da de 
beste kokkelandslagene fra hele ver-
den møttes. VM i kokkekunst er sagt 
å være en studie i kreativitet, smak 
og design.

– Vi forbereder oss i lang tid. Jeg 

har stått på kjøkkenet og trent fra 
mandag til lørdag fra åtte om morge-
nen til jeg ble ferdig. Det var artig å 
stå der dag inn og dag ut og teste nye 
matretter. Det ga en ordentlig mest-
ringsfølelse. Under sjølve konkurran-
sene er det beintøft. Lange dager og 
full rulle hele tida. I EM i Tallinn var 
vi i fire dagen, i VM i Lyon ei hel uke. 
Det var kjempemorsomt og lærerikt, 
men jeg var temmelig gåen etterpå. 
Det er noe anna å servere kjøttkaker 
på Valdresporten enn hovedretten i 
VM som var smørbakt tigerreke med 
fennikel og bruna smør.

Stadige utbygginger
Faren til Even, Hans Erik Sørum, 
kjøpte stedet der Valdreporten ligger 
i 1997. Da var det en taverna der. Opp 
gjennom åra er det blitt mange ut-
bygginger. Nå er det kafeteriabygg på 
700 kvadratmeter og motell på 500 
kvadratmeter. Kafeen tar 200 gjester 

og selskapslokalet 100. Uteservering, 
flere gamle hus, et lite tjern og ei 
svær elgstatue skaper et koselig mil-
jø. Antikviteter inne og ute gjør Val-
dresporten til et spesielt sted. Det er 
store grøntarealer, stor parkerings-
plass, drivstoffsalg og mange lade-
plasser for elbiler. Opp gjennom åra 
har Valdresporten fått flere utmerkel-
ser for god mat og god drift.

valgte riktig
– Vi bor i Begnadalen, noen kilometer 
unna, og jeg var veldig mye på Val-
dresporten i oppveksten. Da jeg var 
ferdig med ungdomsskolen på Bagn 
hadde jeg lyst til å gå idrettslinja på 
Valdres vidaregåande skule. Jeg om-
bestemte meg 14 dager før søknads-
fristen gikk ut og valgte kokkelinja. 
Det har jeg aldri angra på. Åra jeg har 

Fra VM i kokkekunst
til Valdresporten

forts. side 6
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nytt liv: den unge superkokken even sørum er klar for nye utfordringer. 
det er stor forskjell fra livet med internasjonale kokkekonkurranser til å stå for 
konfirmasjonsselskap på Valdresporten.

til topps: 
even sørum 
fra Begnadalen 
var med som 
commis for 
stjernekokken 
Christian andré 
Pettersen i 
europafinalen 
i Bocuse d'Or i 
2020. da gikk de 
helt til topps.
Foto: lauri 
laan / 
Kultur-
meglerne

ved e16: Valdresporten Kro og motell ligger på grensa mellom nes og Begnadalen 
ved innkjøringa til Valdres sørfra.

Bronse: det ble bronse på even sørum fra Begnadalen og det norske kokkelaget 
under fjorårets (2021) Bocuse d'Or i lyon i Frankrike.   
 Foto: julien Bouvier / Bocuse d'or

nye retter: even sørum har laga mange vegetarretter som Valdresporten nå 
har på menyen, blant anna denne friske rødbetburgeren.
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Trives på kjøkkeneT: even sørum liker best å være på kjøkkenet, og koser seg når han kan ta seg en tur dit for å lage mat.

koselig miljø: det er samla mange gamle hus og gjenstander på 
Valdresporten. det er som et lite museum.

AnTikviTeTer: eksklusivt og lekkert inne i selskapslokalene.

bak meg har vært utrolig spennende 
og morsomme. 

Det at Even nesten har vokst opp 
på Valdresporten har mange fordeler. 
Han så hvordan ei vegkro, en restau-
rant og et motell skal drives, og ble 
inspirert til å satse på kokkeyrket. Far 
Hans Erik har vært en god støttespil-
ler for sønnen Even – blant anna med 
sponsing. 

Ble superkokk
Mens Even gikk på kokkelinja på Lei-
ra jobba han samtidig på Nythun 
høyfjellstue på Kruk – kjent for sin 
knallgode mat. 

– Der gikk jeg i en god skole hos 
vertskapet Marit Nythun og Jørn Ut-
heim. Jeg lærte å lage mat fra bun-
nen, og masse om hvordan jeg kan 
bruke lokale råvarer. Læretida på to 
år hadde jeg på Michelinrestauranten 
Statholdergaarden i Oslo som den 
kjente kokken Bent Stiansen driver. 
Der var vi hele 17 lærlinger, og det var 
ei utrolig lærerik og morsom tid. Jeg 

har også jobba på restauranten Fagn i 
Trondheim der jeg hadde ansvar for å 
ta meg av lærlingene. Den har også 
Michelinstjerner. Jeg ble sikkert sett 
på som et kokketalent, for jeg ble 
kontakta for å bli med på konkurran-
selaget til Christian Andre’ Pettersen. 
Fram til 1. juli jobber jeg litt på Stat-
holdergaarden, men etter det blir det 
bare Valdresporten, forteller Even.

Tenke langsiktig
Han sier han er en person som liker å 
få ting unna, men etter at han over-
tok som leder på Valdresporten så 
han at det er mye som tar lang tid.

– Dette overraska meg litt, men jeg 
lærer. Noe kan gjøres kjapt, men mye 
vi setter i gang med tar tid. Ofte må 
ting settes på pause, og tas igjen sei-
nere. Det er stadig avbrytelser og te-
lefoner når du skal prøve å konsen-
trere deg om noe. På et sted som Val-
dresporten er det viktig å være til-
gjengelig hele tida. Det er stadig små-
ting som må ordnes. Kontorarbeidet 

tar også tid. Da jeg overtok ansatte 
jeg tre nye medarbeidere med en 
gang. Det var kjempelurt. Da har jeg 
hele tida noen å spille på og ta avgjø-
relser sammen med. Jeg liker meg 
best på kjøkkenet, og koser meg de 
stundene med matlaging som jeg har 
der. Kontakt med gjestene er også 
viktig, og jeg synes er fint å småprate 
med dem, sier den sympatiske ung-
gutten. 

nytt butikkonsept
Valdresporten Kro og Motell skal få 
en egen liten butikk. Det jobbes nå 
for å få den klar til sommersesongen. 
Den blir med i den nye kjeden «Allti-
Mat», og ved å bruke mobiltelefonen 
kan kunden handle når hun ønsker. 
Det er bare å bruke Vipps og scanne 
en QR-kode, så kan butikkdøra låses 
opp. Varene du velger scannes, og du 
betaler med Vipps’n på smarttelefo-
nen. I butikken skal det blant anna 
være lokale matvarer.

Valdresporten er også med i ei kje-

de som heter «Hanen». 450 med-
lemsbedrifter over hele landet er til-
knytta «Hanen», og de skal gi kunde-
ne ekte og spesielle opplevelser på 
landsbygda.

skryt fra sjefen
Even Sørum skal føre videre ei vel-
drevet familiebedrift som har godt 
ord på seg og har et stabilt og godt 
kundegrunnlag. Med Even ved roret 
er Valdresporten i de beste hender. 
Han vil gå litt forsiktig til verks i star-
ten og sette sitt preg på drifta etter 
hvert.

Mesterkokk Christian Andre’ Pet-
tersen, som hadde Even med på kon-
kurranselaget sitt, sa dette om han 
før VM-konkurransene i Lyon: Han er 
en hardtarbeidende kokk med et be-
undringsverdig energinivå. Vi funge-
rer godt sammen, og jeg gleder meg 
til å jobbe sammen med han i kon-
kurransekjøkkenet i Lyon.

Ola Onstad 
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Synnøve flytte heim:

Startar smådyrklinikk i 
hytte på heimegarden

SmådyrSklinikk: engelsk setteren 
Keino har full «eU-kontroll» denne 
dagen og alt syner bra med den ni 
månader gamle kvelpen, kan veterinær 
synnøve Hommedal thune konstatere.

Veterinær Synnøve 
Hommedal Thune 
(33) legg innpå ein 
kubbe på peisen i sin 
nye veterinærklinikk. 
Ho er godt i gang med 
Valdres Dyreklinikk. 
Den ligg i ei lita hytte 
på heimegarden på 
Tveitamoen, nokre 
kilometer frå Ryfoss i 
retning Vang. Faktisk i 
det fyrste huset som 
kom opp på garden.

Synnøve Hommedal Thune har 
gjort som mange unge vangs-
gjeldingar har gjort dei siste 

åra, valt bort bylivet til fordel for å bu 
og jobbe i heimkommunen Vang. – 
Ja, takk det smakar aldeles utmerkt. 
Vi trivst, seier ho. Kjærasten og sam-
buaren hennar, Thomas Pettersen, 
som kjem frå Grimstad, er med på 
lasset og han har alt gått inn i salsjobb 
ved Ryfoss Betong. Dei har ei felles 
og sterk interesse for fuglehundar og 
har to gordonsetterar og ein irskset-
ter i sitt eige. Då kan Vang vera eit pa-
radis med sine tallause kvadratkilo-
meter med fjell og naturmark.

etablert i ei lita hytte
I tillegg til å drive som praktiserande 
veterinær med Vang og Vestre Slidre 
som primærområde, er Synnøve godt 
i gang med eigen smådyrklinikk som 
er utradisjonell på minst to vis; den 
er lokalisert i ei lita, lafta hytte på tu-
net heime på garden på Tveitamoen.

Veterinæren er også oppteken av å 
skape gode arbeidstilhøve og ikkje 
minst gode relasjonar til kundane. 
Ein moderne peisomn som det ver-
mer og knitrar frå når avisa kjem på 
besøk, er det mest iaugefallande. Det 
er forresten også utstyrsparken og 
korleis kvadratmetrane er utnytta i 
det moderne innreidde veterinær-
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kontoret. Her er vekt, undersøkings-
bord, apparat for ultralydundersø-
king, tannmaskin, røntgenutstyr og 
anestesiutstyr. 

I inngangspartiet er det attpåtil 
gjort plass for skranke, betalingsau-
tomat og eit hjørne med spesialfôr og 
utstyr. Sist i tilveksten av utstyr er ei 
pustemaskin, respirator, som blir 
nytta ved operasjonar. Tilbodet er 
retta inn mot smådyrsegmentet, 
mest hund og katt, som er ein vek-
sande marknad og som fekk ein ek-
stra oppsving under koronapande-
mien, presiserer Hommedal Thune.

Fullskala klinikk
Synnøve Hommedal Thune fortel at 
investeringane i klinikken etter kvart 
nærmar seg 1,5 millionar kroner. 

– Ja, det kan dreie seg om store 
kostnader i denne storleiken for å 
etablere ein fullskala klinikk. Eg har 
sett som avgjerande at eg kan utføre 
eit mest mogleg fullskala tilbod slik 
at kunden får den same oppfølginga 
her som andre stader. Då slepp også 
kunden å bli sendt vidare til andre, 
seier ho.

Fekk 200.000 kr frå  
kommunen
Synnøve fekk nyleg 200.000 kroner i 
næringsstøtte frå Vang kommune til 
oppbygginga av klinikken. 

– Kva synest du om at heimkom-
munen stiller opp for det du er i gang 
med?

– Det er supert at kommunen er så 
positiv til å støtte nye bedrifter. Eg 
synest naturlegvis at det er ekstra 

flott at dei støttar opp om eit tiltak for 
dyrehelsa. Dette er i alle fall eit tilbod 
som er i tida.

Valde Valdres framfor  
nittedal
Synnøve var ferdig utdanna veteri-
nær i 2014 og etter det jobba ho ein 
periode delt mellom ein smådyrkli-
nikk i Nittedal og vakter og oppdrag i 
Valdres. Dei siste fem åra har det vore 
mest Nittedal. Så hamna ho i eit kjent 
dilemma.

Ho fekk moglegheita til å ta over 
klinikken i Nittedal. Samstundes låg 

draumen om ein dag å flytte attende 
til heimbygda og etablere seg der. 

– Eg valde det siste, vi pakka saman 
og drog til Valdres. Men eg må seia at 
det var eit vanskeleg val. Eg treivst 
med å jobbe ved klinikken i Nittedal 
som faktisk har lært meg opp. Det var 
ein travel klinikk med stor kunde-
krets, så jobben vart svært allsidig, 
fortel Synnøve. 

Større tryggleik
Ho kjende for så vidt arbeidssituasjo-
nen i Valdres også gjennom at ho 
hadde hatt vakter her. Ved å etablere 

ein smådyrklinikk på garden såg ho 
også fordelane av at ho då slapp å 
sende frå seg kundane til andre. Slik 
kunne også smådyrkundane få større 
tryggleik. Ved å gå vanleg veterinær-
turnus og samstundes drive smådyr-
klinikk får ein også eit breitt og allsi-
dig arbeidsfelt. - Det gjer kvardagen 
enda meir interessant, seier ho. 

Hyttekundar
No opplever ho å møte att mange av 
kundane frå Nittedal ettersom fleire 
av dei er hyttefolk i Valdres.

– Det er triveleg, mange av kunda-
ne har vorte med til Valdres. Dei 
slepp å køyre lange avstandar for å 
koma til veterinæren og det set man-
ge pris på, seier ho.

Dina Marie Fiskvik er ein slik kun-
de, ho køyrer attpåtil heilt frå Geilo 
for å koma til sin «personlege» veteri-
nær som no held til i Vang. Før var ho 
brukar av klinikken i Nittedal, men 
etter at ho flytte til Geilo, er ein 
svipptur over til Valdres ein enkel af-
fære.

– Ja, kva gjer ein ikkje for dyra sine 
som er likeverdige familiemedlem-
mer, seier ho med eit smil.

Lagt på operasjonsbordet
Synnøve har følgd Hufsa, ein engelsk 
setter, dei tre siste åra. Etter at Hufsa 
skulle ha kull for nokre månader si-
dan, meldte det seg diverse utfor-
dringar. Denne dagen skulle Synnøve 
ha etterkontroll på Hufsa i samband 
med at dei måtte hasteoperere henne 
då ho fekk jurbetennelse som hadde 
utvikla seg. Då var kvelpane omkring 

KontroLL: dina marie Fiskvik (t.h.) kom heilt frå geilo for å få sjekk av den ni 
månader gamle kvelpen Keino. Veterinær synnøve Hommedal thune kunne slå 
fast at alt sto bra til.

KundemottaK: synnøve Hommedal thune har også ordna seg ein kundekrok med skranke, her er det også gitt rom for eit utval av fõr og utstyr for hund og katt.
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Øyresjekk: Hufsa får også full sjekk denne dagen og 
her er det tennene som blir sjekka. 

rØntgen: no er det røntgen som står for tur. Klinikken 
rår over alt utstyr som er naudsynt. 

Vart hasteoperert: synnøve har fulgt 
denne hunden gjennom fleire år. For nokon 
månader sidan måtte den hasteopererast etter 
at det gjekk kaldbrann i juret, men det ser ut til å 
ha gått bra. denne dagen er det etterkontroll.

ein månad gamle. Det hadde gått 
kaldbrann i juret og det sto om timar. 
Hufsa vart lagt på operasjonsbordet i 
klinikken på Tveitamoen, og både 
sjølve operasjonen og oppfølginga i 
etterkant har gått bra. Også kontrol-
len i dag var bestått.

– Ja, det var nokså dramatisk og vi 
måtte fjerne eine patten også, men 
det ser ut til å ha gått svært bra med 
henne, seier veterinæren.

Bestod kontrollen
Også eine kvelpen, Keino, var med 
for vaksine og sjekk. Sidan sist for fire 
veker sidan var vekta gått opp frå 5,8 
kilo til 9,8 kilo. 

– Dette ser bra ut, dette ser ut til å 

bli ein kraftplugg, kommenterer Syn-
nøve og sjekkar om begge testiklane 
var på plass i pungen og ikkje minst 
tennene. Ho kommenterer at potane 
er særs kraftige og hunden verkar 
glad og tilfreds. Så eit lite vaksi-
nestikk, som den knapt ensar.

Verre er det med mora Hufsa som 
hyler av sprøytestikket ho får. Det er 
openbert at hundar og veterinær 
kjenner kvarandre, halen på hunda-
ne går ustanseleg og dei tek gladeleg 
imot godbitar. Det rår opplagt stor 
harmoni mellom dyr og veterinær.

Fordel med same veterinæren
– Men kvifor køyre milevis til Valdres 
for å koma til veterinæren.

– Det er absolutt verd det. Vi opple-
ver stor tryggleik med å bruke den 
same veterinæren vi har hatt over år. 
Hunden er jo ein familiemedlem og 
ein strekker seg vanlegvis langt. 
Dessutan er det kjekt å nytte ein ve-
terinær som Synnøve som har eigen 
erfaring med brukshundar. Dagens 
«EU-kontroll» var vellukka, alt såg ut 
til å vera i rute. Om ein månad skal 
kvelpen tilbake på ny sjekk. Då blir 
det ny Valdres-tur på Dina Marie.

sårbare situasjonar
– Kva tenkjer veterinæren om den 
menneskelege rolla ein som veteri-
nær kjem i ved, til dømes, i krevjande 
situasjonar for dyreeigarane?

– Det kan ofte vera tale om ein sår-
bar situasjon. Nokon gonger er det 
sjukdom eller det kan vera skadar. 
Ein kjem tett på eigarane og mennes-
ka i ein krevjande situasjon. Eg trur 
det er viktig å bruke tid med folk og 
ikkje minst forklare skikkeleg kva 
som må gjerast. Nokon kjem også 
med dyret for å ta den siste reis. I ein 
lokalpraksis som dette blir kvarda-
gen og oppdraga svært varierte, for-
tel Synnøve.

Torbjørn Moen

harmoni: synnøve Hommedal thune sjekkar engelsk setteren keino. 
Lunt og stemningsFuLLt: synnøve Hommedal thune har utstyrt den nye 
veterinærklinikken sin med peisomn. 
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MuseuMsplass: tunet heime hjå Ole Birger gjevre på strand ovanfor Fagernes, er eit museum i seg sjølv. Her ser vi Ole Birger poserer saman med Pedal Forden og 
Biggen, sjølv er han i konfirmasjonsdressen frå 1952. 

For nestoren i bilentusiastmiljøet i Valdres, 
Ole Birger Gjevre (84), er det festtid så snart 
snøen forsvinn og vegane blir turre og fine. 

Våren er tida for å lufte køyre-
tøyparken som framleis er 
rikhaldig og svært intakt. Då 

tek Ole Birger Gjevre ofte på seg kon-
firmasjonsdressen frå 1952. Like eins 
sjåførluva med korrekt skygge. To av 
køyretøya kjem i ei særklasse, og litt 
spesielt blir det i år med fleire runde 
tal. 

Framleis i konfirmasjons-
dressen
I år er det 110 år sidan faren, Kristof-
fer Gjevre, vart fødd på Heensåsen i 
Vang. Ole Birger set farenhøgt og det 
er garantert han som har påverka ge-

nerasjonen etter seg til val av hobby 
og interessefelt. Ole Birger held også 
høgt konfirmasjonsgåva han fekk av 
faren i 1952, ein eigenprodusert scoo-
ter som nok både var den fyrste og ei-
naste i sitt slag i dalføret.

I år er det 70 år sidan Ole Birger sto 
konfirmant i ein blådress som faren 
fekk sydd til han. Det spesielle er at 
blådressen framleis er i bruk. Kvar 
gong Ole Birger deltek på løp og ved 
spesielle samkomer, stiller den lett-
beinte karen i konfirmasjonsdressen. 
Sågar då han var i audiens på Slottet i 
samband med at han fekk Kongens 
fortenestmedalje i 2009. Kong Harald 

humra godt då han fekk høyre sa-
manhengen. 

Ford Model T frå 1925
Den eldste «familiemedlemmen» i 
Gjevrefamilien, 1925-modellen av ein 
Pedal Ford, Ford Model T, kom til 
gards i 1962, så den representerer eit 
reint lite jubileum den også. 60 år si-
dan. Med Forden har han trufast del-
teke i alle dei 43 utgåvene av Valdres-
løpet. 11. juni i år benka Ole Birger seg 
på nytt bak rattet og køyrde løpet 
mellom Fagernes og Bygdin, ei strek-
ning på vel fem mil som samla var på 
godt over 10 mil. 

Sjølv om han er i sitt 85 år no, vil 
han ikkje høyre at det er knytt utfor-
dringar til det.

– Bilinteressa held meg i drift og 
gjev meg gymnastikk når eg ligg un-
der bilane for å skifte olje, seier han 

muntert og viser meir enn gjerne 
rundt på tomta og i garasjane med fo-
kus på finurlegheiter og detaljrikdom 
han er omgjeven av. Denne karen har 
samla på meir enn du vil tru er mog-
leg å taka vare på, så mellom anna er 
veggane på stabburet og garasjen de-
korert med gamle jarnseter frå trak-
torar og køyretøy. Ved nærare under-
søking er dei dekorative og nesten 
kunstnarleg utforma. Det er auga 
som bestemmer.

Historieformidlar
Historieformidling har alltid lege til 
Ole Birger. I ei årrekkje sto han for 
medlemsbladet til veteranbilklubben 
i Valdres, Radiatoren, seinare vart 
kan knytta til Norsk Motorveteran, 
og han hadde også i mange år si eiga 
spalte i avisa Valdres, Historisk hjør-
ne, der han delte av sin detaljrikdom 

– Bilinteressa
held meg i drift BILEN MIN

Ford model t – 1925
Ole Birger gjevre
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utstilling: På Valdres motorshow som var i storhallen på leira i mai, var Ole 
Birger gjevre sjølvskriven, her med sin «eigen» utstilling.

lettstarta: Vanlegvis er ikkje den gamle Forden vanskeleg å be, den startar gjerne på fyrste slaget. Her gjev Ole Birger ein test. 

Detaljar: ein Ford t modell frå 1925 var også den gong langt framme for si tid. 
Hjul med treeiker og kvit bane var standard. 

om mangt og mykje han hadde klart å 
grave fram. 

Sjølv har han vidareført mykje av 
interessa og engasjementet til barna, 
etter kvart barnebarn og no oldebarn. 
For dei aller minste er nok samlinga 
av meir enn 40 norske trøbilar kjære 
og ettertrakta. Men når sant skal sei-
ast er ein del av dei for verdfulle til at 
dei kan vera leiketøy.

Påverka av faren
Det let seg ikkje gjera å lage ein repor-
tasje om veteranen Ole Birger Gjevre 
utan også å sveipe innom opphavet. 
Det er her venteleg grunnlaget er lagt 
gjennom ein oppvekst i stor grad i 

verkstaden til faren. Bestefaren til 
Ole Birger, Ole G. Gjevre, var næva-
hendt han også. Han skal visstnok ha 
dreia alle tresøylene som er i altarrin-
gen i kyrkja på Heensåsen. Faren til 
Ole Birger var berre 11 år då faren 
gjekk bort. 

Far til Ole Birger, Kristoffer Gjevre, 
hadde lang Ford-fartstid i Valdres 
som Ole Birger også kopierte. Faren 
byrja bilkarrieren hjå Nils Jørstad i 
1928, han hadde Ford-agenturet i Val-
dres, det som seinare vart til Fager-
nes Automobil forretning. Der var 
han til han og Olav Skattebo kjøpte 
Fagernes Mekaniske Verksted, i 1939. 
Her held dei det gåande under den 

andre verdskrigen, men etter krigen 
vart verkstaden riven på grunn av re-
guleringsprosessen i Fagernes. Då 
flytte Kristoffer til Ulnes og bygde 
Solstrand midt i Ulneskrysset. Her 
vart det bustad for familien og fleire 
til, overnattingsrom, og Kristoffer 
starta landbruksverkstad i den «un-
derjordiske» garasjen framfor huset.

solstrand eit midtpunkt i bygda
– Mor dreiv kafé i bygget og jammen 
var det også samvirkelag her ei tid. 
Det var her i Ulnes eg hadde oppvek-
sten min med unntak av det fyrste 
året som familien var fagernesfolk, 
seier han. Og om det nok vart mykje 

køyretøy og reparering, så minnest 
også Ole Birger ein barndom der dei 
fiska og dreiv mykje ved og på fjor-
den. – Vi bygde mellom anna våre 
eigne kanoar. 

I landbruksverkstaden var faren 
mykje sysselsett med å lage mjølke-
kjerrer og mykje tid gjekk også med 
til å reparere og smi opp att gamle 
hestesko. – Eg minnest vi tok jern frå 
gamle kulelager, det var solide greier, 
seier Ole Birger. Han fortel også om at 
faren fekk drosjeløyve og dreiv dette 
attåt. Etter kvart vart han også servi-
cemann for Eik & Hausken, som sel-
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innhaldsrik: Forden som er ein 1925-modell, har tregolv og til slikt vart det 
nytta det ein hadde til rådvelde så det består av ulik material av ulike treslag, 
vistnok henta frå fiskekasser, fortel Ole Birger.  Ved føtene til sjåføren ser vi også 
dei tre pedalane som har forskjellig funksjon. 

Gjevt objekt: Biggen er det faren Kristoffer som laga til Ole Birger på 
konfirmasjonsdagen våren i 1952. den er godt teken vare på og jamleg er Ole Birger 
på farten med den. i bakkant av biletet ser vi slottet på lo som Ole Birger har utsikt 
til frå eigedomen sin på strand. 

slottsskyss: Biletet er teke med Ole Birger og Forden framfor slottet på lo i juni 2021 i høve Valdresløpet det året.  Foto: siGve kjønnøy



de Ford Dextra-traktorar, som det 
gjekk mange av i Valdres.

Saman med Anners Øverli og Arne 
Rognås starta Ole Birger Ulnes Mas-
kinstasjon og henta seg ny Catepillar 
D4 buldosar i april 1960. Den somma-
ren gjekk doseren døgnet rundt med 
nydyrking med grubbeskjær.

Drog til Stavanger
I 1963 var det klart for ein ny fase i li-
vet til Ole Birger. Han drog til Stavan-
ger for å byrje på Stavanger bilteknis-
ke fagskole. Då hadde han allereie fa-
milie, og alle i hop flytte nedover dit 
for dei to åra skulen vara. Forresten 
må også nemnast at to andre «kjen-
de» valdrisar gjekk på skulen der 
samstundes, Steinar Lien og Eivind 
Magnus Strand. 

Etter endt utdanning gjekk turen 
til Oslo og jobb på bilopprettarverk-
staden til Ullern Bil. Men Ole Birger 
ville heim der han hadde røtene sine. 
Og Engelstad som då hadde overteke 
Fagernes Automobilforretning, had-
de jobb ledig til den bilkunnige unge 
karen. Her held han det gåande til i 
1975 og då bytta han bransje og vart 
saman med Alf Erik Skinningsrud frå 
Hedalen branntakstbestyrer for Nor-
ges Brannkasse. Fyrste tida i Nord-
Aurdal og Vestre Slidre, etterkvart for 
heile Valdres. Dette held han på med 
i ti år.

Stor hobby og interesse
Gjennom alle åra har interessa for 
gamle køyretøy vore der og vel auka i 
intensitet. 

– Ja, dette er vel noko eg har fått 
inn med farsarven, i alle fall har det 
vore ein kjær og viktig hobby for meg 
alle desse åra. No er det ikkje berre 
lett å henge med lenger ettersom det 
elektriske er i ferd med å ta over. Og 
det er også litt sært at bilar som er 30 
år blir rekna som veteranar, slik re-
gelverket er i dag, seier han.

Tidleg ute med veteranbil
To køyretøy held som sagt Ole Birger 
høgt, og den eine er Pedal Forden frå 
1925. Den har heile sin historikk frå 
Valdres etter at den vart selt av Øver-
åsen motorfabrikk på Gjøvik til kjøp-
mann Dahl i Vestringsbygda på Kjør-

stadhaugen. Forden vart tidleg på 
1950-talet seld vidare til vestreslid-
ringen Jørgen Hjelle. Ole Birger fekk i 
stand handel med han i 1962 og bilen 
vart difor med på flyttelasset til Sta-
vanger. 

Det spesielle var at då han overtok 
bilen, var den utstyrt med karm som 
framleis er intakt, men Ole Birger har 
seinare brukt den som personbil og 
med baksete. Denne bilmodellen har 
ei slags fleksiløysing. – Det er lett å 
sjalte over, om du vil køyre med 
karm, då går den under nemninga 
«The Farners car» eller når du brukar 
den som personbil er det ein «Tou-
ring Car», forklarar Ole Birger.

Flittig i bruk
– Den gamle Forden har vore til stor 
glede og ikkje minst gjeve oss mange 
flotte opplevingar gjennom åra. Vi 
drog før gjerne på mange lange turar 
med den. Eg hugsar godt den gongen 
vi køyrde ned til Sundvolden og skul-
le delta på eit løp som gjekk opp til 
Kongens Utsikt. Ungane var med og 

då dei vart trøytte, la dei seg bak i 
karmen og slappa av medan vi køyr-
de i fullt driv nedover. Og som sagt 
køyrde vi ned og opp frå Stavanger 
på 1960-talet, og eg hugsar godt tu-
ren opp Måbødalen. Ein tur til Ene-
bakk til ei venninne av kona Gerd har 
vi også langt framme i minnet.

Spesiell køyreteknikk
– Men det medfører ein viss køyre-
teknikk å handtere ein slik bil?

– Ja, det er det så absolutt, men har 
ein ein gong fått det inn, så sit det i 
fingrane, fortel han engasjert og prø-
ver å forklare.

– Den har tre pedalar. Den venstre 
pedalen er girpedalen og når du trør 
den inn ber det iveg på fyrstegir. Når 
du slepper ut pedalen er bilen i høg-
gir. Den har berre to gir, så det er ikkje 
så mykje å hugse på, seier Ole Birger. 
– Og for å få den i høggir må eg sleppe 
fram handbrekket, legg han til.

– Pedalen i midten er reversen, då 
må handbrekket vera i fri, som betyr 
midtstilling. Høgre pedalen er fot-
bremsen som verkar berre på girkas-
sa. Handbrekket verkar på tromlane 
bak.

– Tenningssystemet er også litt 
spesielt på denne bilen. – Det er ein 
coil for kvar sylinder, forklarar han.

– Og køyrefarten på denne bilen?
– Rundt 40 kilometer i timen trivst 

den best med, seier Gjevre.

Fekk scooter til konfirma-
sjonsdagen
Også nokre ord om scooteren som 
Ole Birger fekk til konfirmasjonsda-
gen i 1952. Nokre dagar seinare, den 
19. mai i 1952, vart den godkjent og 
registrert med rammenummer «KG 
1» (Les; Kristoffer Gjevre nummer 1). 
Kjenneteiknet den fekk og som den 
framleis har, er E – 17139.

– Far hadde nok lese om den itali-
enske Lambretta-scooteren i Aften-
posten og var begeistra for den. Det 
er nok kanskje den han hadde i bak-
hovudet då han sette i gang med å 
konstruere sin eigen modell. Etter 
krigen var som kjent myten skapt om 
at italienarane hadde stort overskot 
av små hjul til fly som visstnok gav 

grunnlaget for at dei italienske scoo-
terane etter kvart byrja å erobre ver-
da. Men det var heller få eller ingen 
eigenproduserte i Norge. 

Konstruert i verkstaden til 
faren
– Faren døypte scooteren til «Bigge». 
Tru det eller ei, laga i ein liten og en-
kel landbruksverkstad i Ulnes med 
sparsam maskinpark. Dei hadde like-
vel det naudsynte som søylebore-
maskin, kompressor, sveiseapparat 
og smergelskive. Og ikkje minst krea-
tive og flittige hender. Slik vart det ei 
oppfinning av, som gjer den unik. – 
Eldste scooteren i Norge og den fyr-
ste i Valdres, som eg er kjent med, 
seier han.

Sjølve rammeskroget er smidd, 
sveisa og tilpassa. Framgaffelen er 
omgjort frå ein gamal Harley Da-
vidson. Motoren, 1938 modell, er ein 
DKW-motor på 98 ccm. På svinghju-
let fekk den montert ein vifteving for 
å sikre ekstra kjøling. Scooteren har 
tre gir som du betener på høgre side 
av motorkassa samstundes som den 
er utstyrt med både fot- og hand-
clutch.

Køyrer i finstasen frå 1952
Bigge vart mykje nytta då Ole Birger 
gjekk på Middelskolen i Aurdal. – Den 
er fin å køyre, og den er stødig og går 
rett fram om ein slepp styret. Og ja, 
den er framleis i aktiv bruk, under-
strekar Ole Birger.

Mykje i bruk er også konfirma-
sjonsdressen. Den er laga av stoff 
som vart nytta til marineoffiseruni-
formene. Stoffet fekk faren hans tak i 
i Horten og skreddar Stormark på Fa-
gernes, neimen ikkje heilt ukjent han 
heller, fekk jobben med å sy. Det gjor-
de til at Ole Birger vart ein særs vel-
kledd konfirmant i kvalitetsdress 
som også vart hans brudgomsdress 
då han sju år seinare gifta seg med 
Gerd. Og framleis er den som sagt i 
aktiv bruk kvar gong det er dåm av 
høgtid. 

Torbjørn Moen
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DetaljriKDom: Ole Birger og kona gerd har ein svært innhaldsrik og 
fin heim på strand. sjølvsagt er det ein bil, her Boble, som fungerer som 
potteskjular for ein stemor. Kaffe fekk vi servert i «veterankrus».

mange Detaljar: dette er 
bakparten på scooteren som er 
konstruert i verkstaden som faren 
Kristoffer hadde i Ulnes. scooteren var 
ferdig i 1952, og er 70 år gamal dette 
året.

HiStoriSK bilete: dette biletet vart teke med Ole Birger gjevre bak rattet då han var 
hyra inn for å kjøre Per aabel fra grindaheim turisthotell til VBU i høve opninga av ei utstilling 
av aabelmåleri i 1992. Biletet er teke av torbjørn moen som då var Oa-journalist. 
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Heller ikkje på padletur treng opplevinga vere 
proporsjonal med talet på timar og kilometer. 
Ein ganske kort tur kan gje stor turglede – slik 
vi opplevde ved Bygdin midt i august for ein 
del år sidan.

Etter å ha padla dei fleste av dei 
litt større vatna i Øystre Slidre 
fekk vi lyst til å prøve oss ved 

Bygdin. Ikkje ut på sjølve fjellsjøen, 
mot Torfinnsbu, men i den indre de-
len, på austsida av det tronge Bygdis-
sundet. Spanande historie er det my-
kje av i området, og muleg å kombi-
nere padling og fottur. Men vent med 
padlinga til godt utpå sommaren, for 
i juni og delar av juli er det oftast lite 

vatn og bortimot nitriste omgjevna-
der grunna regulering med enorm 
nedtapping.

Mot Raufjordsanden
I lettskya og nesten stille vêr legg vi i 
veg frå ein sandtange nær brygga til 
M/B Bitihorn. Fyrste del av turen går 
ut det ganske tronge Hålissundet, der 
stakar markerer den oppmudra kana-
len som rutebåten må fylgje. Så 

opnar det seg ut mot Kjelda, eit litt 
vidare basseng med nokre små øyer 
og grunnar. Vi tek skarpt til venstre, 
rundt Raudfjordodden, og padlar inn 
i den delen som heiter Raudfjorden. 
Lengst aust her er det ei fin strand 
med sand/grus, Raudfjordsanden. 
Nokre litt eldre hytter ligg rett ved, og 
bak ruver mektige Bitihødn. 

Vi legg til på stranda og finn ein tri-
veleg pauseplass på svaberga. Her 
ligg vi og nyt utsynet tvers over 
Raudfjorden, mot den bratte aust-
veggen på Seksishornet – og mot Tor-
finnstindane med naboar lenger bak, 
der skyene er i ferd med å vike frå 
toppane.

Lykken og Slingsby
På ein grasvoll her ved Raufjordsan-

den bygde reinjegeren og fjellføraren 
Knut Lykken frå Beito turisthytta 
Raudfjordsheim i 1869, og tok imot 
gjester i nesten 30 år. Då var bilvegen 
gjennom Båtskardet ferdig fram til 
Bygdin, hytta kom i bakevja og drifta 
vart avvikla. Men Lykken ga seg 
ikkje, han var med og starta opp Jo-
tunheimen Hotell (seinare Bygdin 
Høifjeldshotel) i 1897.

Mest kjend er nok Lykken likevel 
som fjellførar for Slingsby på den my-
kje omtala fjellferda i 1876, som enda 
med vardesetting på Store Ska-
gastølstind (Storen) 21. juli. Denne 
ferda vart starta frå Raudfjordsheim, 
etter to oppvarmingsturar, fyrst til 
Kalvehøgde og deretter til Bitihødn. 
Emanuel Mohn var tredjemann i føl-
gjet, og på seks dagar gjorde dei fyr-

I kajakk på Raudfjorden  og Kjelda
På KJELda: siste etappe på turen, frå Bygdisheim attende mot Bygdin. t.v. er nordryggen på seksishødn, lenger bak ruver torfinnstindane med naboar.

PåtUR
Tor Harald SkogHeim

vaNg
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I kajakk på Raudfjorden  og Kjelda
stebestigning av Torfinnstinden, Gal-
deberg, Urdanostinden, Gjertvasst-
ind og Storen. Det vil seie, Slingsby 
var åleine til topps på Storen.

Muleg med toppturar
Nok turisthistorie, for ei stund! Neste 
padleetappe, framleis i nesten heilt 
stille vatn, går vestover langs sørre 
landet, forbi den markerte Gyriklan-
ten. Denne toppen er lett og rask å gå 
på om du gjer strandhogg på austsi-
da, eventuelt på den markerte odden 
mot nord. 

I vika der bekken frå vatnet Seksin 
renn ut i Kjelda tek vi ein kort stopp. 
Her er det lange grusstrender, for 
Bygdin manglar enno ein god del på å 
vere fylt opp. Medan vi er her kjem 
minne frå gutedagane opp, frå då eg 

brukte å «feriere» nokre dagar hjå ein 
kamerat på Bygdisheim. Eg hugsar vi 
rodde hit til vika for å sjå på ei fiske-
sløe i bekken frå Seksin, spanande! 
Robåten var elles til avgjerande nytte 
også den gongen vi måtte over Byg-
dissundet for å gå nordryggen opp på 
Seksishødnet. Denne toppen kan el-
les nåast ganske greitt frå vika ved 
Seksin, ved å gå opp frå sørvest.

Dronningbesøk på  
Bygdisheim
På eit kvarters padling vidare er vi 
borte ved Bygdissundet, der M/B Bi-
tihorn må gå gjennom for å kome ut i 
sjølve Bygdin på ruta vestover mot 
Torfinnsbu og Eidsbugarden. Vi nøy-
er oss med å padle rundt eit par av 
stakane i sundet, og kan på nært hald 

studere det raudmåla hotellet frå 
1896, som mellom andre hadde 
Dronning Wilhelmina av Nederland 
som gjest fleire gonger på 1920-talet. 
Hotellet var i drift til rundt 1980, og 
det var Solveig Robøle, mor til kame-
raten min, som var siste eigar som 
dreiv hotellet.

Det vart laga veg hit frå Bygdin alt i 
1910, men brygga ved Bygdisheim 
var i bruk også lenge etter at vegen 
stod ferdig. Den 3 kilometer lange ve-
gen er stengt med låst bom ved Byg-
din, men er triveleg som turveg både 
til fots og med sykkel. Den er sam-
stundes del av den merka DNT-ruta 
mellom Bygdin og Torfinnsbu.

Mange mulegheiter
Turen vår nærmar seg slutten. Vi fyl-

gjer nordre landet og padlar inn gjen-
nom Hålissundet att. Rett imot ruver 
Synshødn med den stupbratte, nes-
ten 300 meter høge sørveggen. Der 
vart det i 2015 teke i bruk fleire såkal-
la Via Ferrata-ruter, eit spanande ak-
tivitetstilbod som er blitt veldig po-
pulært.

Vi glir inn mot land etter å ha vore 
på tur i omtrent tre timar, i roleg tur-
fart og med lang matpause. Som før 
nemnt er det muleg å kombinere ein 
slik tur med toppbesøk, eller også å 
padle gjennom Bygdissundet og ut i 
sjølve Bygdin. Men gjer du dette må 
du vere veldig varsam og halde deg 
nær land, for vatnet er iskaldt og 
sterk vind kan kome veldig brått her 
på den 3 mil lange fjellsjøen. 

BygDIsheIM: Hotellet her ved Bygdissundet (t.v.) vart bygt i 1896, og var i drift 
til rundt 1980.

IDyllIsk: strandhogg på raudfjordsanden, med utsyn mot blant anna 
seksishødn (t.v.).

RaUDfJoRDsheIM: turisthytta ved foten av Bitihødn (bak) vart opna i 1869. 
Foto: axel lindahl, rundt 1880. Folkemuseet i Oslo.

INN RaUDfJoRDeN: På veg mot raudfjordsanden, med Bitihødn ruvande bak.
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Hjelp oss å holde
Valdres rent!

Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

www.vkr.no

Tenk med hjertet 

–tenk miljø
Sporløs ferdsel i naturen

handler om hva vi tar med oss inn
og hva vi tar med oss ut igjen.

Mindre søppel
på farta
Når vi er ute på farten finnes det mange 
muligheter for å ta noe å drikke eller spise 
«on the go». Det er enkelt og greit, men 
det skaper også mye avfall. Ute finner vi 
heller ikke de store sorteringsmulighetene 
som vi har under benken hjemme, derfor 
ender det meste opp som restavfall. Noen 
små enkle grep kan redusere mye i det 
store bildet.

Ha med egen termokopp. Den holder 
drikken din varm lenger enn pappkruset, 
i tillegg gir flere kafeer rabatt når du har 
med egen kopp.
Trenger du lokk? Er du som oss, går kaffen 
ned på høykant før den rekker å bli kald.

Ha med drikkeflaske. Her er det mye 
penger å spare på vann. Vannflasker av stål 
holder vannet kaldt i timesvis.

Misfornøyd med de nye papp- og tre-
skjeene? Skaff deg et turbestikk, mange 
av dem kommer i små smarte forpakninger 
som du lett får plass til i veske og sekk.

Ta med et handlenett, så slipper du alle de 
små posene fra ulike butikker når du er på 
shopping, eller i tilfelle du må en tur innom 
matbutikken på vei hjem.

Ta med lunsj på jobb/skole. For eksempel 
kjøleskapsgrøt eller middagsrester. Sjekk 
også om du finner noe på TooGoodToGo 
i nærheten av deg.

Vårt koseligste tips er nok å sette seg ned 
og nyte kaffen eller maten der du kjøper 
den. Kaffe og te smaker jo best i porselen, 
og du får roet litt ned 
i en travel hverdag!

Kilde: Sortere.no
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TIL ALLE HYTTEEIERE:

Se elektronisk kart på 
www.vkr.no 
for nærmeste leveringssted for 
avfallet ditt.

Følg oss på Facebook og hjemmeside 
for nyttig informasjon!

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK

FØ
LG OSS PÅ

Miljøstasjoner i Valdres

   GOD
SOMMER!

•

•

•

•

•

•

TIPS FRA VKR

Fra verdiløst 
til verdifullt
Veien er kort fra verdiløs til 

verdifull. Ta vare på og gjen-

bruk materialene istedenfor 

å kaste dem. Du kan lage 

fine ting av gammelt.

KRAKK

VERKTØYKASSE
Se sortere.no for 
oppskrift til krakk 
og verktøykasse, 
samt gode tips til 
gjenbruk av ulike 
materialer!
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  Gatebutikkene

Takk for at
du handler lokalt!

skaper trivsel
Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent: Mandag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-19.00 og lørdag 10.00-16.00

BAKKEN & BAKKEN A.S

Hos oss får 
du faglig 
god hjelp 
og god 
service. 

Stort utvalg 
og gode 
priser. 

Levering 
og montering 

også på 
lørdager.

Velkommen 
til oss 

på Fagernes.

Mantovani modul sofa – tekstil Sara light sand, sorte ben l 361 x d 86/150 x h 81 cm. Mantovani stil uten armer – tekstil 
Sara light sand, sorte ben l 65x d 86 x h 81 cm Woodstory L sofabord mørk grå oljet, svart lakkert stål l 110 x b 60 x h 45

Velkommen til
MØBELRINGEN

Velkommen til
Møbelringen

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

Dåpsgaver

Skrautvålsvn. 11 • Fagernes • Tlf. 902 58 788
Mandag-fredag 10-17 • Lørdag 10-15

franit_a

Ta turen
innom 

Franita-huset

FRANITA

Franita

N

Anita’s Drøm
Rammeverksted & Handleri
FRANITA-HUSET i underetg.

Tlf. 908 71 116

Ramme inn 
bilde eller maleri? Ved handel utenom 

åpningstid, kontakt Frøydis 
på telefon 997 02 753.

Vi sender varer 
og har Vipps.
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TRENGER DU 
ELEKTRIKKER?

post@el-tjenester.as

VI ORDNER ALT 
– BE OM TIILBUD

MAXBO VALDRES | 2900 Fagernes
Man-fr 07.00-17.00. Lørdag 09.00-14.00

HANDLE LOKALT PÅ MAXBO

VI HAR STORT UTVALG MED: 
• Maling og malingsutstyr
• Trelast og Byggevare
• Jernvare og verktøy

• Festemateriell 
• Utleie av henger og hjemkjøring
• Enkelt å handle og god parkering

Har du et prosjekt – stort eller lite kommer vi gjerne og hjelper med  prosjektering 
av dette.

Ta kontakt på telefon 61 35 63 00

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  

Vedlikehold • Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg • Vannrensing

Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS  
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 •  E-post: fagernes@comfort.no  
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FREDAG BRAKER DET LØS!
SOMMERSTART I INTERSPORT

FAGERNES SPORTSFORRETNING • TLF 61 36 29 40
INTERSPORT LEIRA I VALDRES • TLF 40 00 10 51

SUP-BRETT 
Perfekt til lek og moro i vannet, men kan også brukes 
til lengre turer oppover elven, innsjøen eller på rolig sjø. 
Den er veldig holdbart og tåler en god trøkk.

Tilbud uke 24 og 25

SWIX RACEX T-SKJORTE

299,-

VERDENS  
BESTE SUPER- 

UNDERTØY!

TICKET TO THE MOON
HENGEKØYE COMPACT
Lett og liten! Veil 649,-  

Nå 349,-

Den  
originale!

NORGES  
MEST SOLGTE 

KANO

NORRØNA FALKETIND 
GORE-TEX JAKKE  
DAME & HERRE
Veil 4999,- 

NÅ 2999,-

GJELDER KUN INTERSPORT FAGERNES GJELDER KUN INTERSPORT LEIRA

DIAMANT VOLT RANGE 
MED DEN NYE SHIMANO MOTOREN
• 60 NM TREKKKRAFT. 
• Komplett utsyrt. 
• Allsidig og godt utsyrt el-sykkel
• Batteri gir god rekkevidde opptil 185km. 
• Dame og Herre
Veil 37999,-

Nå 32.999,-

MCKINLEY ESCAPE 30.3   
Det er et romslig tunneltelt for 3 personer. 
Veil 1999,- 

NÅ 1199,-

TREK MARLIN 5
Endelig har vi noen få av norges 
mest populære sykkel på lager

Kr 6.799,-

VI RYDDER  
PÅ LAGERET

STORT UTVALG I NORRØNA,  
PATAGONIA OG ARCTERYX 

-40%

KVALITETS- 
TELT TIL EN 
SUPER PRIS

VI HAR PACKRAFT!

Nå 4.999.-

HOKA CLIFTON W 
DAME STØRRELSER
1799,- 

TILBUD 1399,-

Kun  
denne 
fargen! 

Prisene gjelder til 3.7.22.

FALKETIND BUKSE 
veil 4399,-

NÅ 2999,-

VENGETIND 
Robust og alsidig dagstursekk. 

22L før: 1.100,- 

NÅ 600,- 

ALT FRA
KARI TRAA 

-50% 28L før: 1.200,- 

NÅ 700,-

IGLOO PUMP MAT
Langt, bredt og 7,5 cm tjukt. 
Liten kompakt med hodepute. Veil 1899,-

TILBUD 999,-

HASLE KANO
Norsk produsert. Stabil familie kano.

9999,-
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SOMMER PÅ 
FAGERNES SENTER

ÅPENT 
Man.-ons. 10-19
Tors.-fre. 10-20

Lørdag 10-18

EUROSPAR: Man.-fre. 08-21, lør. 08-18

VITUSAPOTEK: Man.-ons. 09-19, tors.-fre. 09-20, lør. 09-18

POWER: Man.-fre. 10-18, lør. 10-16

Fagerneskjopesenter.no / Følg oss 

GØY FOR SMÅ OG STORE PÅ SENTERET

VÅRE 20 BUTIKKER
KLÆR, SKO & TILBEHØR
B-jeans, Brustad, Børrestad,
Cubus, Dressmann, Eurosko, 
#Login og Zavanna

Lørdag 9. juli kl. 12-16

KLOVNEFRISØR
Lørdag 9. juli får vi besøk av tre 
morsome klovner på senteret.

Frisørklovn, ballongklovn og 
aktivitetsklovn!

Gratis arrangement

Lørdag 6. august kl. 11-15

MØT OG HILS PÅ 
MUMMITROLLET

Lørdag 6. august kan du treffe 
selveste Mummitrollet hos oss.

Gratis arrangement

Hele sommeren

RIDEDYR PÅ 
SENTERET

La barna kose seg med våre 
fi rbente venner. Vi har nå fått 

tre nye dyr, enhjørning, 
løve og zebra.

Gratis
© Moomin Characters TM. Et arrangement av 

Junior Productions.

HOS OSS 
KAN DU LADE 

BILEN MENS DU 
HANDLER

MAT OG DRIKKE
Eurospar

SERVERING
Lunsjbaren

SPESIALBUTIKKER
Floriss
Norli
Power Valdres

HELSE & VELVÆRE
Fagernes Barbershop 
The Loox 
VitusApotek

GAVE OG INTERIØR
Kitch’n
Nille 
Princess 
Skeidar
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Svøltin?
Ta ein stopp 

på «Fengselet» 
– kjend for god

og kortreist
 tradisjonsmat

• Steikt aure
• Biffsnadder
• Steikt Flesk
• Karbonader
• Medisterkaker

• Løvstek
• Wienersnitzel
• Fish & chips
• Pizza

• Hamburger  
 talik
• Lasagne
• Nachos

Meny

Kjent for god tradisjonsmat

VELKOMEN PÅ
«FENGSLET»

Mø levera alle retta også som “take away”. Kofør ikkji bestille mat dø 
kan ta mæ heim, enn på hytta når dø likevel kjøre førbi? Mø levera også 

 catering, alt ette ynskji. Mø levera også til  bedrifte. Mø har alle rettigheter.

Aurdal ·  tlf. 48 94 90 90

Åpent 
11-20 

hver dag

VI HAR
UTLEIGE  
AV ROM!

Fra 25. juni  
til 21. august

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

Vi leverer ferdig skigard...

 Ødegård Sag – sagbruk for deg som vil ta vare på 

gamle tradisjoner
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

Porter og portstolper

Ferdig skigard

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

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

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

Vi leverer ferdig skigard..

 Ødegård Sag– sagbruk for deg som vil ta vare på 

GAMLE TRADISJONER
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

Porter og portstolper

Ferdig skigard

Kraftige utemøbler– SOM ER BEREGNET TIL Å STÅ UTE ÅR ETTER ÅR

– eller du kan bygge skigarden selv 
og vi hjelper deg i gang
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ÅRETS FØRSTE GjEDDE: eivind grimsrud fikk årets første gjedde da «Valdres» var med på fisketur. den ivrige 
gjeddefiskeren får garantert flere i løpet av sesongen.

GjEDDE: den blir også kalt innlandskrokodille på 
folkemunne. Ole Christian strømmen har akkurat 
fått den ombord.

GjØR KLAR KROKEn: Ole Christian strømmen er snart klar for å jakte på gjedde.KLAR FOR FiSKETuR: Fiskekameratene Ole Christian strømmen og eivind 
grimsrud inviterte avisa Valdres med på gjeddefangst.

Gjedda er definitivt en 
rovfisk, og er uønsket i 
ørretvannene i Valdres. 
Den spiser hva den 
kommer over. «Gjedda 
lurer i sivet, og biter 
badende», står det 
skrevet i flere aviser 
hver sommer.

Det kan nok stemme at noen har 
blitt bitt av gjedde, for den har 
skarpe tenner. Det fikk gjedde-

fisker Eivind Grimsrud erfare da han 
var med på gjeddefiske i nedre del av 
Begna. Da han skulle fjerne kroken 
på årets første gjedde, hogg gjedda til 
i fingeren hans.

Gjedde i Begna
Det er ikke sikkert at det er så mange 
som vet at gjedda også finnes i Val-
dres. For en del år siden ble den opp-
daget i Sperillen. Den har også kom-
met til nedre deler av Begna. Heldig-
vis for ørretfiskerne stopper gjedde-
vandringen ved Eid Kraftverk i Beg-
nadalen. Her kommer den ikke forbi 
demningen. Øvre del av Begna er et 
eldorado for ørretfiskerne. Stadig fle-
re har også blitt fasinert av gjeddefis-
ket i nedre del av samme elv.

Eivind Grimsrud (26) og Ole Chris-
tian Strømmen (29) er blant gjedde-
fiskerne som gleder seg over det fis-
ket.

– Faren min vil bli kvitt gjedda også 
her. Han vil at det bare skal være ør-
ret og abbor. Han sier den kun kan 
brukes som revesushi, så han kaster 
den til skogs. Jeg liker mest catch and 

release, så jeg setter ut de gjeddene 
som er små eller veldig digre og som 
ikke har blitt skadet av kroken, sa Ole 
Christian Strømmen, som selv ikke 
spiser gjedde.

ufisk?
Nordmenn ser stort sett på gjedda 
som en ufisk. Til nød kan den brukes 
til å lage gjeddekaker, mener mange 
nordmenn. Men kanskje vi bør lære 
av svenskene. Svenskene priser gjed-
da som en delikatessefisk. Utallige 
oppskrifter på helstekte gjedder og 
andre gjeddeoppskrifter finnes på 
svenske nettsider. Der blir den om-
talt som en kongelig rett.

Vi spurte kjendiskokk Erling Theo-
dorsen om gjedda kunne brukes til 
noe annet enn revesushi eller gjedde-
kaker. Han ble henrykt da vi fortalte 
at vi skulle på gjeddefangst i nedre 

deler av Begna.
– Finnes det virkelig gjedde i Val-

dres? Jeg må få tak den, for den vil 
passe godt på menyen i vår i den nye 
restaurant Heilt Heimat, som vi nå 
etablerer på Bergo hotell, sa Theo-
dorsen.

Gjeddefangst
Vi ble med Eivind Grimsrud og Ole 
Christian Strømmen på gjeddefiske i 
Begna.

– Vi kommer ikke så langt opp med 
båten i dag, for det er ekstremt låg 
vannstand i år. Gjedda går opp for å 
gyte om våren, så jeg tror vi har en 
sjanse i dag. Vi forsøkte i går og jeg 
fikk to gjedder og en stor abbor. Ei-
vind fikk ingen, så vi vet at den er 
her, sa Ole Christian Strømmen.

Vi kjørte opp så langt det var for-
svarlig å kjøre, men kom ikke helt opp 

Beistene biter i Begna
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SYLSKARPE TEnnER: i kjeften har ei gjedde 
700 sylskarpe tenner.

REKREASjOn: Ole Christian strømmen synes det er flott å fiske gjedde i Begna.

SÅR: eivind grimsrud ble bitt av årets første gjedde.

GjEDDEFiSKER i BEGnA: eivind grimsrud synes gjeddefiske er 
spennende.WOBBLER: denne wobbleren lurte gjedda.

FjERnER KROKEn: selv om en bruker tang 
klarte denne gjedda å glefse til fingeren til 
eivind grimsrud.

til de beste fiskeplassene. Det er man-
ge sandbanker i nedre del av Begna. 
Snørene ble agnet med wobbler, og 
fisket begynte. Det tok ikke mer enn ti 
minutter før Eivind meldte.

– Nå har jeg en på kroken. Det er en 
grei størrelse på den, sa han og svei-
vet inn. 

Ole Christian sto klar med hoven 
og fikk gjedda om bord i båten. Da Ei-
vind skulle fjerne kroken med tang, 
hogg gjedda til. Den ville ikke være 
med på leken. Resultatet ble to sår på 
den ene fingeren.

– Sånt skjer. Se inn i gapet på den. 
Der er det 700 sylskarpe tenner. Jeg 
burde tatt på hanskene, sa Eivind.

20 minutter etter hadde også Ole 
Christian en på kroken.

– Denne er større. Den veier godt 
over to kg, sa Ole Christian mens Ei-
vind gjorde klar hoven.

Gjedda kom om bord i båten og ble 
avlivet. Det var ikke noe catch and re-
lease når avisa Valdres var med på 
gjeddefangst. Vi hadde andre planer.

Fortsatte fisket
De ivrige fiskerne fortsatte fisket. Bå-
ten ble kjørt opp mot strømmen og 
strømmen fraktet båten nedover 
igjen. Ytterligere tre gjedder beit et-
ter wobblerne, men ingen av dem 
satte seg fast.

– Vi skulle fanget bestemora også. 
Jeg vet at den er her. Selv har jeg tatt 
gjedde på 17 kg. Den er stor. Det er 
hungjedda som blir størst, sa Eivind 
Grimsrud.

Praten gikk løst mellom de to ka-
meratene. Som alltid var det den fis-
ken de ikke fikk om bord den største. 
Så også denne søndagen.

– Jeg er ganske sikker på at den ene 

gjedda vi ikke tok var den største. 
Den fulgte helt inn til båtripa før den 
slapp. Den var stor, gliste Eivind.

Eivind er også en ivrig fluesfisker 
etter ørret. Han synes det er flott at 
det ikke er gjedde i øvre del av Begna. 
Ørreten han fisker spiser han også. 
Gjedda lar han andre få.

Begna er ei flott fiskeelv etter både 
ørret, abbor og gjedde. Det ser ut til at 
det har blitt mindre gjedde her nå et-
tersom fisket etter denne har blitt 
mer populær. Det arrangeres årlig fis-
kekonkurranser i Sperillen. Jeg vant 
det første året, smilte Eivind.

Gave til Erling Theodorsen
I det litt sure vårværet avsluttet vi fis-
ket. Jeg fikk med de to gjeddene og 
kjørte opp til Erling Theodorsen.

– Fikk dere virkelig to gjedder, sa 
han og tittet ned i plastposen.

– De ser jo virkelig flotte ut. Disse 
skal jeg fryse ned med en gang og ta 
dem fram til åpningen av den nye re-
stauranten vår på Beitostølen. Der 
skal vi tilberede den etter alle kunst-
ens regler. Det blir en av de store 
smaksopplevelsene våre, sa Theo-
dorsen og fortalte om det nye kon-
septet til Heilt Heimat.

– Vi skal bare ha lokal mat. Alt skal 
være fra Valdres fra kjøtt, fisk, urter 
og annet tilbehør. Jeg lover at jeg skal 
ta bilder av disse gjeddene når retten 
er ferdig. De bildene og oppskriften 
skal avisa Valdres få. Jeg kjenner at 
kjøttet i disse gjeddene er spenstig. 
Dette er bare fantastisk, sa Erling 
Theodorsen.

Geir NorliNG

FAST FiSK: gjedda nær båtripa.
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Solide utemøbler
Godt utvalg på lager. Kom gjerne innom for en titt!

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

SOLIDE UTEMØBLER
Produsert i trykkimpregnerte materialer.

Ferdigproduserte møbler på lager.

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

Kan 
lagres ute 
vinterstid.

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

LeIrA I VALdres Åpent 10-20 (18) extrA/posten 07-23 
bilteMA 08-20 (9-18) Apotek 1 10-18 AMFI.no/AMFI-VALdres

Apotek 1
Biltema 
Bohus 
Clas ohlson 
Coop extra 
europris 
Get Classic 
Grepa Gøtt Cafe 
Jernia
Kid
Lekesenteret  
VALdres
Lindex 
narvesen
nille
nordsinni Bakeri  
oK Hagen  
GULL-Ur-oPTIK
sport 1
Posten

ÅPnInGsTId: 07-23
søndagsåpent uke 26-32: 11-19

Godsommer!

300 gratis parkeringsplasser

nyt lunsjen  
eller kaffen ute 
på solterassen

FersKe  

BAKeVArer  

HVer dAG!

  VI  
BRINGER 
GRATIS

Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

Tlf. 61 36 09 44

77.900,-
inkl. mva og reg.40 eller 60 km.t

CF MOTO ATV PÅ LAGER.  
Fra 450 ccm.

Modeller på lager for omgående levering!

Traktorregistrert ATV
 40 eller 60 km/t

2 seter, servo, henger-feste og vinsj. Dette får du på dekkhotell hos oss:
•  Dekkskift sommer og vinter
•  Rengjorte dekk og felger
•  Sikker og forsikret lagring
•  Sjekk av lufttrykk og mønsterdybde
•  Sjekk av batterikapasitet på TPMS-sensor
•  Sjekk av dekk og felg, varsel i god tid hvis dekkene er skadet eller slitt

HYTTEEIER?

Oppbevar dekkene hos oss, 

så er de lett tilgjengelig når 

sesongene skifter! 

Fra kr 650,- pr sesong. 

Les mer på dekkmann.no

Hvor 
skal jeg lagre 

dekkene 
mine?

EN TING MINDRE Å TENKE PÅ!

FAGERNES VERKSTEDSENTER AS
Spikarmoen 13. Tlf: 911 11 123
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MØBELHUSET LEIRA
Amfi  Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)

STORT UTVALG 
& GODE PRISER

Luxafl ex, 
måltilpasset 
solskjerming! 
Vi kommer 
 gjerne på 
 besøk for 
 veiledning og 
måltaking.

Vi har 
 utkjøring også 
på lørdager. 
 Montering 
 etter avtale. 

FELTON 2,5 seter sofa i tekstil Adore anthracite 
med ben i wenge 191x98, H 84 cm.  3 seter sofa 
235x98, H 84 cm  LUMEN sofabordsett i svart 
lakkert askefi ner 120x43 H 40 cm 2 stk. 

HALVOR BAKKE 
 lyslykt
H 36 cm kr 1.599,- 
H 56 cm kr 1.999.-

SIGNATURE COLLECTION SLEEPING HITRA
kontinentalseng i stoff Nora antrasitt med SCS 1 overmadrass og sorte ben.
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Valdres

Elkjøp Valdres • 2400 m²  på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • storemanager.valdres@elkjop.no

VI LEVERER OG MONTERERKlikk og hentbestilling på telefon/epost betal med vipps

Elkjøp Valdres, regionens ledende elektronikk-
butikk, finner du i moderne lokaler på Leira. 
Hytteavdelingen, Sunwind Hyttesenter Valdres, 
har fått egne lokaler og samlet har vi et stort 
varesortiment over 2400 kvm.

24 lynladere til alle biltyper

2400 m2 med elektro - og hyttevarer!

Stor               kjøkkenutstilling
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3550 Gol · tlf. 32 07 53 55 
2920 leira · tlf. 61 36 26 00

Se våre nettSider: www.hovli.no

Terje
Steinfinnsbø
 
Mobil
950 89 373

Emil
Hovrud
 
Mobil
473 72 767

Snakk med våre Selgere: Åpn.tider: man.-fre. 8–16. lør. stengt. møter utenom åpn.tid etter avtale.
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LADE MINDRE 
OG OPPLEVE 
MER?

RASK LEVERING!
FORD MUSTANG MACH-E
MED OPPTIL 610 KM REKKEVIDDE
VEIL. PRIS FRA 439.500,-

Pris er inkl. frakt/levering, på Gol/Leira. CO2-utslipp 0 g/km, blandet strømforbruk 17,2-18,7 kWt/100km. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

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

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

FORD EXPLORER
LADBAR HYBRID

BILER PÅ LAGER FOR RASK LEVERING!
7 SETER. TA KONTAKT FOR TILBUD PÅ KJØP ELLER LEASING.

Pris levert Leira eller Gol. Ta kontakt med Knut eller Line. CO2 71 g/km, bl. forbruk 0,31 l/mil. Forbehold om feil.
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Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres
tlf: 61 36 39 00
post@hovrud.no
www.hovrud.no
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Lademulighetene for 
elbiler bygges gradvis 
ut i de mer sentrale 
strøk av Valdres mens 
mange av hytteområ-
dene fortsatt mangler 
ladestasjoner.

Stadig flere kjører elbil. En stor 
andel av nybilsalget dreier seg 
om biler med elektrisk drivlin-

je. Sjøl om bilindustrien har store ut-
fordringer med å levere om dagen, er 
hovedtyngda av de nye bilene som 
selges, elbiler. Det er ikke uvanlig i 
disse tider at bilkjøperne må vente i 
et halvår eller nærmere ett år før bi-
len de har tegnet kontrakt på, faktisk 
kan leveres.

Utviklinga er nokså lik over det 
ganske land sjøl om det selges flere 
og det er større tetthet av elbiler i by-
ene enn hva det er i et område som 
Valdres. Av en bilpark på omkring 2,6 
millioner er nå snart 500.000 av dem 
allerede elbiler. Det sier litt.

Hyttebilen er elektrisk
– Elbilene er kommet for å bli. Det må 
vi bare ta innover oss og planlegge 
deretter, sier en ivrig elbilkjører Arne 
Lambech. Han er hytteeier på 18. året 
på Vaset, og representerer en gruppe 
som uten at vi har helt klare tall på 
det, er langt framme når det gjelder 
elbilbruk. Det er i alle fall et kjent fak-
tum at strømmen av elbiler i retning 
av Valdres er sterkt merkbar inn mot 
helgene og høgtidene. Da er byfolket 
gjerne på veg til hyttene sine i de seks 
Valdres-kommunene. Når vi vet at 
det er drøyt 18.000 hytter i Valdres er 
effekten merkbar. 

Rask lader på hytta
Lambech mener at situasjonen er 
mer enn moden for et løft når det 
gjelder infrastruktur myntet på elbil-
brukerne spesielt i hytteområdene i 
Valdres.

– Det må legges bedre til rette for 
infrastruktur og ikke minst lademu-
ligheter, sier han. Selv måtte han 
oppgradere det elektriske anlegget 
på hytta si i Høyset Panorama for å få 
på plass en høgeffektiv ladeløsning.

– Vi bor i blokkleilighet på Ljan i 
Oslo og har faktisk bedre lademulig-
heter på hytta enn hva vi har i samei-
et, sier han. Han begrunner det blant 
anna med at de oppholder seg mye 
på hytta i Valdres. -Det er vårt andre 
hjem, sier Valdres-vennen Arne Lam-
bech.

Ingen rekkeviddeangst lenger
Lambech og kona har kjørt elbil i to år 
og før det kjørte de en periode bil 
med hybridløsning. – Det mener jeg 
er lurt for å bli litt mer forberedt på 
overgangen, sier han. 

– I starten innrømmer jeg mer enn 

gjerne at vi slet mye med det som kal-
les rekkeviddeangst, men den for-
svant etter hvert. Vi lærte oss fort 
hvordan vi skulle bruke bilen. Vi er 
veldig fornøyde. For oss fungerer 
dette veldig bra og det har blitt atskil-
lig billigere turer etter at vi gikk over 
til elektrisk bil, innrømmer han.

Sparer mye
Når vi utfordrer han på kostnadsbil-
det har den tidligere bankøkonomen 
gjort jobben.

– Jeg har regnet en del på dette og 

vi sparer i alle fall 25.000 kroner i året 
på overgang til elbil. Man sparer 
bom- og vegavgifter og man bidrar til 
å spare planeten for utslipp. Vi er vel-
dig komfortable med dette spesielt 
når vi nå ser at literprisen på drivstoff 
nærmer seg faretruende 30 kroner li-
teren, sier han.

Kartla kjøreruta for  
lademuligheter
Fra Ljan til Vaset snakker vi om 25 
mil. Langs E16 har det etter hvert 
kommet til en del ladestasjoner og 

sjøl i Valdres har det etter hvert blitt 
et godt utbygd nett av ladestasjoner. 
Mens det på mindre plasser og i hyt-
teområdene, for eksempel Vaset, er 
begrensa muligheter.

– Hvordan fungerer dette for dere, 
spør vi?

– En del av det vi gjorde før vi kjøp-
te elbil var å kartlegge lademulighe-
tene langs kjørevegen til hytta. På 
sommeren og mye av året kjører vi jo 
bekymringsfritt direkte fra Oslo til 
hytta, mens man på vinteren med 
mange kuldegrader fort mister lade-
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Gode eRfaRInGeR: arne lambech har kjørt elbil i to år og er blitt veldig fortrolig med det. - rekkeviddeangsten 
er for lengst borte, sier han. Han er hytteeier på Vaset og ofte går turen derfor mellom Oslo og Vaset, vanligvis svært 
bekymringsløst.   foTo: PRIvaT

– Elbilene er kommet for å bli
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Ladestasjoner for
elbil i Valdres
pr. 12. mai 2022

 Sør-Aurdal:
•   Shell 7-Eleven, Nes i Ådal (Fortum hurtigladestasjon med 

CCS/Combo: 7 stk, CHAdeMO: 3 stk, Type 2: 3 stk)
•   Valdresporten, Nes i Ådal (Supercharger Tesla Connector 

Model: 20 stk)
•   Circle K, Bagn (CCS/Combo: 1 stk, CHAdeMO: 1 stk, Type 2: 

2 stk)
•   Storebrugvegen, Bagn (CCS/Combo: 4 stk)
•   Coop Prix, Bagn (Fortum hurtigladestasjon med CCS/

Combo: 2 stk, CHAdeMO: 2 stk, Type 2: 3 stk)

 Nord-Aurdal:
•   Kiwi, Aurdal (Fortum hurtigladestasjon med CCS/Combo: 

 1 stk, CHAdeMO: 1 stk, Type 2: 1 stk)
•   Kiwi, Leira (Fortum hurtigladestasjon med CCS/Combo:  

2 stk, CHAdeMO: 2 stk, Type 2: 1 stk)
•   Elkjøp, Leira (CCS/Combo: 8 stk, CHAdeMO: 2 stk
•   Rema 1000, Leira (BKK hurtigladestasjon med CCS/

Combo: 4 stk, CHAdeMO: 2 stk, Type 2: 1 stk)
•   Burger King, Leira (Mer Charging Station: CCS: 4 stk, 

CHAdeMO: 4 stk)
•   Fagernes Kjøpesenter (parkeringshus: Schuko: 2 stk; 

utendørs: CCS/Combo: 7 stk, CHAdeMO: 5 stk, Type 2:  
3 stk)

•   Parken på Fagernes (Fortum hurtigladestasjon med CCS/
Combo: 1 stk, CHAdeMO: 1 stk, Type 2: 1 stk)

•   Valdres Auto AS, Fagernes (CCS/Combo: 2 stk, Type 2:  
9 stk)

 Vestre Slidre:
•   Kiwi, Røn (Fortum hurtigladestasjon med CCS/Combo:  

2 stk, CHAdeMO: 2 stk, Type 2: 2 stk)
•   Vasetsenteret, Vaset (Type 2: 2 stk)

 Øystre Slidre:
•   Kiwi, Beitostølen (Fortum hurtigladestasjon med CCS/

Combo: 1 stk, CHAdeMO: 1 stk, Type 2: 2 stk)
•   Bergo Hotel, Beitostølen (Type 2: 2 stk)
•   Spar Beitostølen (CCS/Combo: 4 stk, CHAdeMO: 2 stk, 

Type 2: 4 stk)
•   Flye1389 (Type 2: 2 stk)

 Vang:
•   Coop Marked, Vang (Fortum hurtigladestasjon med CCS/

Combo: 2 stk, CHAdeMO: 2 stk, Type 2: 2 stk)
•   Bøflaten Camping (Blue industrial 3-pin: 1 stk)
•   Tyinkrysset Fjellstue (Fortum hurtigladestasjon med CCS/

Combo: 2 stk, CHAdeMO: 2 stk, Type 2: 2 stk)
•   Børrenøseveien 47 (unspecified: 1 stk)

 Etnedal:
INGEN!

– Elbilene er kommet for å bli

strøm på bilen og derfor trenger å 
lade undervegs.

– Vi kartla rett og slett lademulig-
hetene langs kjøreruta og for oss pas-
ser det godt å kjøre innom på Vik der 
det er bygget en større ladestasjon, 
ved Circle K på Valdrestunet i Bang li-
kedan. Der benytter vi også anled-
ninga til å besøke Valdres hyggeligste 
blomsterbutikk, skyter den engasjer-
te bankøkonomen inn. Han brenner 
sterkt for Valdres og bruker lokalt 
næringsliv så langt det lar seg gjøre, 
understreker han.

Må bygge ut lading
Arne Lambech er også med i styret til 
Vestre Slidre hytteeierforening og li-
keledes er har han vært med i Val-
dresHytteforum, som er en overbyg-
ning for alle de kommunevise hytte-
foreningene i Valdres. 

– Vi savner lademuligheter i flere 
av de større hytteområdene. Konkret 
ser vi nå på mulighetene for å få til 
noe på Vaset, ved Syndinstøga og på 
Bygdin, sier han.

Hytteeiere i 18 år
– Elbilene er som sagt kommet for å 
bli, og vi trenger derfor å bygge ut la-
demulighetene også i hytteområde-
ne. Det er i alle fall noe som nærings-
livet må hensynta når man planleg-
ger utbygging, sier han. Han minner 
om at Valdres i stor grad skal leve av 
fritidsinnbyggerne famover og da blir 
også denne biten av uvurderlig be-
tydning. 

Sjøl har Lambech og kona vært 
hyttefolk i Valdres i 18 år. Det var 
egentlig noen venner som inviterte 
dem med til rakfiskfestivalen som ga 
støtet til at de kort tid etterpå dro på 
visning på Vaset og fort bestemte seg 
for å kjøpe hytta. For et par år siden 
solgte de hytta til fordel for en ny 
hytte med mer plass i Høyset Panora-
ma på andre siden av Vasetvatnet. 
Han forteller at begge hyttene var le-
vert av Kveno Bygg som de er veldig 
fornøyd med. 

TorbjØrN MoEN

Fagernes: det er etter hvert bygd ut mange ladestasjoner i Valdres, men 
fortrinnsvis på de mest folkerike stedene. Her er ladestasjonen ved Fagernes 
Kjøpesenter. 

røn: Ved røn butikksenter er det nå snart tre år siden det kom en ladestasjon som 
et samarbeidsprosjekt med Kiwi-kjeden og sentereieren. 
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– Jeg trodde lenge jeg var 
alene om å være annerle-
des. Vi er alle annerledes. 
Annerledes enn vi tror.

Sitatet er fra Erling Stordahl. Mandag 
20. juni inntar den visjonære gründe-
ren og kunstneren utescenen på Val-
dres folkemuseum i skuespiller Bjørn 
Skagestads skikkelse, supplert av 
musiker Espen Leite. Stordahl var 
blind, men så likevel – eller nettopp 
derfor – klarere enn de fleste. Etter 
mange års kamp kom han så langt i li-
vet at han så på sitt handikap som en 
berikelse, som ga ham muligheter 
han ellers aldri ville ha fått. 

Erling Stordahl var en ruvende 

skikkelse også i lokalmiljøet i Val-
dres, særlig som musiker, etter at han 
flyttet til Beitostølen sammen med 
sin kone Anna i 1953 – som den første 
fastboende. Filosofien bak hans fy-
siske livsverk Ridderrennet, Beito-
stølen Helsesportsenter og Storedal 
Kultursenter har like stor aktualitet i 
våre dager. Utenforskap og eksklude-
ring er fremdeles store utfordringer – 
særlig blant ungdom. 

inn i vår tid
I denne teaterforestillingen løftes Er-
ling Stordahl inn i vår tid, først og 
fremst ved hjelp av hans egne tek-
ster, som er satt sammen av teaterre-
gissør Karl Erik Solgård i samarbeid 
med Skagestad, Leite og forfatter Jon 
Gangdal, som skrev jubileumsboken 

Det muliges kunst – 50 år med Beito-
stølen Helsesportsenter. 

Årets teaterforestilling har premie-
re på Fagernes i anledning nedleggin-
gen av grunnsteinen for et nytt fami-
liehus på Helsesportsenteret, et re-
sultat av Lions Clubs Røde Fjær ak-
sjon som startet i 2020, og som frem-
deles pågår. Overskuddet av forestil-
lingen går til dette formålet. 

Rollen som Erling Stordahl
– Å leve seg inn i rollen som Erling 
Stordahl har slått an strenger som lig-
ger dypere inni meg. Ja – som ligger 
dypt i alle mennesker, men som vi 
kanskje ikke alltid er oss like bevisst. 
Vi har alle noe i oss som gjør oss an-
nerledes, og som kan være krevende 
å leve med, sier Bjørn Skagestad.

Espen Leite jobbet i mange år med 
såkalt psykisk utviklingshemmede. – 
Jeg opplevde stadig at det var meg 
som hadde de største hemningene. 
Særlig når det gjaldt å vise ekte og di-
rekte følelser, ikke minst glede! Jeg 
tenkte ofte: Hvorfor kan ikke jeg 
være så glad? Espen Leite.

Karl Erik Solgård begynte å jobbe 
med teaterstykket allerede i 2017 et-
ter å ha hørt Erlings Stordahls eget 
skuespill Fra mørke til lys fra 1970

– Det var noe merkelig med denne 
mannen. Han formidlet viktigheten 
av solidaritet og fellesskap på en 
måte jeg aldri hadde hørt før, og som 
jeg straks opplevde som like aktuelt i 
dag som for 50 år siden. Ja, kanskje 
enda mer aktuelt, sier Solgård.

Jon GanGdal

Teaterpremiere om Erling Stordahl på Fagernes 20. juni:

– Vi er alle annerledes!
FøRStE pRøvE: Hjemme hos Bjørn skagestad for et par uker siden. regissør Karl erik solgård til venstre, og så Bjørn skagestad og espen leite.

når en normalsommer 
endelig står for døra, 
nøyer ikke atle dalen 
(44) seg med én festival-
helg.
– Mine platefavoritter akkurat nå er 
Madrugadas «Chimes at Midnight», 
Lars Winnerbäcks «Själ Och Hjärta» 
og Rammsteins «Zeit», forteller festi-
valsjefen for Beitostølen Live. 

Førstnevnte band er blant headli-
nerne for festivalen på skistadion på 
Beitostølen i midten av juni. 

Med fredag 17. og lørdag 18. juni 
som dato for begivenheten, er Beito-
stølen Live blant arrangørene i dalfø-
ret som er først ute med å sørge for 
festivalstemning i Valdres i sommer.

– Jeg får nok bruke juli godt for å få 
meg litt ferie, humrer Atle. 

Gjennom hele august inviterer 
nemlig Beitostølen Live til «August 
Life Sessions» utafor Radisson Blu-
hotellet på Beitostølen, i samme stil 
som da Vazelina Bilopphøggers spil-
te for hundrevis i koronavennlig for-
mat på samme sted i fjor. 

Fordelt på ni augustkvelder, blir 

det ti konserter, ettersom Tix trår til 
med både familiekonsert og kvelds-
konsert den 13. august. Ulf Lundell, 
Chris Holsten og Admiral P er blant 
de øvrige artistene som stiller på Bei-
tostølen i august. 

Blant liveopplevelser som har gjort 
særlig inntrykk på festival- og kon-
sertarrangøren sjøl oppigjennom, er 
det spesielt to opplevelser som utpe-
ker seg. 

– Neil Young på Roskilde i 2001 og 
Leonard Cohen i Oslo Spektrum i 
2013, oppsummerer Atle.

InGrI valEn EGEland

BRAPLATE
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Snart går startskuddet for en ny 
sesong med Stolpejakten på Tyin-
Filefjell! Denne gangen er det 100 
stolper å bryne seg på i det vakre 
og varierte fjellområdet.

- Det er ei stor glede å endeleg få 
starte opp att med Stolpejakten, etter 
fjorårets suksess. Det er eit utruleg 
flott lågterskeltilbod for både lokale, 
hyttefolket og tilreisande, smiler Tor-
stein Grøv, leiar i Tyin IL. 
Denne gonen har idrettslaget samar-
beida med Tyin-Filefjell Orienterings-
klubb om både kart og stolper. 

- Me ser det som vinn-vinn at også 
turorienteringsklubben får vera med-
arrangør på årets Stolpejakt. Dei er 
godt kjent i området og har fått 50 
stolper å plassere ut, samt laga kart. 
I tillegg kan dette kanskje gje nye 
medlemmar til orienteringsklubben, 
seier Grøv. 
 
Vil at folk skal bli kjent i området 
Fjorårets Stolpejakt på fjellet vart ein 
stor begivenhet for mange, både fordi 
det genererte stor turtrafikk i området, 
men og fordi mange vart kjent på ein 
heilt anna måte. 
- Når ein scanner QR-koden på stol-
pen får ein opp bilder og historier fra 
før i tida. Me ynskjer at folk skal bli 
kjent i området dei går i og at dei skal 

Vil gjenta Stolpejakt-suksessen

Siste nytt frå kommunane i 
Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no
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Allereie i 2019 byrja Bruflat Musikk-
lag med førebuingar til Etnedalsda-
gane, som dei etter planen skulle 
arrangere sumaren 2020. No gler vi 
oss ekstra mykje til endeleg å kunne 
treffast i og rundt Etnedalshallen 
siste helga i juli.

«Etnedalsdagane har som føremål å 
presentere og fremje Etnedal sin ei-
genart innan kultur, og vera eit bidrag 
i utvikling av lokalt næringsliv», heiter 
det i statuttane for arrangementet. Ar-
rangørane kan løyse dette på ulike vis, 
og også i år blir det både velkjente og 
nyskapande innslag. 

Marknad, aktivitetar og under-
haldning
Tradisjonen tru blir det marknad 
med kunst, handverk og mat inne i 
Etnedalshallen, der profilen skal vera 
kortreist og lokal. Statuttane for Etne-
dalsdagane slår fast at marknaden skal 
vera prega av kultur- og næringstra-
disjonar frå Etnedal, Land og Valdres. 
Ute blir det mellom anna hesteskokas-
ting, øksekasting, pilkast og bruskas-
sestabling, aktivitetar vi har vorte godt 

Endeleg blir det Etnedalsdagar igjen
kjent med som ein del av programmet 
under Etnedalsdagane. 
Det blir også plass til heilt nye ak-
tivitetar, som kåring av «Mesternes 
Etnedalsmester». På underhaldnings-
fronten blir det varierte innslag både 
frå Etnedal, Valdres og andre stader 
i Norge, mellom anna oppvisning av 
to verdsmeistrar i fotballtriksing og 
toraderspel av ein norgesmeister frå 
Etnedal. Laurdag kveld blir det fest for 
dei vaksne med lokal underhaldning. 

Ny arrangør kvart år
Det er ulike lag og foreiningar i Etne-
dal som arrangerer det som for man-
ge fastbuande og deltidsinnbyggjarar 
er sumarens store høgdepunkt. Fristen 
for å søkje om å vera arrangør er 15. 
november kvart år, og då er det ein 
komité som tar avgjersla om kven som 
skal vera neste års arrangør. I komi-
teen sit representantar for Etnedal kul-
turråd og Etnedal idrettsråd, i tillegg 
til næringslivsorganisasjonen Etnedal 
Utvikling, og éin vald av formannska-
pet. Det er ordførar Linda Mæhlum 
Robøle som er politisk representant, 
og som også er leiar i komiteen. Kom-

Mira Okstad (16) frå Bruflat har etter 
kvart vorte ein kjent trommis i Valdres.

Fagerli Brothers frå Trøndelag er 
verdsmeistrar i fotballtriksing, og skal 
vise kunstane sine på Etnedalsdagane. 

munen stiller med sekretær. 
Under Etnedalsdagane viser frivil-
ligheita seg frå si beste side. I dialog 
med kommunen, næringslivet, 
kulturen og idretten er det i år Bruflat 
Musikklag som tar eit skikkeleg kraft-
tak for å skapa ein triveleg møteplass i 
sumarferien, noko etnedalssamfunnet 
verdset høgt. Vi ynskjer Bruflat Mu-
sikklag lykke til med Etnedalsdagane 
2022!

få eit betre innblikk i korleis det var 
her før, seier Grøv. 
- Me fekk mange gode tilbakemel-
dingar på dette i fjor, spesielt fra 
hyttefolket som hadde blitt kjent med 
området rundt på ein heilt anna måte. 
Det gir jo og ein tilhørigheit å bli 
kjent, legg han til. 
Etter fjorårets svimlande 25.000 treff, 
ynskjer no arrangørane å setje seg eit 
litt hårete mål for denne sesongen. 
- Me håper jo å kunne doble antall 
treff, og komme oss opp i 50.000 
treff i løpet av sommaren. Det er litt 
hårete, men eg trur absolutt det er 
mogleg, smiler Grøv. 

Opplever fjellet på en ny måte 
For første gang skal også Tyin-Filefjell 
turorientering vera med å arrangere 
Stolpejakten. Med mange års erfaring 
og fleire kart i området, har oriente-
ringsklubben god oversikt over ulike 
innsjekkspunkt. 
- Me tok kontakt med Torstein etter 
Stolpejakten i fjor, og foreslo at me 
kunne prøve å arrangere saman. Fleire 
av våre sjekkpunkt var på samme sta-
der som Stolpejakten, og me tenkte 
difor det kunne vera fint å kombinere, 
seier Elin Sjødin Drange, leiar i Tyin-
Filefjell turorienteringsklubb. 
Orienteringsklubben er i dag kanskje 
ei av Noregs minste klubbar, med 
rett i overkant av 20 medlemmar frå 

hyttegrendene i Tyin-Filefjell området. 
Dei har fått 50 stolper til rådighet, 
og kjem til å sette dei ut på vanlege 
orienteringpunkter. 
- Våre stolper blir på mange av dei 
vanlege punktene me bruker, og det 
blir difor litt meir krevande å komme 
seg til desse stolpene. Nokre av dei 
vil sjølvsagt ligge enklare til, forsikrar 
Sjødin Drange. 
Ho fortel at orienteringsklubben gler 
seg til sesongen og er spent på kor-
leis denne ordninga vil fungere. 

- Me håpar jo at det kan bidra til at 
endå fleire bruker området på fjellet, 
og at det vil bidra positivt inn til både 
butikkar, serveringssteder og overnat-
ting. I tillegg er det jo artig om fleire 
får augene opp for orienteringsklub-
ben, smiler leiaren. 
- Så kan me garantere at nokre av 
punkta ligg på stader mange aldri har 
vore tidlegare, så er her det berre å 
hive seg rundt å bli med, ler Sjødin 
Drange. 

Trostein Grøv, leiar i Tyin IL, gledar seg til årets sesong.
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Det nærmer seg den tiden da tur-
sko, ryggsekk og deilig niste skal få 
være med på den årlige jakten etter 
friluftsopplevelser, og kanskje også 
turtroféer?

Turmål i Vestre Slidre og Sommer-
vandringen i Nord-Aurdal er eksem-
pler på kommunale turmålkonkurran-
ser som engasjerer både fastboende 
og hytteinnbyggere i Valdres gjennom 
sommersesongen. Fra i år blir det 
digital registrering av turmålene, samt 
kartløsninger du kan følge på mobi-
len, alt via nettsiden www.telltur.no og 
app.

Fortgang under koronaen
- Med koronaen kom det også en 
nødvendig fortgang i å gjøre turmå-
lene digitalt registrerbare, og i år er 
løsningen oppe og står. 

Det forteller Ina Syversen, daglig leder 
i Valdres friluftsråd.

- Postkassene er altså tatt ned, og du 
registrerer turmålet via appen eller 
noterer deg koden på toppen og leg-
ger denne inn på nettsiden, forklarer 
Syversen.

I år registrerer du turmålet digitalt
Få varsel 
Registrerer du deg allerede nå, og 
velger deg Valdres friluftsråd som 
"ditt" friluftsråd i appen, vil du også 
motta varsel når konkurransene star-
ter. Foreløpig er ingen konkurranser i 
gang, men de vil dukke opp i løpet av 
kort tid.

- Flere av de kjente turmålkonkurran-
sene i Valdres starter opp i juni og er i 
ferd med å bli lagt inn i appen. Vi øn-
sker alle lykke til med årets jakt etter 
turmål og en herlig sommersesong i 
Valdres-naturen, sier Ina Syversen.

Hvordan komme i gang:
Lag deg en bruker på www.telltur.no 
(logg inn/Registrer oppe til høyre), 
eller i appen. Velg Valdres friluftsråd 
som ditt friluftsråd.

Det er to måter å registrer turene du 
har vært på: Via nettsiden - Telltur.no
Ta bilde av koden på turmålet og 
logge inn på datamaskinen når du 
kommer hjem og registrere koden ved 
å velge "Registrer en tur" fra menyen 
oppe til høyre. Eller ved å logge inn 
på din bruker på din mobil og regis-
trer turen på nettsiden.

Via app – 
«Norgeskart friluftsliv»
Har du appen kan du sjekke inn på 
turmålet når du er ved målet ved å 
trykke "Sjekk inn" i appen. Appen 
leser det når du er 50 meter fra målet.

Ina Syversen, daglig leder i Valdres 
friluftsråd, ønsker alle en god tur!
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Området det arbeides med har bestått av en litt sliten gressbane med grusområder i hver ende, brukt til parkering. 
Grunnen til den omfattende gravingen er dreneringsarbeid, og at det legges ned infrastruktur for fremtidig bruk nå, i 
stedet for at dette må gjøres på et senere tidspunkt.

Det spirer i grusen
Parkeringsområdet nærmest rådhuset får nytt liv med flere spennende aktivitetsarenaer:

• Bane for paddletennis (en mindre tennisbane som bruker elementer fra tennis og squash)
• Pumptrackbane for ivrige syklister
• Opprustet badestrand
• Sittetrapp som går ned i vannet
• Løpebane og multisportbane

I tillegg blir parkeringsområdet mot Neselva asfaltert og beplantet, ved ferdigstillelse tar vi sikte på at det blir 76 lang-
tidsparkeringsplasser. Det blir også noen korttidsplasser ved leikeplassen.

Prosjektet er positivt for Fagernes og Valdres, og vi ser frem til at det kan tas i bruk av alle som ønsker det.

Hva er det som skjer i Fagernesparken?

Anleggsarbeidet i Fagernesparken, 
som startet i mars, preger den 
yndige parken mange holder kjært 
i sommer. 
 
Anlegget er i rute, og skal etter 
planen stå ferdig til høsten.
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Bylivsenteret i Norske arkitekters 
landsforbund i samarbeid med 
Distriktssenteret, holder årlig en 
Bylivkonferanse. Konferansen har 
etablert seg som en av de mest nyt-
tige og inspirerende for alle som er 
interessert i bærekraftig stedsutvik-
ling i Norge.

I år er tema hensynsfull arealforvalt-
ning og verktøy for bærekraftig steds- 
og hytteutvikling i fjellområdene. 
Den lages i samarbeid med Innlandet 
fylkeskommune og Øystre Slidre 
kommune.

Beitostølen har utviklet seg fra å være 
et stølsområde til å bli det største 
tettstedet i kommunen, en hytteby på 
grensen til Jotunheimen Nasjonalpark. 
Beitostølen rammer på mange måter 
inn temaet for årets konferanse og 
Øystre Slidre har gjennom sitt prosjekt 
Klima+ tatt en viktig beslutning i 
retning av mer bærekraftig utvikling 
av kommunen.

Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby
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Sportselva Begna i Sør-Valdres

Begna har gjennom tidene vært et 
viktig bidrag for befolkningen men 
også som rekreasjon for tilreisende. 
Den slynger seg fint gjennom Sør-
Aurdal, langs E16 med tilførsel av 
mange sideelver på vegen helt til 
Nes. 

I Begna finner du både ørret, abbor, 
gjedde og sik. Gjedda stopper hel-
digvis ved Eid kraftverk, men er også 
en populær fiskeart. Elva er variert 
fra ville stryk til slake partier med fine 
fiske høler. Dette gir muligheten for 
stangfiske med flue, spinner eller 
markfiske. Det er to typer ørret i Beg-
na. Den stedegne og Spirillørett som 
kan gå hel opp til Bagn for å gyte. 
Rekordfisken i nyere tid er en Spirillø-
ret på hele 9,1 kg. 

Elva er lett tilgjengelig fra begge 
sider om du kjører E-16 eller Austsi-
devegen. Det er tilrettelagte ras-
teplasser med gapahuker og noen 

Konferansen er relevant for grunnei-
ere, utbyggere, eiendomsutviklere, 
politikere, studenter, planleggere, 
naturforvaltere, landskapsarkitekter, 
arkitekter og alle andre som jobber 
med eller interesserer seg for stedsut-
vikling i fjellområdene.

Bylivkonferansen 2022 skal utforske 
hvordan planverktøy, strategier for 
stedsutvikling og innbyggerinvolve-
ring kan være løsninger for fremtidens 
fritidsbebyggelse. Disse spørsmålene 
er utgangspunkt for årets konferanse:

• Hvilken betydning har fritidsbebyg-
gelsen for samfunnsutviklingen i 
fjellområdene?

• Hva er natur- og klimavennlig steds-
utvikling i hyttekommuner?

• Hvilke planverktøy kan brukes for å 
sikre en bærekraftig utvikling?

• Hvordan kan samspillet mellom 
fastboende og fritidsinnbyggere 
gjøre hyttekommunen mer attraktiv 
som bosted?

Konferansen vil presentere eksempler 
på hvordan arkitektur kan utfordre 
ideene våre om hva en hytte er og 
hvordan vi kan tilrettelegge for et 
mangfoldig hyttetilbud som også 
forvalter naturen på en klok måte.

I tillegg til plenumsforedrag og pa-
rallellsesjoner blir det befaringer der 
du får påfyll av matnyttig kunnskap 
og inspirasjon og du kan bli med i 
den tverrfaglige diskusjonen. Og ikke 
minst møte den mektige naturen på 
terskelen til Jotunheimen!

Konferansen holdes på Raddison 
hotell 24-25.oktober. Påmelding på 
https://www.arkitektur.no/om-nal/by-
livsenteret/bylivkonferansen/

Eller scan QR-koden i neste kolonne.

steder utedo. Det er satt opp bord og 
sittegrupper og noen steder er det 
tilrettelagt for bål når været tillater 
det og brannfaren er liten. Det er 
oppslagstavler med viktig informasjon 
langs hele strekningen.

På bildet ser du vaktmester for Begna 
elv, Riku Lakso. Han holder mer en 40 
plasser i orden med klipping, rydding 
og vedlikehold gjennom sommeren.
For de som vil ha en avveksling fra fis-
ke er det også muligheter for flåtetu-
rer som er beregnet på hele familien.

Om du ferierer i Valdres, eller bare på 
gjennomreise, er du velkommen til en 
stopp i Fønhus sitt rike og nyte Begna 
med det vi har tilrettelagt for deg. 
Plassene er mange og du ser de langs 
hovedveien eller langs andre siden av 
elva.

Velkommen!
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Det er 20 år siden Erling Theodorsen ble kåret 
til «Årets villmarkskokk». Og helt fra den gan-
gen har han båret på en drøm: En restaurant 
som utelukkende serverer mat basert på råva-
rer du finner i eget dalføre. Nå har han og bro-
ren Øyvind kommet «Helt Heimatt».

For det er navnet på de 30 lekre 
kvadratmeterne, vegg i vegg med 
etablissementet «Heimatt» på 

Beitostølen, som brødrene åpnet for to 
år siden. Her har snekker Geir Solberg 
fra Rogne skapt et sobert og særpreget 
interiør, ut fra designet til Erlings 
kone, Siv. Og Rå Tradisjonsverksted 
har laget det flotte kjøkkenet. 

Med plass til bare 10 gjester blir det 
«fine dining» for alle penga, omkran-
set av velpolerte vinskap langs vegge-
ne. I enden skal Erling og Øyvind til-
berede og fortelle om maten til gjes-
tene, som sitter i intim avstand.

– Dette blir en spydspiss for alle de 
gode råvarene fra Valdres. Vi vil påstå 
at dette er helt unikt i Norge, sier brø-
drene. 

Kunnskap
Til å være på landsbygda har de kan-

skje rett. Men i hovedstaden finnes jo 
gourmetrestauranter i Michelin-klas-
sen. Har to blad Theodorsen tenkt å 
spille i samme liga?

– Det er ikke så enkelt å sammenlig-
ne sånn uten videre. Men det som er 
sikkert, er at all maten vi serverer blir 
laget fra grunnen, utelukkende av lo-
kale råvarer og på en meget profesjo-
nell måte, svarer Erling og Øyvind. 

Denne reporter måtte strekke vå-
pen og erkjenne sine manglende 
kunnskaper, da Erling viste fram fer-
mentert strutsevinge. For den kom-
mer slett ikke fra den store fuglen 
med den lange halsen, men fra de 
dype skoger i Valdres – i dette tilfelle 
Vestre Slidre. Strutsevinge er nemlig 
en bregneart. 

– Den kan utmerket godt spises og 
smaker fortreffelig. Men den må var-
mebehandles i to minutter. Ellers 

«stjeler» den B-vitaminene fra krop-
pen din, forteller Erling og smiler lurt.

Dessuten sier Wikipedia at strutse-
vingen kan forveksles med ormetelg, 
som er en giftig bregne.

– Kunnskap, sier Erling og smiler 
skjevt igjen. – Det har de folka som 
samler inn vekster fra faunaen til oss.

Spennende
Og det har nok også villmarkskokken 
og hans bror. For her er ingenting 
overlatt til tilfeldighetene. Fermente-
ring er en svært gammel konserve-
ringsmetode, men du må vite hva du 
driver med.

– Vil du smake en fermentert gulrot 
fra i fjor høst, spør Erling plutselig.

Og det var sannelig ingen sjanse å 
ta. Smaken er både syrlig og søtlig. 
Den blir sikkert enda bedre etter at 
brødrene har anvendt sine kokkekun-
ster på den. 

Det samme er nok tilfelle med de 
fermenterte geitramsstilkene som lig-
ger og godgjør seg i poser på kjøkken-
benken.

– De smaker nesten som asparges, 
hevder Erling, som nok en gang har 
sine ord i behold. 

Og nok en gang skal smaken heves 
med riktig tilberedning.

Når avisa er innom denne dagen, 

ligger margbein fra Piltingsrud Gård, 
lammekjøtt fra Rogne, aure fra Stein-
setfjorden samt sik og abbor fra Stran-
defjorden og venter. Smør fra Spar-
stad i Vang og ikke minst geitesmør 
fra Olestølen er passelig tilbehør. 
Gjedda fra Begna kommer seinere. I 
det hele tatt en spennende verden.

– Du gleder deg til å gå på jobb hver 
eneste dag. For dette er veldig spen-
nende. Ingen dag er lik, sier de to brø-
drene.

Kilde til inspirasjon
Men de legger heller ikke skjul på at 
det finnes utfordringer. Blant annet at 
det å drive på en slik måte er mildt 
sagt arbeidskrevende. For tilgangen 
på lokale råvarer varierer, så vel når 
det gjelder produkter som i kvantum. 
Dessuten skal Helt Heimatt åpne sine 
dører når minst fire gjester har bestilt 
plass, uansett ukedag. Da må brødre-
ne være på post. 

– Så vi må improvisere en hel del. 
Og menyen må skifte hele tida. Mange 
har sagt at dette ikke kommer til å gå, 
fordi vi ikke klarer å få tak i nok råva-
rer. Men vi akter å bevise det motsat-
te, fastslår Erling og Øyvind. 

Sist lørdag åpnet de, riktignok litt 
uoffisielt. Da var det nemlig et par 
som feiret sitt bryllup, med 12 til 

– En spydspiss for råvarer  fra Valdres
KLARE: erling (tv) og Øyvind ønsker velkommen til sitt nyeste restaurantkonsept, «Helt Heimatt», et etablissement i øverste klasse.
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– En spydspiss for råvarer  fra Valdres
bords. Det finnes nemlig to ekstra sto-
ler til spesielle anledninger.

– Vi fikk stående applaus og nesten 
mer taler enn brudeparet, avslører Er-
ling og ler. 

Allerede har de fått mange bestillin-
ger til de nærmeste dagene. Og det 
ligger inne flere til langt utpå somme-
ren. 

– Da Atle Hovi kom og spurte oss om 
vi ville overta lokalet, brukte vi 10 mi-
nutter på å bestemme oss, sier Øyvind.

– Vi kunne ikke la sjansen til å reali-
sere en 20 år gammel drøm gå fra oss. 
Vi mener at dette er veldig bra for hele 
Valdres. Forhåpentlig en kilde til in-
spirasjon for å utnytte råvarene enda 
bedre, supplerer broren. 

Tro på konseptet
Gode samarbeidspartnere er sentralt 
for å lykkes. Og det har brødrene The-
odorsen med på laget. Tor Håvard 
Jordet hos Power Valdres har nemlig 
formidlet konseptet til elektronikk-
produsenten AEG. De har sponset re-
stauranten med utstyr til 100.000 
kroner. Og Palmer-gruppen, en av 
landets ledende importører og distri-
butører av alkoholdige drikkevarer, 
har sørget for 11 meter med eksklusi-
ve vinskap og et spesielt kjøleanlegg 
til en verdi av 400.000 kroner. 

– De har tydeligvis tro på konseptet 
vårt, mener brødrene, som sjøl har in-
vestert 1,2 million kroner i det vesle 
lokalet. 

Gjestene som tar plass i de 10 stole-
ne omsluttes av kvalitetsviner i nokså 
høy prisklasse. Belysningen er tilpas-
set det forseggjorte interiøret. I enden 
av lokalet har kjøkkenbenken med 
kokeplatene sin plass. Der skal Erling 
og Øyvind de nærmeste dagene tilbe-
rede og berette om aure, persille, ra-
barbra, lam, kantarell, stikkelsbær, 
strutsevinge, geitrams, margbein, an-
guskjøtt, lammekjøtt, sik, abbor, aure 
og mye, mye mer – alt plukket, fanget 
eller produsert i Valdres. Ja, ikke vi-
nen da. Men den blir kanskje det nes-
te?

– Vinglassene er forresten helt spe-
sielle og eksklusive. De er laget med 
riller som dekanterer vinen fra glasset 
og får fram alle luktene og smakene, 
sier Erling og Øyvind ivrig.

Og prisen for en seksretters med vin-
pakke, undrer du kanskje? Det antydes 
rundt 3.000 kroner per kuvert. Dyrt ja, 
men sammenlignet med tilsvarende 
etablissementer slett ikke så ille. 

MorTen STenSby

LoKALT: Brødrene beskuer noen av råvarene fra Valdres, som venter på å bli tilberedt etter alle kunstens regler.

VeD GryTene: Kokkene har inntatt plassen der de skal være når gjestene sitter 
benket ved bordet for å få servering.

eKSKLuSiVT: Vinskapene langs begge veggene rommer viner i høy prisklasse.
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To år etter at Geir Endre Rogn (40) gikk fra å 
være trener for damelandslaget i langrenn til å 
etablere treningstilbudet topptrent.com, er 
listene fulltegnet. Nå benytter lokale, nasjona-
le og internasjonale utøvere seg av vangsgjel-
dingens høge kompetanse.
– Jeg var sjølsagt svært spent på hvor-
dan det ville være å jobbe på denne 
måten og om det kom til å gå bra. Det 
tok litt tid, men nå er tilbudet fullteg-
net for sesongen 2022/2023, med mer 
enn 30 ulike utøvere fra forskjellige 
idretter. Og det er jo artig, sier Geir 
Endre, som trives med å praktisere 
sin trenergjerning på en ny måte. 

Spesielt spennende synes han det 
er å bidra til sambygdingen Maren 
Wangensteens (31) gode utvikling det 
siste året.

Veldig fornøyd
– Det er ekstra moro med henne og 
veldig fortjent. Hun har lagt ned mye 
trening over mange år. Særlig siden 

jul i fjor og ut sesongen gjorde hun 
det bra i alle konkurransene hun stil-
te opp i, konstaterer 40-åringen. 

Maren er på sin side svært tilfreds 
med oppfølginga hun får fra Geir En-
dre. Den dagen magasinet møtte 
dem, sto rulleskitrening i Skjel på 
programmet. 

– Jeg er veldig fornøyd med samar-
beidet vårt. Vi har jobbet sammen i to 
sesonger nå. Det fungerer fint for 
meg. Han skriver treningsplaner for 
meg og følger opp. Og jeg har jo opp-
nådd bedre resultater denne vinte-
ren, sier Maren.

31-åringen bor på Lillehammer og 
studerer ved Høgskolen i Elverum. 
Planen er å levere masteroppgaven i 
folkehelse til høsten. 

– Hvordan blir satsinga til vinteren?
 Det blir på samme nivå som sist se-

song. Jeg håper å kunne gå en del 
gode skirenn også kommende vinter, 
sier Maren. 

utenlandske utøvere
Av øvrige lokale utøvere som benyt-
ter seg av Geir Endres kunnskaper, er 
blant andre juniorene Eivor Melby-
bråten og Vegard Thon. Begge er ski-
skyttere og således i en litt annen ka-
tegori enn hans spesialitet, som er 
langrenn.

– Mye er sjølsagt likt, men noe er 
forskjellig. Uansett er det interessant 
for meg å prøve meg på andre idret-
ter også, sier vangsgjeldingen, som 
synes det er absolutt artigst å følge 

Trives med å være trener på en  ny måte
DiALOG: Under treningsøkta i bakkene opp mot eggeåsen i ganske dårlig vær, diskuterer maren og geir endre tekniske detaljer. – Hun er ganske nær den måten hun 
ønsker å gå på ski nå, sier treneren. 
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Trives med å være trener på en  ny måte
opp folk og hjelpe dem til å forbedre 
seg over lengre tid.

I «stallen» har han nå 12-13 senior-
utøvere, hvorav halvparten befinner 
seg på verdenscupnivå. Den mest 
kjente er kanskje Helene Marie Fos-
sesholm, som har kommet sterkt på 
damelandslaget i langrenn den sei-
neste tida. Og så står noen juniorer på 
lista, blant andre de to lokale som er 
nevnt.

– Jeg har ellers fått noen løpere, et 
par syklister og sågar ei som driver 
med kappgang. Nå har det også kom-
met til noen utenlandske utøvere. 
Det er litt ekstra spennende, blant 
annet fordi treningsoppleggene mel-

GODT SAMARBEiD: – Jeg er veldig fornøyd med hjelpa jeg får fra geir endre, sier maren, her i en liten pause under 
rulleskiøkta fra skjel og mot eggeåsen.    

SAMTALE: geir endre sammen med maiken Caspersen Falla.  FOTO: PRivATforts. side 40
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lom Norge og andre land kan være 
nokså ulike, sier Geir Endre. 

På høgt nivå
Det er altså gjennom nettstedet topp-
trent.com at 40-åringen fra Vang til-
byr sine tjenester. Utøverne kan få 
skreddersydde treningsplaner, i ut-
gangspunktet for langrenn og løping, 
som er Geir Endres spesialfelt. Ikke 
minst fordi han sjøl var utøver på 
høgt nivå, med blant annet klassesei-
rer i Birkebeinerrennet, pallplasser i 
internasjonale FIS-renn, deltakelse i 
U23-VM på ski samt sterke tider på 
både halv- og helmaraton. Sistnevnte 
distanser har han løpt på henholds-
vis 1.08 og 2.29. Og som 19-åring gikk 
han Birken på 3 timer og 10 minutter. 
Året etter - i 2002 - stilte han i elite-
klassen og ble nummer 21 med den 
knallsterke tida 2.49. 

Men i 2007 la han egne toppidrett-
sambisjoner på hylla og begynte som 
trener på heltid. Siden da har det 
blant annet blitt åtte år på skigymnas 
og fire år som landslagstrener, hvor-
av ansvaret for landets beste kvinne-
lige langrennsløpere fra 2018 til 2020, 
sammen med Ole Morten Iversen. 
Men for to år siden trakk han seg, 
mest på grunn av konas helsetil-
stand. 

– Du samlet deg ganske unik erfa-
ring i disse åra?

– Det er naturligvis viktig å ha del-
tatt i utviklinga av toppidrettsutøve-
re, når du skal starte et nytt trenings-
tilbud, svarer Geir Endre, som også 
har trenerstudiet med spesialisering i 
langrenn samt utdanning på master-
gradsnivå innenfor coaching og psy-
kologi fra Norges Idrettshøgskole. 

Personlig treningsplan
– Jeg er lidenskapelig opptatt av 
idrett, trening og utvikling. Og jeg vet 
hva som kreves for å nå toppen og 
hvilken trening som fungerer for å 
komme dit, skriver han på topptrent.
com. 

På nettstedet presiserer treneren 
blant annet at det viktigste for å få 
framgang gjennom trening, er at du 
gjennomfører gode økter over tid. 
Sjansen for å lykkes, stiger betrakte-
lig dersom du har en god plan for to-
talen og oppbygging av treninga. Og 
det er her Geir Endre kommer inn. 
Han setter opp din personlige tre-
ningsplan, basert på egne ambisjo-
ner, treningstilstand, egenskaper, 
egne ønsker du vil ha inn i planen og 
mulighetene til å trene. 

– Uansett hvilke ambisjoner og øn-
sker du har, kan jeg hjelpe deg med 

en plan som sikrer best mulig kvalitet 
på totalen av din trening, forsikrer 
40-åringen. 

– Men får du noe særlig tid til egen 
trening, for du er vel fortsatt glad i å 
holde deg i form?

– Du kan oppnå ganske gode resul-
tater med korte kvalitetsøkter, så jeg 
satser mest på det nå. Jeg har to kon-
kurranser i året som jeg vil ha med 
meg. Den ene er klubbmesterskapet 
på ski i Fjellblom IL, den andre er 
Fjellmaraton. I det sistnevnte er må-
let å springe fortere enn persen på 
1.08, sier Geir Endre med et smil.

Fin kombinasjon
Det greide han jammen denne gan-
gen, så egen trening skjøttes nok gan-
ske bra. Tida ble 1.07 i løpet som gikk 
pinseaften, med en suveren klasse-
seier. Da ble det sikkert også jubel i 
familien, som består av kona Lena 
Jensen Rogn (42) samt ungene Falk 
(7) og Martin (10).

Familien flyttet til Vang i 2016, men 
Geir Endre kom ikke hjem på heltid 
før i 2020. I fjor overtok han garden i 
Øylo fra foreldrene Kari Birgit Lien og 
Nils Rogn.

– Å være treningsveileder og gard-
bruker er en fin kombinasjon. Jeg får 
absolutt fylt dagene, med 14 mjølke-

kyr på båsen og unger som skal følges 
opp med skole og aktiviteter. Men nå 
får jeg jo være til stede hele året, og 
det er veldig fint, sier 40-åringen, 
som er takknemlig for at foreldrene 
stiller opp både til gardsarbeid og 
barnepass. 

For familien lever fortsatt i en ut-
fordrende tilværelse. Lena, som i lik-
het med Geir Endre var aktiv idretts-
utøver, ble nemlig alvorlig sjuk med 
svangerskapsdiabetes i forbindelse 
med at den eldste sønnen ble født. 
Hun fikk seinere diabetes type 1 og 
hennes variant har dessverre vist seg 
svært vanskelig å regulere. Det enes-
te som kan gjøre Lena friskere er å få 
transplantert ny bukspyttkjertel. 

– Nå har hun stått på venteliste i 2,5 
år. Svært spesifikke krav til at en ny 
kjertel kan passe henne gjør dette 
krevende. En transplantasjon kan 
skje i morgen eller det kan i verste fall 
gå enda flere år. Dette er naturligvis 
veldig frustrende og utmattende, 
særlig for Lena, som kan bli helt ut-
slitt bare av å bevege seg over gards-
plassen. Så vi får virkelig håpe dette 
løser seg snart, avslutter Geir Endre.

Morten StenSby

MinnER: denne gjengen med damer ble beste lag under verdenscupen i 2020, sammen med geir endre og Ole morten iversen (bak th). Vi ser blant andre mari eide 
(foran tv).  FOTO: PRivaT
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HØGT niVÅ: Oppslag fra avisa Valdres i 2002, da geir endre gikk Birkebeineren på to timer og 49 minutter. 

FjellmaraTon: geir endre rogn løp alene det meste av de drøye 21 kilometerne fra Valdresflye til Beitostølen. Her er det rett etter start, og han har allerede fått ei 
luke til resten av feltet.  FoTo: KÅre STrande
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Partner/Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm

tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

Visning etter avtale med
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Anders Lysholm

BEITOSTØLEN - RIDDERGAARDEN

Lekre leiligheter, restaurant, spa/basseng avdeling og familierom

Se prosjektets hjemmeside: www.riddergaarden.no for mer informasjon!

Leilighetene for salg blir fra 43 m² til 101 m² - Alle med garasjeplass og heis
Riddergaarden er det neste byggetrinnet på Riddertunet

Forventet ferdigstillelse Q4 2023 og Q4 2024

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE



4318. juni 2022Valdresmagasinet

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Anders Lysholm

tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

Visning etter avtale med

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Anders Lysholm

Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli

Fra kr 2.300.000,- til kr 2.700.000,-

Kontakt Partner/Eiendomsmegler MNEF Anders Lysholm tlf. 900 17 481 eller Jan Erik Hansen tlf. 909 26 891 for visning

Se eiendommens hjemmeside på: www.privatmegleren.no/159170453

Selveier Byggeklausul 8 hyttetomter ledig Eiet tomt fra 1088 m² - 1329 m²
Tomtene ligger sydvestvendt i lett skrånende terreng Omk. ca. 2,6%

Eksempel totalpris ved kjøpesum kr 2.300.000,- + omk. = kr 2.358.870,-

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Vibeke Isachsen hop-
pa i det. Hun sa opp 
en god jobb i Oslo og 
tok med seg samboe-
ren og småjenta si for 
å bygge opp ei reise-
livsbedrift på en gam-
mel skole i Vestre 
Slidre.
– Det var koronaen som fikk oss hit, 
sier Vibeke. – Verden stengte ned, og 
jeg satt med den vesle jenta mi på et 
halvt år i huset til far Per Herman 

Isachsen på Fagernes. Samboeren 
min Lars og jeg hadde vært inne på å 
flytte ut av Oslo lenge. Jeg søkte etter 
næringsbygg som var til salgs, og så 
at Vevstogo til Marit Anny Løken 
Tvenge i Lomen kunne være et alter-
nativ. Vi slo til, og her er vi. Jeg kan 
trygt si at det ble en stor endring i li-
vet.

Et livsprosjekt
Gamle Kvåle skule er 138 år gammel. 
Historia sitter i veggene, og det er 
mye som må gjøres med bygningen 
før Vibeke Isachsen og Lars Blikstad 
Galaaen får det slik de ønsker. Mye er 
gjort, men mye står igjen.

– Vi må se på dette som et prosjekt 
som skal vare hele livet, og ikke bli 

stressa av alt som venter. I starten 
jobba vi 100 prosent med andre ting 
på dagtid og 100 prosent med oppus-
sing i Vevstogo på kveldstid. Vi så et-
ter hvert at slik kunne vi ikke drive 
på, da ville vi brenne oss helt ut. Vi 
må ta ting etter hvert, og må tåle at 
det er steder som venter på snekring 
og maling, sier Vibeke.

Godt i gang
Vibeke og Lars stortrives i Valdres, og 
har slått seg ned på den gamle skolen 
sammen med vesle Eivor, hunden 
Birk, katten Baltus og en gjeng med 
høner. De er lidenskapelig opptatt av 
naturen, og glade i fjell- og friluftsak-
tiviteter til alle årstider. Nå ønsker de 
å legge til rette for at flere kan opple-

Sa opp drømmejobben for å være nærmere natur og friluftsliv

DEt GoDE liv: Fagernesjenta Vibeke isachsen og samboer lars Blikstad galaaen har kjøpt en gammel skole med flott beliggenhet i lomen som skal bli et sted for å 
møte gode venner, opplevelser og læring.

– Vi ønsker det skal bli 
et sted der folk kan 

oppleve, lære og 
møte gode venner.

Vibeke isachsen
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Sa opp drømmejobben for å være nærmere natur og friluftsliv

Gammelt skolemiljø: gjestene som besøker Vibeke og lars skal oppleve noe av miljøet som var på gamle Kvåle skule. 
tavla måtte de sjølsagt ta vare på.

kreative løsninGer: Vibeke og lars vil dyrke mye av det de serverer sjøl, og er flinke til å finne rimelige og kreative 
løsninger. drivhusets vinduer er funnet på en gjenbruksplass og materialene har de fått av en nabo.

ve det samme. 
– Marit Anny dreiv vevstue her i 30 

år. Vevstogo er et godt innarbeida 
navn, og vi fortsetter å bruke det. 
Hun hadde flere ansatte, og de var 
landskjente for sine flotte kirketek-
stiler, kristentepper og andre vevna-
der. Marit Anny fikk flere priser for 
god drift. Hun hadde servering og 
omvisning og det var liv og røre her. 

inspirert av marit anny
– Kan vi videreføre noe av dette, sam-
tidig som vi setter vårt preg på det er 
det flott. Vi ønsker det skal bli et sted 
der folk kan oppleve, lære og møte 
gode venner. Akkurat slik det var i 

Forts. side  46
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den gamle skolen her. Vi har hatt en 
del kurs og arrangementer. Disse er 
blitt annonsert på Instagram og Face-
book. Vi har hatt en del selskaper 
også, og i vår har vi hatt konfirmasjon 
her. For et halvt år sia fikk vi serve-
ringsbevilling, noe som betyr mye for 
oss, sier den hjemvendte Valdresjen-
ta Vibeke Isachsen

Støtte fra bygdefolket
– De gangene vi har hatt arrangemen-
ter har det møtt opp mye folk som 
bor i nærheten. Det gleder oss veldig. 
Vi vil skape et møtested for bygda, 
for hyttefolk og bilister som ser at vi 
er plassert like ved E 16. Vi vil vise at 
Valdres er et levende samfunn. Etter 
at vi flytta hit har vi fått mange nye 
gode venner. Det er folk på samme al-
der som oss med spennende utdan-
ninger. Mange av dem jobber freelan-
ce hjemmefra. Det er en stor ressurs 
for kommunen å få slike hit, sier Vi-
beke.

Sjøl var hun produkt- og markeds-
sjef i bilfirmaet Bertel O. Steen før 
hun flytta til Valdres. Samboer Lars 
er lærer og jobber fortsatt som det. 
Vibeke har nå halv jobb som forret-
ningsutvikler i Valdres Næringshage.

Ta vare på skolemiljøet
– Det er snart 60 år sia siste klasse 
gikk ut fra Kvåle skule, og mange 

voksne i Lomen kaller bygget fortsatt 
«gamleskula». Vi ønsker å ta vare på 
det gamle skolemiljøet ved å la den 
gamle tavla henge igjen, ta vare på 
sløydbenker og gamle bokskap. Det 
vi gjør av oppussing må vi prøve å få 

til å passe sammen med dette. Det er 
så mye identitet i dette gamle fine 
bygget. Vi må beholde, bevare og vi-
dereutvikle det som er her. Dette 
gjelder ikke minst i fargevalgene 
våre. Når vi trenger hjelp bruker vi 
bare lokale håndverkere, sier Vibeke.

Hus med muligheter
Den gamle skolen er stor. 180 kva-
dratmeter i to etasjer pluss et stort 
loft som kan utnyttes til overnat-
tingsplasser. I første etasje hvor det 
var klasserom har de selskapslokale, 
kafé og kjøkken med fin disk og piz-
zaovn. I andre etasje er det to leilig-
heter. Vibeke, Lars og Eivor bor i den 
ene. Den andre, som var rektors lei-
lighet, leies ut til overnatting med 
fem sengeplasser. Leilighetene pus-
ses opp nå. På loftet kan det med tid 
og stunder bli ti overnattingsplasser 
til.

På lag med naturen
Vevstogo ligger fint til med flott ut-
sikt over Slidrefjorden, og har en fin 
hage hvor de har satt opp mange ben-
ker. Vibeke og Lars har snekra driv-
hus, og ønsker å dyrke en del av det 
de serverer. Da de i vår hadde 
«Fransk aften» serverte de sjølfiska 
ørret. Bortsett fra snegler var alt på 
bordet den kvelden lokalmat.

– Når vi har tilstelninger her, vil vi 

prøve å servere mest mulig lokalpro-
dusert mat. Valdres har utrolig mye 
godt på by på, og har potensiale som 
matdestinasjon. Jeg håper langt flere 
ser muligheten til å dyrke sjøl, og at 
folk er flinke til å kjøpe mat som kom-
mer fra Valdres. Vi har nettopp hatt et 
kurs om hva hver enkelt av oss kan 
gjøre for å dyrke mer mat sjøl. Slike 
kurs blir det flere av. Her skal det 
være en møteplass for nettopp slike 
ting, sier Vibeke videre.

Spennende sommer i vente
Vibeke og Lars sitter ikke mye i ro, og 
gleder seg til en sommer med liv og 
røre rundt seg. De regner med at 
mange veifarende vil ta turen innom. 
De venter gjester som vil ha Vevstogo 
som utgangspunkt for fine turer og 
aktiviteter i fjellet. Vibeke og Lars er 
også veldig glade i å bruke fjellet, og 
håper de innimellom får tid til å kose 
seg der.

– I Vevstogo er det masse praktiske 
ting som skal ordnes hele tida, men 
vi håper også å ha tid til å nyte Val-
dres.

Ola Onstad

OPPuSSing: Vibeke hadde 
drømmejobben i Oslo, men hadde lyst 
til å komme nærmere naturen. Hun 
kasta seg ut i det, og stortrives med 
malerkosten i hånda.

OvernaTTingSgjeSTer: i rektors gamle leilighet er det fem 
overnattingsplasser, og Vibeke og lars håper å lage flere sengeplasser på sikt.

KOSelig: gamle møbler fra skolen og masse grønne planter skaper et koselig 
miljø i Vevstogo i Vestre slidre.

Svær PizzaOvn: lars gjør klar til oppfyring i den svære pizzaovnen de har fått 
murt opp på kjøkkenet.

lyST Og finT: gamle, store og fine vinduer gir flott lys inn i selskapslokalet i 
Vevstogo. Utsikten over slidrefjorden med fjella i bakgrunnen er flott.
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VALDRES ATV & SNØSCOOTER SENTER
2977 Øye – www.oyebygg.no - valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 - 901 69 755 - 934 13 000

RANGER SP 570 EV

RANGER 1000 RANGER XP 1000

P OL A R I S I ND U S T R I E S . NO

TØFFERE OG MER PÅLITELIG 
ENN NOENSINNE!

RANGER er en serie ekstremt kraftige kjøretøy med suverene 
kjøreegenskaper og mye integrert utstyr, som leverer på løftet vårt om 

høyere ytelse og bedre komfort. Utrett mer, trekk større last, kjør lenger.

RANGER SP 570 EV

6X6 570 EPS LE XP 1000 S

P OL A R I S I ND U S T R I E S . NO

ENESTÅENDE KOMFORT 
OG KJØREGLEDE

Verdens mest kjøpte ATV-modell, mangfoldig testvinner , hvilket ikke 
er noen overraskelse, da kvaliteten og bruksegenskapene tilhører den 

absolutte eliten innen bransjen. Den har automatisk 100% firehjulsdrift 
som reagerer raskt uten separat tilkobling dersom spinning forekommer.  
Garantert nok krefter for alle typer bruk! Understellsteknikken beskyttes 

av an bunnplate i metall. Studer, prøvekjør og sammenlign, så oppdager du 
hvorfor Sportsman er så overlegen.

570 570 EPS HUNTER

FLERE MODELLER 
PÅ LAGER!

STORT UTVALG AV ATV 
TILHENGERE PÅ LAGER!
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LENDMENN | SMÅVILTLAGET 
MARI BOINE MED BAND | KARL SEGLEM BAND | GJERTRUDS SIGØYNERORKESTER

SUSANNE LUNDENG | BERIT OPHEIM | MARIT KARLBERG | DÅLÅGJEL | ÆVESTADEN
KVIVEN DUO | DRIV I I I | OLAV MOE 150 ÅR | ANNE HYTTA | TELEMARK KAMMERORKESTER

HITTERDAL | SYNNØVE BRØNDBO PLASSEN | MADS ERIK ODDE | SIVERT HOLMEN
HENNING ANDERSEN | KJELLBJØRN KARSRUD | INGRID LINGAAS FOSSUM | SILJE HEGG

AMALIE KINSARVIK TVILDE | ANDREA SØGNEN | ANNE HEIDI H ILLESTAD | STEIN VILLA
MAGNE OLAV SELLAND | SYVER ROLANDSGARD HAUGE | TRYGVE LIAHAGEN

OG MANGE FLEIRE…

F E S T  PÅ  VA L D R E S  F O L K E M U S E U M
BYGDEDANS | GAMALDANS | KONSERTAR | KAPPLEIK | SMÅFOLK | KURS | MAT & DRIKKE

J Ø R N  H I L M E-STE M N ET // D E N  STO R E ,  I NT I M E  F O L K E M U S I K K F E ST I V A L E N // FA G E R N E S ,  V A L D R E S
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Lær mer om Cinderella på www.cinderellaeco.com

Når naturen kaller, er det godt med litt  

sivilisasjon. Norskproduserte Cinderella  

forbrenningstoaletter er i verdensklasse. De  

krever verken  vann eller avløpstilkoblinger.  

De er luktfrie og  miljøvennlige. Ingen avfalls- 

håndtering, kun litt  aske som må tømmes.

MODERNE OG  
MILJØVENNLIGE

TOALETTLØSNINGER
TIL HYTTE OG FRITID

Når naturen kaller
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Du behøver ikke være golfspiller for å besøke oss. Du kan ta en tur ned. Ta en 
kopp kaffe eller en enkel matrett på klubbhuset og ta en titt på anlegget vårt. 
Blir du inspirert og vil prøve noen slag, så er øvingsområdet vårt åpent for 
alle. Her kan du få litt instruksjon av vår golfpro (instruktør og daglig leder) Ulf 
Krüger. Selvsagt er ditt første møte med golfbanen gratis. Du får låne køller.

For hytteturister har vi spesielt gode tilbud. Vi har allerede 100 hytteeiere med 
spillerett på banen. Når du har hyttemedlemskap så betaler du 5995 kroner 
i året og da kan to voksne og to barn spille fritt hver gang de er på hytta. I år 
har vi åpnet for at 30 nye hytteeiere kan tegne seg for dette unike tilbudet. En 
familie som gjorde det i fjor er Ellen Scheel Aalbu og Jan Erik Aalbu. Familien 
tar ofte en tur ned på golfbanen når de tar helgeturer og ferieturer til hytta på 
Vaset. Jan Erik sier følgende om tilbudet.

– Det var et fantastisk tilbud. Vi var ikke klar over at det fantes da vi bygde 
hytta vår. Med hyttemedlemskapstilbudet bruker vi faktisk  hytta vår mer enn 
vi hadde tenkt.

De har en nybygget hytte på Vaset. Det var tilfeldig at de havnet der. De var på 
besøk hos noen venner og så den fantastiske naturen.

– På Vaset har vi alt. Flotte skiløyper, et utrolig sykkeleldorado og flotte 
muligheter for turer i høyfjellet. Vi er en aktiv familie og spiller også golf. Da vi 
så banen i Valdres ble vi overveldet. Vi hadde hørt om den, men at den var så 
fin som den er hadde vi ikke drømt om. Det tar jo bare 25 minutter fra hytta vår 
til banen i Vestringsbygda, sier Jan Erik.

13. august feirer vi at det er 20 år siden banen ble åpnet.  Siden da har banen 
hatt en rivende utvikling. Da åpner vi også offisielt vårt par seks hull. Det er 
Nord-europas lengste golfhull, og er på hele 688 meter. 

Hver sommer har Valdres golf sin egen golffestival. Det er en festival som går 
over tre dager fra 29.-31. juli.

Når golfsesongen går mot slutten, har vi vår egen rakagolfturnering. Det er en 
hyllest til rakfisken som blir foredlet i Valdres. Det er en lagturnering. Hvor-
for ikke melde på hytta. Gi laget et kreativt navn og vær med på en morsom 
avslutning på årets sesong. I år er det 1.oktober som feststemte golfere møter 
på den turneringen

Opplev golfens fascinerende verden  
på golfbanen i Vestringsbygda

Jubileumsturnering

HYTTEMEDLEMSKAP:  
Med hyttemedlemskap  
kommer Ellen Scheel Aalbu 
og Jan Erik Aalbu til å bruke 
banen i Vestringsbygda  
veldig mye.

Velkommen til Valdres golf

Det er ikke alle som har hytte eller bor i Valdres som er kjent med at vi har en av norges flotteste baner. 
Det er desidert den flotteste parken i Valdres. Vi vil gjerne at enda flere skal få oppleve denne perlen.
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PrivatMegleren Valdres
Tlf. 61 35 97 00 • valdres@privatmegleren.no 

www.privatmegleren.no/valdres
 

Er du usikker på meglervalget?
Vi i PrivatMegleren Valdres er stolte og ydmyke over å være markedsledere på salg av fritidseiendommer  

i vår region siden 2018. Det at så mange hytteselgere har valgt å benytte seg av våre tjenester er noe vi  
er svært takknemlige for. Dette gir oss en bekreftelse på at gode kundeopplevelser over tid gir resultater. 

 
Det å skille seg ut i mengden og finne den riktige kjøperen krever ekstra innsats og kunnskap.  
Med meglere som er godt kjent i området, de beste presentasjonene og samt å ha markedets  

sterkeste markedsføring gjør at vi kan utføre salgsjobben på best mulig måte. 
 

Dersom du går med tanker om å selge, ta gjerne kontakt med oss for en gjennomgang av 
hvordan et salg av din fritidseiendom vil fremstå gjennom oss i PrivatMegleren Valdres.
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Grønt Skifte: guro Kleven Hagen har selv tatt et aktivt valg som utøvende musiker om ikke å fly og håper nå å få flere med seg gjennom et varslet grønt skifte for 
festivalen hun er kunstnerisk leder for, Valdres sommersymfoni. Her avbildet på revling gård, der hun stiller i gjenbruk fra topp til tå når det er duket for konsert lørdag 
25. juni.

– Jeg tenker ikke på 
det som et offer, sier 
Guro Kleven Hagen. 
– Faktisk får jeg god 
samvittighet av å si 
nei, fortsetter 28- 
åringen som har tatt 
et drastisk valg.

Ved å starte i det små med seg 
selv og artistkollegene de in-
viterer til sine festivaler, vil fi-

olinisten fra Fagernes sammen med 
et par svensker, bryte ut av den «klas-
siske» tankegangen.

Valdres sommersymfoni, som 

Guro er kunstnerisk leder for, har 
nemlig inngått samarbeid med den 
svenske festivalen, Järna Festival 
Academy, som cellisten Jakob Kora-
nyi og pianist Peter Friis Johansson 
har det kunstneriske ansvaret for. 

Skal du spille på en av de to festiva-
lene, kan du ikke benytte deg av et 
for mange turnerende musikere høy-
st vanlig framkomstmiddel.

full stopp for flyreiser
– Vi flyr rett og slett ikke lenger, opp-
summerer Guro kort og godt.

– Som enkeltmusiker selv, har jeg i 
senere tid tatt et mer bevisst valg 
også for min egen del. Det er ganske 
få arrangører som legger opp til at 
man kan reise på den måten vi nå leg-
ger opp til gjennom våre festivaler. 
En arrangør kan for eksempel si til 

Mister ikke bakkekontakten

SVenSk SAMAreiD: guro Kleven Hagen, kunstnerisk leder for Valdres 
sommersymfoni, sammen med cellisten Jakob Koranyi og pianist Peter Friis 
Johansson, som har kunstnerisk ansvar for Järna Festival academy i sverige.



og var på søken etter festivaler å sam-
arbeide med for å kunne legge opp til 
mer miljøvennlige reiseruter for sine 
artister.

– Jeg tror vi fant tonen nettopp for-
di det for begge parter føltes så selv-
følgelig at vi heller ikke i vår bransje 
kan fortsette som om ingenting skjer 
når det kommer til klimaendringer. 
Verken som artister eller arrangører 
vil vi lukke øynene og fortsette å boo-
ke flyreiser fordi det er mest lettvint. 
Vi må gjøre det vi kan, der vi kan – og 
det her er et sted å begynne, sier Ja-
kob. 

– Når vi først har artister som reiser 
langt, og da gjerne må bruke ett døgn 
eller to på reisen med tog eller buss, 
er det mye bedre at de da kan bookes 
til å opptre på flere festivaler samti-
dig, forklarer han videre om gjen-
brukstankegangen når det kommer 
til artister.

– Vi har gjort det på den måten at vi 
legger ut for tog- eller bussreisen og 
eventuelle overnattinger på vegen, så 
blir de reisedagene det tar på et vis et 
ledd i det å delta på festivalen, fortel-
ler Guro.

Modnet før pandemien
Gjennom koronatiden har det å legge 
ut på flyreiser ikke vært aktuelt i sær-
lig grad for verken turnerende musi-
kere eller andre. Selv om samfunnet 
nå har åpnet opp igjen i stor grad, er 
de fast bestemte på å fortsette å takke 
nei til oppdrag som krever at man lø-
ser flybillett også i tiden framover – 
selv om de som ettertraktede solout-
øvere i utgangspunktet måtte ha mu-
lighet til å legge verden for sine føtter.

– Dette var en tanke som hadde 
modnet hos oss før pandemien. Om 
man ikke flyr, går det gjerne ikke å 
spille like mange konserter. I begyn-
nelsen var det vanskelig å si nei til 
oppdrag man ellers helt opplagt ville 
sagt ja til, hvis det ikke hadde vært 
for at man måtte fly. Til gjengjeld 
kommer det etter hvert andre tilbud 
som er like morsomme. Dette gjør 
også til at du velger de spillejobbene 
du har aller mest lyst til nettopp fordi 
du investerer så mye tid bare i selve 
reisen, forteller de svenske musiker-
ne og festivalarrangørene, som ved 

hjelp av tog og elbil setter kursen mot 
Valdres i slutten av juni.

– Man må ikke dra til Australia bare 
fordi man kan liksom. Man kan like 
gjerne spille for et publikum i Euro-
pa. Dette kommer jo av tanken at 
som turnerende musiker føles helt 
uholdbart å sitte på et fly mens ver-
den «brenner opp» fordi vi mennes-
ker presser kloden for hardt med våre 
klimagassutslipp. Så sier man at det 
må løses mens man flyr fram og tilba-
ke – det går jo ikke.

«Søren, går det an!»
Kravet om å «beholde bakkekontak-
ten», har så langt nærmest utelukken-
de falt i god jord hos de klassiske mu-
sikkutøverne som har blitt spurt.

– De fleste vi spør er veldig positivt 
innstilte, men så er det noen som en-
ten på grunn av alder eller at kalen-
deren ikke går opp, tenker at: «Nei, 
det her funker ikke for meg – ikke i 
år». Det er selvsagt helt ok, men det 
er ikke mange artister det gjelder, for-
teller Jakob. 

– Min oppfatning er oftest at folk 
heller blir inspirerte selv – litt på sam-
me måten som jeg opplevde det den 
første gangen jeg snakket med deg 
om dette, Jakob: «Søren, det går an at 
jeg som enkeltperson gjør noe med 
det her?». Man kan jo føle seg mak-
tesløs i møte med klimaendringer, 
men vi må bidra der vi kan, skyter 
Guro inn. 

– Jeg liker begrepet «det grønne 
skiftet». Jeg tenker ikke på det som et 
offer. Det er på en måte mer en om-
stilling i hjernen der man må tenke: 

«Hva kan jeg gjøre for at vi skal ha en 
klode å leve av i fremtiden?». Da føles 
det både naturlig og veldig riktig – 
faktisk får jeg veldig god samvittig-
het av å si nei til konserter som kre-
ver at jeg må fly for å komme dit, fort-
setter hun. 

Fyrer løs på brannstasjonen
På Valdres sommersymfoni, som av 
stiftelsen FEE Norway for øvrig har 
fått merket «Miljøgodkjent arrange-
ment», innledes det grønne skiftet for 
fullt i den andre festivalperioden fra 
23. til 27. juni.

Symboltungt nok innledes den nye 
epoken sommersymfonien nå står 
overfor med «Skjebnesymfonien» på 
brannstasjonen på Fagernes som er 
konsertarena for anledningen. I løpet 
av denne festivalperioden inviteres 
det også til samtale om bærekraftig 
musikkliv, og under låvekonserten 
på Revling gård stiller artistene i kon-
sertantrekk satt sammen av gjen-
bruksklær.

– Jeg håper dette også kan sette i 
gang en prosess hos publikum. At de 
kanskje kan tenke «at dersom artiste-
ne kan reise gjennom hele Sør-Euro-
pa med tog for å komme for å spille 
for oss, da kan vel vi sørge for at vi 
slipper ut så lite som mulig for å kom-
me og lytte til denne konserten». Hva 
det enn måtte innebære – enten man 
samkjører i bil, tar buss eller går noen 
kilometer for å anstrenge seg for å 
holde klimagassutslippene nede, av-
slutter Jakob, mens Guro nikker enig.

IngrI Valen egeland
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 – Man må ikke dra til  
Australia bare fordi man 
kan liksom. Man kan like 

gjerne spille for et 
publikum i Europa. 

Guro Kleven HaGen

Mister ikke bakkekontakten
meg: «Ja, men da flyr du til Kristian-
sand», men så er det faktisk slik at 
det bare tar meg fire og en halv time 
fra der jeg bor med tog liksom – da tar 
jeg heller toget, sier Guro bestemt. 

28-åringen har kjøpt seg hus og bo-
satt seg på Borgen i Asker utenfor 
Oslo sammen med forloveden. I til-
legg til festivalansvaret på gamle 
hjemtrakter i Valdres, har hun siden 
2018 vært førstekonsertmester for 
Operaorkesteret ved Den Norske 
Opera & Ballett.

Satser på samme artister
Spiren til det gryende, nyskapende 
nordiske samarbeidet med «söta 
bror», ble sådd da Jakob gjestet som-
mersymfonien for noen år siden. Jär-
na Festival Academy hadde allerede 
gjort noen «grønne» grep på eget hold 

jOrdeT: Fiolinisten fra Fagernes holder seg på jordet og setter seg helst ikke på et 
fly av hensyn til miljøet.
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TETT i TETT: når det for første gang på tre år blir solefallskonsert på Jaslangen, forventer arrangøren at «fugleberget» er på plass igjen etter pandemifraværet.

VarmEr opp: Unge deltakere fra strunkeveko skal også i år få 
æren av å varme opp for publikum.

SoLEFaLL: idyllisk stemning i solefallet med fjella som kulisse.VEnDEr TiLBaKE: mari 
Boine er årets artist. arkivfoto: 
guro sollie Hansebakken

– Det er godt mulig vi 
når taket i år, tror fes-
tivalsjefen.

Etter et pandemifravær på tre år, 
kan folk igjen pakke seg tett i 
lyngen på Jaslangen denne 

sommeren.
– Jørn Hilme-stemnet er ikke akku-

rat noen stadionfestival. At vi gjen-
nom godt samarbeid med grunnei-
ere, i særdeleshet «Mor Jaslangen», 
Ingebjørg Moe, som har vært driv-
krafta bak arrangementet gjennom 
alle år, får til å lokke hundrevis ut i 
lyngen for å samles om musikk midt i 
naturen på den måten, er flott. Vi har 
ingen alkoholservering og er et skik-

kelig familiearrangement, med artist 
og stemning som trekkplaster. Det er 
vi veldig stolte av. 

Det sier Knut Aastad Bråten, daglig 
leder for Valdres Folkemusikkarran-
gement AS og festivalsjef for Jørn Hil-
me-stemnet.

Gamle tufter i området
En internasjonalt anerkjent norsk ar-
tist vender i år tilbake til stølsområdet 
i Vestre Slidre når Mari Boine igjen 
inntar scenen i kveldssol tirsdag 12. 
juli, slik hun gjorde det også for åtte år 
siden.

– Det er fint å kunne invitere en 
samlende artist som beveger seg i 
skjæringspunktet mellom mange 
musikkuttrykk tilbake. 

At gamle tufter like i nærheta på 

Rensenn etter alle solemerker viser 
spor etter gamle samiske bosettinger, 
gjør settinga ekstra spesiell. 

– I den forbindelse vil vi i år invite-
re til foredrag på Rensenn først og vi-
dere vandring til solefallskonserten 
på Jaslangen, forteller Knut, som 
minner om at konserten på tirsdags-
kvelden er en fin oppladning til det 
som skjer på Jørn Hilme-stemnet for 
øvrig gjennom resten av uka.

Smertegrense på 3000
– Særlig de siste åra før pandemien så 
vi hvordan det vokste fram et «fugle-
berg» av mennesker. Jeg må si jeg gle-
der meg til å se det igjen, innrømmer 
festivalsjefen.

Mens flere arrangører har sett ten-
denser til en koronaeffekt i negativ 

forstand med tregt billettsalg, er ikke 
det tilfelle for solefallskonserten i år. 

– På akkurat denne konserten, ser 
det ut til at pandemien har hatt posi-
tivt utslag på salget. Slik det ser ut nå 
vil det nok fylles raskt opp på «fugle-
berget». Området er sårbart og har en 
smertegrense på omkring 3000, så 
publikumsgrensa er satt til 2800. Det 
er godt mulig vi når taket i år. Bered-
skapen rundt er uansett god, så det 
skal vi takle fint, sier Knut.

– Sjøl når så mange folk samles, 
pleier det aldri ligge søppel igjen, så 
folk er heldigvis miljøbevisste og 
flinke til å ta vare på området når de 
bruker det, avslutter han.

IngrI Valen egeland

«Fugleberg» blant vier og lyng



Alle publikummere 
får en vandrestav i 
hånda ved oppmøte. 
Hva som venter i fort-
settelsen, er opp til 
hver enkelt.
– Som utøvende dansere føler vi et 
ansvar for å få folk til å tørre å nærme 
seg hverandre fysisk igjen etter den 
avstandsprega tida vi som samfunn 
har vært igjennom. Om folk har lyst 
til å bruke vandrestavene de får ut-
delt til å interagere med danserne de 
møter i løypa, slå på steiner så det la-
ges lyd eller støtte seg på når de går, 
får være opp til hver enkelt. Vårt øn-
ske er at folk skal fri seg sjøl.

Det forteller Hallgrim Hansegård, 
mannen bak Frikar og forestillinga 
«GANDR», som danseren og koreo-
grafen sammen med tjue andre utø-
vere inntar Åbjørajuvet med i perio-
dene 21. til 23. juli og 28. til 30. juli.

Helt nytt konsept
Seks hundre vandrestaver er klare til 
bruk. 

– Vi har kapasitet på fem hundre 
folk på hver av de seks forestillinge-
ne, men regner med litt svinn når det 
gjelder vandrestavene, humrer 
Hallgrim. 

– Tidligere har vi hatt alt fra toårin-
ger til godt voksne langt forbi pen-
sjonsalder som har vært med på van-
drevisninger, uten at noen har måttet 
snu, så vidt meg bekjent. Vi legger 
opp til en lett og en litt vanskeligere 
løype med tablå undervegs fram mot 
hovedforestillinga i juvet denne gan-
gen også.

Sjøl om konseptet «Frikar i fossen» 
i år viser fram er helt nytt, er det fort-
satt ei vandreforestilling som kombi-
nerer natur- og kulturopplevelser. 
Både prosess og budskap har på sin 
side blitt forma av pandemien. 

7000 år tilbake i tid
– Under pandemien var dansen blant 
uttrykksformene som ble mest ram-
ma. Det har forsterka hvor viktig dan-
sen har vært gjennom alle tider – noe 

vi finner bevis for gjennom hellerist-
ninger så langt som nærmere 7000 år 
tilbake i tid, forteller Hallgrim. 

– Siden vi ikke har kunnet gjen-
nomføre forestillinger og trenings-
samlinger på den måten vi pleier i 
koronatida, har det gitt oss anledning 
til å gå grundig inn i kildematerialet 
på denne fronten gjennom å møte ar-
keologer ulike steder i Skandinavia, 
forteller danseren og koreografen 
som sammen med Jon Filip Fahl-
strøm blant annet har tatt turen til 
Alta og Bohuslän. 

Vil vise fram midt-Valdres
– I våre trakter er nok helleristnings-
feltet rett over grensa til Nordre Land 
ved Møllerstufossen de nærmeste 
helleristningene vi kjenner til. Jeg 
klarer aldri kjøre forbi området der 
uten å ta en titt på dem. 

– «GANDR» er ei forestilling med 
mye energi og rytme. Vi hadde før-
premiere på en nedskalert versjon 
innendørs i et skipsverft da jeg var 
festivalkunstner under folkBALTICA. 
Bare der var stemninga elektrisk, så 
jeg gleder meg til å få tatt forestillinga 
ut i storformat i Åbjørajuvet. Dessu-
ten synes jeg det er veldig fint at vi får 
vist fram et sted med så vill og variert 
natur midt i Valdres. Både blant de 
som bor her og de som kommer til 
Valdres, er det gjerne Jotunheimen 
og områdene rundt folk kjenner best 
til, avslutter Hallgrim.

IngrI Valen egeland
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Vandrer med freidig mot

Med STaV: Hallgrim Hansegård med stav i Åbjørajuvet. Her skal ei helt ny 
forestilling vises fram i slutten av juli.  FoTo: HallgrIM HanSegård

På VandrIng: store og små på vandring fram mot forestilling i Åbjørajuvet et tidligere år.  FoTo: IngrI Valen egeland 

– Vi har kapasitet på fem 
hundre folk på hver av de 
seks forestillingene, men 

regner med litt svinn når det 
gjelder vandrestavene.

Hallgrim Hansegård
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Det høres unektelig 
litt raust ut å gi bort 
en hel bilsamling ... 
faktisk godt over 400 
biler. Men sant. Mot-
taker er hotelldirektør 
Atle Hovi på Beitostø-
len. 

Hotelldirektør Atle Hovi takket 
ja før giveren, Gunnar Sørum, 
nesten hadde rukket å bære 

fram sitt ærend. For Gunnar var det 
ikke tilfeldig at valget falt på Hovi og 
Beitostølen.

– Vi har lang historie her oppe og 
har alltid sett på Hovi, først Steinar, 
og nå sønnene Atle og Bjørnar, som 
framoverlente og i førersetet for ny-
tenking. De er dyktige hotellfolk som 
er opptatt av mulighetene. Dessuten 
er det jo framover hyggelig for oss å 
ha kort veg fra hytta ved skistadion 
og opp til hotellobbyen på Radisson 
Blu Beitostølen for gjensyn med sam-
linga, og for den del gi en innføring 
for dem som vil vite mer, sier Gunnar 
Sørum og kona Cecilie Hesselberg.

Samlet i 30–40 år
Ekteparet kommer egentlig fra Asker 
og Bærum, og da de flyttet fra villaen 
på Rykkinn til leilighet på Jevnaker 
for ett år siden, fikk de en skikkelig 
utfordring i fanget. Gunnar hadde 
nemlig som lidenskapelig bilinteres-
sert og med jobb innenfor bilbran-
sjen i mye av sitt liv, samlet på minia-
tyrbiler alle disse årene, kanskje i 30–
40 år. Det hadde blitt en anselig 
mengde småbiler, noen hundre på 
disse årene. Mange av dem riktig 
kostbare og ikke minst ettertrakta. 
Slikt er også samleobjekter, også for 
godt voksne mennesker. Tro det eller 
ei, slik er det bare. 

– I forbindelse med flytteprosessen 
måtte vi pakke ned alle bilene, vi 
hadde rett og slett ingen plass å gjøre 
av dem. Derfor var gode råd dyre. Et-
tersom vi har hytte her oppe, tilbød 
jeg samlinga til den engasjerte hotell-
direktøren som jeg har kjent i en år-
rekke ettersom vi har oppholdt oss 
mye her siden på 1970-tallet, forteller 
Gunnar Sørum.

Historisk verdi
– Jo, det er slik at Gunnar stoppa meg 
ved innkjøringa her for en stund si-
den med spørsmål om jeg ville ha ut-
stilt bilsamlinga hans på hotellet. Jeg 

tenkte umiddelbart at det ville kunne 
bli en kjempeattraksjon og noe unikt 
for stedet vårt. Jeg sa tvert ja. Tenkte 
naturligvis barneattraksjon først og 
fremst, men der tok jeg ettertrykke-
lig feil. 

– Dette er kanskje like mye, om 
ikke mer, en greie for voksengenera-
sjonen. Da vi la ut nyheta på Face-
book sist lørdag opplevde vi at det 
var sprengkraft i attraksjonsverdien. 

Stolt hotelldirektør
– Vi traff helt klart blink, jeg må si at 
det er raust av Gunnar å tenke på oss i 
denne sammenhengen, sier en mer 
enn engasjert hotelldirektør Atle 
Hovi. Han legger heller ikke skjul på 
at han er over snittet bilinteressert og 
sjøl har hatt veteranbil, for eksempel. 
Når vi utfordrer han til å velge seg ut 
et knippe biler for deretter «å prøve-
kjøre» disse på hotelldirektørens 
særdeles ryddige kontorpult, tar han 
sporenstreks utfordringa og stiller til 
bilde.

– Ja, se på denne gamle Cortinaen, 
den husker jeg godt, ja denne også. 
Hva med denne edelstenen av en 
Mercedes, fortsetter han. Hovi ler og 
åpenbart storkoser seg med situasjo-
nen. 

– Nå kan jeg jo hyre inn Gunnar når 
gjestene vil ha en brifing, sier han 
stolt. 

Over 400 modellbiler
Bilsamlinga har fått plass i en monter 
i hotellresepsjonen og den er lukket 

AttrAkSjOn: gunnar sørum viser 
villig rundt i bilsamlinga som han har 
stilt til rådighet for stor-hotellet på 
Beitostølen. 

Leiker på jObb: direktør for Beitostølen resort, atle Hovi, bedyrer at han stort sett alltid har det gøy på jobb. Her benytter han en ledig stund til å demonstrere for 
fotografen at han elsker alle typer kjøretøy, små og store. 

Takket ja til en hel bilsamling
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bak glass og lås samt at den er belyst. 
Slik slipper man problemer med at 
biler blir borte og det blir ingen jobb 
med å tørke støv. Gunnar og kona Ce-
cilie tok jobben med å sette opp sam-
linga som teller godt over 400 biler. 
Det var et stykke jobb det også.

For hotellet representerer bilsam-
linga en stor attraksjonsverdi. – Vi vil 
jo være et familiehotell og en slik 
samling passer bra inn her. Vi hadde 
også fin og egnet plass til dette, sier 
hotelldirektør Atle Hovi. Han smiler 
breiere enn på lenge om dagen, etter 
to tre tunge år med pandemi er mye i 
ferd med å normalisere seg igjen. 

– Jeg tror vi får en kjempesesong, 
og utlendingene er også på veg tilba-
ke, sier han, og forteller at to busslas-
ter med franskmenn har overnattet 
på hotellet fra i går til i dag. 

Samler
Gunnar Sørum forteller at han har 
samlet miniatyrbiler i kanskje nær-
mere 40 år. Mange av dem har han 
fått i gave i forbindelse med jobbene 
han har hatt innen bilbransjen. Gun-
nar er egentlig utdannet bilmekani-
ker.

– Da det ble kjent at jeg samlet på 
biler, ble det ofte at jeg fikk en bil i 
gave ved passende anledninger. Vi 

har også kjøpt mange mens vi har 
vært på reiser, forteller Gunnar, som i 
mange år jobbet hos den kjente im-
portøren og bilselskapet Autoindus-
tri. Så ble det jobb med å reparere 
bensinpumper i mange år. Jobben 
medførte reisevirksomhet over hele 
Norges land. 

jobbet mye med bil
Gunnar Sørum forteller at han også 

har vært med på å kjøre bergingsbil 
for Viking. I 2006 ble hentet til Bertel 
O. Steen-konsernet og Mercedes-for-
handleren Autostern på Ullevål. – Jeg 
har også 12 år bak meg med eiendom i 
Bærum kommune og til sist har jeg 
jobbet for Porche-forhandleren i Bæ-
rum, forteller Gunnar, som nå mest 
nyter pensjonisttilværelsen.

– Jeg er nok over snittet bilinteres-
sert. Har også sjøl bygget opp mange 

biler og minnes at den første turen 
opp til Beitostølen var med en Ford 
Cortina, klassiker fra Ford. – Den 
hadde jeg bygget opp sjøl. Det var en 
sprek og morsom bil, minnes han 
godt.

På Beitostølen siden i 1971
Første gang familien leide hytte på 
Beitostølen var i 1971. Da minnes Sø-
rum at de leide hytte gjennom Norsk 
hytteformidling og peker på den røde 
hytta bortenfor skiheisen. – Den der 
oppe er det, sier han. Han forteller at 
de også i mange år bodde i Hovi-hyt-
tene, og de har også vært hotellgjes-
ter på Bergo i mange år. 

– I 2007 kjøpe vi vår første hytte i 
Bjødnabakken her på Beitostølen, 
solgte denne etter hvert og bygde oss 
hytte i stavlaft i Markahøgda. Så flyt-
tet vi ned til Myrstubben ved stadion 
og her trives vi utmerket, sier Gunnar 
og Cecilie. Som pensjonister tilbrin-
ger de nå stadig mer tid her oppe.

– Og når vi nå får abstinenser, stik-
ker vi bare oppom hotellobbyen og 
titter på bilsamlinga som har fulgt oss 
i så mange år, sier han. 

Torbjørn Moen

Stor attrakSjonSverdi: samlinga  til gunnar sørum (t.v.) har fått plass i en 
glassmonter i hotellobbyen på radisson Blu-hotellet. atle Hovi (t.h.) har allerede 
erfart at den er blitt et populært innslag blant gjestene. 

Stor Samling: samlinga av modellbiler teller omkring 440 biler som  gjestene 
nå kan beskue i hotellobbyen på radisson Blu Beitostølen.

artig innSlag: denne gammel pick-up mercedesen har i mange år vært 
«direktørebil»for Hovifamilien, spesielt iøynefallende ble den etter at den ble 
lakkert i rosa. 

unik: mange godt voksne har et forhold til en Ford Cortina, som var sterkt rådende 
på 1960- og deler av 1970-tallet. dette er to spesialrigga utgaver av modellen, 
fortsatt ettertrakta til tusen. 

HiStoriSk Bilde: mannen bak den store modellbilsamlinga, gunnar sørum, 
har vært mye på Beitostølen sidan på 1970-tallet. Her ser vi sørum med en gammel 
Ford lastebil på Beitostølen med stølen i bakgrunn. Bildet er tatt i 1972, kan sørum 
bekrefte. foto: Privat
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Har du et behov som 
du ikke ser noen 
umiddelbar løsning 
på? I så fall har du et 
utmerket utgangs-
punkt for et innova-
sjonsprosjekt. Dette 
ifølge Philip Andreas 
Aspholt-Weisser, som 
vel må sies å ha levd 
opp til påstanden i 
praksis.

Som ansatt innenfor helse- og 
omsorgssektoren så vangsgjel-
dingen, nå bosatt i Aurdal, store 

behov for forbedring. Og som sett, så 
tenkt og deretter gjort. For å gjøre en 
lang historie kort har dette endt opp i 
firmaet Weisstech, som igjen har ut-
viklet Omhu, et digitalt fag- og jour-

nalsystem nettopp for denne sekto-
ren. Mange kommuner er blant kun-
dene etter hvert, blant dem hans 
egen hjemkommune Vang, som nylig 
er kommet til.

– Veldig moro og svært hyggelig, 
sier Philip.

Forsker på mat
Den pasjonerte innovatøren karakte-
riserer seg sjøl som noe av en nerd. 
Han går nemlig grundig inn i sine 
prosjekter. Ifølge Store Norske Leksi-
kon er definisjonen på innovasjon 
blant annet at det er å fornye eller 
lage noe nytt som skaper verdi for en 
virksomhet, samfunnet og innbyg-
gerne. Betegnelsen nerd brukes nå 
særlig om personer som har store 
kunnskaper om og stor interesse for 
et spesielt felt.

– Ja, det kan jeg identifisere meg 
med, humrer gründeren i stolen for-
an meg.

Det formelig lyser tiltakslyst og 
oser ideer av fyren. Så hva er det 
egentlig han driver med, foruten hel-

tidsjobben hos Weisstech?
– Tja, jeg har for eksempel mange 

prosjekter med matretter. Da plukker 
jeg dem systematisk fra hverandre i 
sine enkelte bestanddeler, ikke bare 
bokstavelig talt, men også teoretisk i 
den forstand at jeg driver utstrakte 
undersøkelser om retten. Jeg forsker 
på den, tilbereder og serverer den 
mange ganger. Målet er å lage noe 
som er bedre enn det beste jeg har 
smakt, forklarer matnerden. 

ny dimensjon
Pizzaprosjektet hans går på åttende 
året, avslører han. Det har medført at 
han har begynt å lage sin egen ost og 
spekemat. Så ting tar tid. Men det 
skulle da også bare mangle, med full 
jobb, kone og barn.

– I fjor begynte jeg å ta for meg pin-
nekjøtt, utbryter Philip med innle-
velse.

Prostesønnen tar i bruk klisjeen 
om å banne i kirka.

– Men hva kunne jeg forbedre på 
hver enkelt komponent for å lage en 
enda mer smakelig matrett. Og da 

følte jeg at det manglet noe ved ake-
vitten. Det er muligens vågalt, legger 
han til.

– Akevitt til pinnekjøtt finnes det da 
mange av?

– Jo da, men med all respekt har 
den sine begrensninger, synes jeg. 
Akevitten har noen rammer med 
hensyn til hvilke krydder som kan 
brukes. Den er nok også mer kultu-
relt betinget enn smakstilpasset. Der-
for begynte jeg å smaksette vodka 
først, deretter gin, som skal passe til 
pinnekjøtt. Jeg har laget et stort an-
tall forskjellige og blir kanskje aldri 
helt ferdig. Men det åpnet seg en ny 
dimensjon når jeg fikk en slags kon-
troll også over denne delen av målti-
det, sier Philip begeistret.

Oppstartselskere
Gin, altså denne edle sprit som opp-
rinnelig oppsto i det som på 1600-tal-
let het Nederlandene og med einer-
bær som sin viktigste smakstilset-
ning, har forresten en særegen plass i 
gründerens tilværelse.

– Det startet med at jeg var med på 

LuRinG: Philip andreas aspholt-Weisser er lidenskapelig opptatt av å forbedre ting. det gir seg utslag i engasjement på flere områder. 

Med 
nese for 
nyskaping
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Innovasjonsløftet i Valdres. Der ble 
jeg kjent med Sjur Dagestad. Han dri-
ver med blant annet innovasjon, også 
her i regionen. Og vi oppdaget at vi 
har en felles interesse for gin, fortel-
ler Philip. 

Den berømte snøballen begynte 
dermed å rulle. Dagestad hadde alle-
rede etablert forbindelse med en 
gjeng som arbeider aktivt for å tilvir-
ke sin egen, genuine gin. Faktisk har 
det gått så langt at de har døpt grup-
pa «Ginnovasjonslauget». 

– Sjur og jeg konspirerte litt da jeg 
traff ham for første gang i fjor. Det 
medførte at jeg kom med i lauget, 
sier Philip og smiler lurt igjen.

Ginnovasjonslauget hadde sam-
ling nettopp hjemme hos ham for 
bare få uker siden. Lauget består av 
26 personer. Åtte av dem satte hver-
andre stevne hos Weisstech-gründe-
ren.

– Det ble inntatt mye god mat og 
drikke. Og som de oppstartselskere vi 
er, boblet naturligvis kreativiteten og 
ideene, beretter Philip, uten å ville gå 
mer i detaljer om verken den nye gin 

eller eventuelle andre prosjekter.
Her gjelder det å holde på hemme-

lighetene, sjølsagt.

idémyldring
Om innovasjon i sin alminnelighet, 
hvis det finnes, er imidlertid Philip 
svært meddelsom.

– Sjur har, som den erfarne innova-
tør han er, utviklet en rekke proses-
ser og metoder. Personlig har jeg for-
elsket meg i noe som heter Nordby-
prosessen, oppkalt etter en som he-
ter Jan Helge Nordby. Den går i ho-
vedsak ut på å samle folk som synes 
at oppstart, innovasjon og gründing 
er artig å holde på med. De låses inne 
for et antall dager, naturligvis vel for-
synt med mat og drikke, for å drive 
med idémyldring, avslører han.

Dermed er det et opplagt mål å ha 
flere samlinger også i Ginnovasjons-
lauget. Mulighetene er sikkert store 
for at det dukker opp andre ideer enn 
å lage ein egen gin. 

De som deltok på samlinga hjem-
me hos Philip var altså Sjur Dagestad, 
som blant mye annet driver selskapet 

Innoco. Anne Marie Kollhus, som har 
etablert konseptet «Hus og hjerte-
rom», et opplegg for landsbyhotell 
basert på rom hjemme i folks private 
hjem, var med. Det var også Staffan 
Gustavsson, destillatør med erfaring 
fra Myken destilleri. Lederen for ra-
dikal innovasjon hos DNB, Yngvar 
Ugland, deltok også samt Sonja Bor-
dewich Strøm og Kristian Strøm. Sist-
nevnte driver blant annet Nord-Gart-
hus Gård og er opptatt av innovasjon. 
Og sist, men ikke minst, så var Philips 
gode nabo Terje Dahl med. 

Lokal mat
– Det ble vel servert rikelig med egen-
produserte godsaker?

– Hjemmelaget spekemat på freda-
gen, mens det ble grilling lørdag 
kveld. På menyen sto blant annet 
frittgående kje fra Vang, ledsaget av 
russiske erter. De er svarte, eksklusi-
ve, ansett som herskapsmat og en de-
likatesse.

– All denne innsatsen på matfron-
ten, har du tenkt å bruke det til noe 
mer?

– Drømmen er å etablere et 
smakslaboratorium lokalt i Valdres. 
Der kan vi prøve ut sammensetning 
av matretter, svarer Philip, som av-
slører at han har nær kontakt med ka-
pasiteter innenfor kokekunsten.

Han vil imidlertid ikke fortelle 
hvem dette er, ennå. Derimot ønsker 
han å misjonere sterkt for lokal mat 
og ditto råvarer. 

– Geitekjøttet, særlig kje, fortjener 
virkelig en eksklusiv status. Det er 
utmerket til grilling. Og pinnekjøttet 
er absolutt blant det aller beste du får 
tak i, mener Philip, som når han ikke 
driver med mat også holder på med 
andre ting.

Han har et friluftsprosjekt gående, 
en pulk som skal gjøre det enklere å 
campe om vinteren. Men det får bli 
en annen historie, en annen gang. 

– Man må ha flere prosjekter samti-
dig, sier Philip og blotter nok en gang 
sitt lure smil.

Morten StenSby

ForeDrAr: 
Philip forteller om 
og serverer av sin 
egenproduserte 
spekemat til anne 
marie Kollhus, 
staffan gustavsson 
og sjur dagestad.  
 Foto: PrivAt

utPrØvinG: staffan gustavsson (tv) og terje dahl driver på med 
ulike ingredienser i Philips kjøkken hjemme i aurdal.  Foto: PrivAt

bLAnDer: Yngvar Ugland, direktør for radikal innovasjon hos dnB, i 
aksjon på kjøkkenet.  Foto: PrivAt
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HunnBLOMSTER: denne hunnplanten vil seinere i sommer bære 
mange hundre frø. Om høsten er frøstandene på de visne stenglene en 
verdifull kilde til mat for småfugler og klatremus.

KLEKKERi: en rekke sommerfugler er avhengige av eller foretrekker stornesle som eggleggingsplass og barnekammer.

HAnnBLOMSTER: 
med lupe eller gode 
øyne kan du skille 
hunner og hanner 
av stornesle. i denne 
blomsterstanden 
er pollenbærerne 
med blomsterstøvet 
enda lukket inne i 
knoppene.

DELiKATESSE: i dag briljerer mesterkokkene med kortreiste råvarer, men i tidligere 
tider kunne brenneslesuppa være en livreddende C-vitamin- og jernkilde i vårknipa.

Nesleengmott

Neslenebbfly Neslebredmøll

Neslesommerfugl Dagpåfugløye

Grått neslefly
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Kjært barn har mange 
navn. Trønderne sier 
brennhuttu, botani-
kerne sier stornesle, 
byfolka sier brennesle 
og mange valdriser 
sier brennenøte.

Selv om den kan brenne og svi, 
må vi være enige om at den er 
en fantastisk nyttevekst. Unge 

skudd av stornesle inneholder mer 
jern enn spinat, og ellers uvanlige 
mengder av andre viktige nærings-
stoffer og vitaminer. Skuddene kan 
brukes til alt fra supper til stuinger og 
gryteretter. De kan også spises fer-
ske, men da må du kjenne noen spe-
sielle knep. For å unngå å bli spist 
opp av sultne folk og beitedyr må 
nemlig en så næringsrik plante for-
svare seg. 

Forsvaret består i at blad og stengel 
har tett i tett med brennhår. Inneluk-
ket av silisium, som er det samme 
som tynt, tynt glass, inneholder 
brennhårene en blanding av hudirri-
terende forbindelser, blant dem his-
tamin og flere organiske syrer. Rører 
du planta, knekker de sprø silisi-
umspissene og blir til skarpe kanyler, 

som stikker hull på huden og sprøy-
ter blandingen inn i kroppen din. Re-
sultatet er prikkende, sviende smer-
te, nummenhet og kløe, som kan 
vare i opptil ett døgn. 

Skal du omgås brennesle, er et av 
de eldste triksene å stryke den med 
eller mot hårene før du griper tak. Da 
vil brennhårene brekke og tømme 
seg uten at du merker noe som helst. 
Skal du servere ferske brenneslebla-
der, er det bare å massere bladene 
med hansker eller i et håndkle, slik at 
alle de skarpe kanylene brekker av. 

Ledningsvevet inne i stenglene til 
voksne neslepanter består av lange, 
sterke fibre, ikke ulikt de du finner 
hos hamp eller lin. Fibrene kan bru-
kes til å tvinne tråder eller til å veve 
nesleduk. Arkeologene har registrert 
neslefibre i graver fra jernalder og vi-
kingtid, med Oseberg som det mest 
berømte funnstedet.  

Om du har prøvd å luke brenn-
esle, så vet du at uhyggelig 
mye av nesleplanten vokser 

nede i jorda. I tillegg til at røttene kan 
nå langt, utvikler plantene en rekke 
utløpere som brer seg utover rett un-
der bakken. Sliter du av en slik utlø-
per, vil du temmelig snart ha mange 
nye nesleplanter å kjempe med. Av 
brenneslerøtter kan man utvinne 
gulfarge. Ved lukearbeidet er det en 

hjelp at de gule utløperne og røttene 
skiller seg fra de hvitaktige eller 
brunlige røttene til andre planter. 

De bittesmå brennenøtblomstene 
sitter i lange, hengende knipper i top-
pen av plantene. Ser du ekstra godt 
etter, kan du finne ut om du har en 
neslehunn eller en neslehann. Stor-
nesla er særbu. Hanner og hunner er 
skilt i ulike planter. Finner du hann- 
og hunnblomster på samme plante, 
har du sannsynligvis å gjøre med 
storneslas lillesøster, smånesla. I 
motsetning til sin større slektning er 
smånesla ettårig, og hann- og hunn-
blomster sitter sammen i nøster på 
samme plante.   

Neslenes små, oljerike nøttefruk-
ter blir hengende på de tørre stengle-
ne utover høsten. De er svært popu-
lære hos småfugler og smågnagere. 
Av frøene utvinnes verdifull nesleol-
je. Gourmetkokkene har ellers fun-
net ut at stekte brenneslefrø er en 
deilig delikatesse. Frøene har flate, 
vingelike utvekster, som gjør dem i 
stand til å flyte på vann, henge med 
en vindrosse eller hekte seg fast i fjær 
og pels. Slik føres nesleslekta videre 
ut i verden. 

Mens det sviende forsvarsver-
ket holder større beitedyr 
unna, får mange småkryp 

gunstige vilkår. Den lille gulflekka 

nesletegen og mange arter av snute-
biller og sommerfugler foretrekker å 
legge eggene sine på nesler. Noen av 
dem bruker utelukkende brennesle 
som næringsplante. Der kan larvene 
meske seg med næringsrik plante-
saft, samtidig som de er sikret å ikke 
selv bli spist. 

Brennesler vokser bare på nærings-
rik jord. I gamle dager fant du dem 
ved gjødseldynga, rundt utedoen og 
på opphopa etterlatenskaper etter 
beitedyra. I dag er rikelig med gjød-
selstoffer på vidvanke i naturen, på 
grunn av nitrogennedfall, gjødsling, 
uvettig søppelhåndtering og inngrep 
som graving og planering. Stornesla 
er i framgang i alle skrotemarker og 
veigrøfter. Du kan bruke den som in-
dikatorplante. Der det er mye brenn-
esle, behøves ikke gjødsel.  

Veslesøster smånesle er mer knyt-
tet til husdyrgjødsel enn stornesla. 
Sprøyting i åkeren og at møkka nå 
håndteres i lukka kummer og gjød-
selkjellere er sikkert noe av grunnen 
til at smånesla nå er oppført som sår-
bar art på rødlista.

 
Ta en sjekk i brenneslekrattet du 

har ergra deg over i hagekanten. Der 
kan det vise seg at du har et klekkeri 
for vakre sommerfugler, en kilde til 
gourmetmat - og kanskje en utryd-
ningstrua plante.  

Brennenøte

nESLE-
SOMMERFuGL: 
slik ser barna 
til den flotte 
sommerfuglen ut. 
de lever bare på 
stor- og smånesle, 
og det i store 
flokker. enslige 
larver som denne 
ser man sjelden. 

 SMÅnESLE: i vår moderne tidsalder er det lite beitedyr i 
utmarka og gjødseldynger er blitt sjeldne. derfor har den 
ettårige smånesla blitt en raritet som står i fare for å bli 
utryddet.

BREnnHÅR: Blant mindre børstehår 
stikker brennhårene seg ut.  de fungerer 
som sprøyter fylt med kjemikalier som 
kan få huden til å svi og slå blemmer.

MATKiLDE: På dette stadiet er nesleskuddene enda 
perfekte til matauk. dessverre viser de små, runde hullene 
i bladverket at noen – antagelig en snutebille – har rukket 
først fram til matfatet.

MAnGFOLDiGE VALDRES
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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Ta kontakt med din lokale leverandør         – og finn ut hva de kan hjelpe deg med 

Hytteguiden HJELPER DEG til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering
Stavedalsvegen 338,  
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no 
vidastav@online.no

BIL
Autohuset 
Kia – Arctic Cat –  
Automester verksted 
2920 Leiraa
Tlf. 61 36 04 77
www.autohusetvaldres.no

Hovli Auto
Toyota
2920 Leira
Tlf. 61 36 26 00
www.hovli.no

Hovrud Auto
Ford
2920 Leira
Tlf. 900 75 355
www.hovrud.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 
Peugeot – Mercedes Benz – 
Mitsubishi – MAN – 
Subaru Service 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Valhall Auto 
Nissan – Suzuki – Isuzu 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22
www.valhall-auto.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Jevne Bygg AS
Bygg og tømrartjenester, 
tetthetsmålingar,  
termofotografering
Bygdinvegen 2177, 2940 
Heggenes. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no eller  
jarlejevne@gmail.com

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.  
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no   
post@el-servicevaldres.no 

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
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, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Hytteoppretting 
Leif Erik Bø
oppretting av hytter som har 
sunket i terrenget, betong- 
sprøyting av grunnmur, grave- 
arbeid, drenering
Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570
leiebo@online.no 

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse 
Utleie av minigraver
2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira.  Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassvegen 14, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

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

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.
Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Byggmakker Leira
Alt innen trelast og byg-
gevarer. 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  
Trelast, byggevarer,  
jernvarer og maling
Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
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
Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

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

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

EIENDOM
Aktiv 
Valdres Eiendomskontor 
Jernbanevegen 14, 
2900 Fagernes 
Tlf. 61 36 66 33  
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

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Power Valdres
Hvitevarer/Mobil/Lyd & 
Bilde/Data/pc verksted – 
når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe.
Samme pris i butikk som på nett.
www.power.no
Fagernes kjøpesenter
Valdresvegen 28, 2900 
Fagernes. Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS  
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

EIENDOMS-
UTVIKLING

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

ENERGI-
FORSYNING

Elkjøp Valdres AS  
– Varmepumper  
– Stor varmeavdeling 
– Propan
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

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

ValdresEnergi
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

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 Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 924 59 626
post@brusveensnekkerverksted.no

Grønvold Snekker- 
verksted AS
Trapper, kjøkken, bad, 
senger og garderobe
Bygdinvegen 1574,2943 Rogne 
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
post@gronvold.no

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

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

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

Interiørsenteret AS
Faghandel med 60 års 
erfaring innen: maling, peis, 
fliser, gulv, gardin, tapet m.m. 
Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og 
Varmefag

Møbelringen,  
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no
Lik oss på Facebook!

Syver Kvaal
SOLIDE UTEMØBLER,
produsert i trykkimpreg-
nerte materialer. Ferdigpro-
duserte møbler på lager. 
Kan lagres ute vinterstid.
Syver Kvaal – Tlf. 934 39 811 
Reinlivegen 465, 2933 Reinli

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.
61 36 29 30 / 92 804 004 
valdrestreningssenter.no

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

RØRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
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
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen
Severing og hytter
Murkelivegen 14, 
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

TAKST
Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret  
i Valdres  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

Grønolen Takst & Bygg
Ta kontakt med 
Ole Øyvind Grønolen, 
uavhengig takstmann og 
byggmester.
Tlf. 908 82 888
ole@gronolen-takst.no
www.gronolen-takst.no
God, trygg og troverdig takst!

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS 
Vi vasker og ruller det 
meste – duker, sengetøy, 
arbeidstøy osv. Ikke renseri. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/ 
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.  
– også etter farger og mål. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.  
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220

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

Hytteguiden HJELPER DEG til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering
Stavedalsvegen 338,  
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no 
vidastav@online.no

BIL
Autohuset 
Kia – Arctic Cat –  
Automester verksted 
2920 Leiraa
Tlf. 61 36 04 77
www.autohusetvaldres.no

Hovli Auto
Toyota
2920 Leira
Tlf. 61 36 26 00
www.hovli.no

Hovrud Auto
Ford
2920 Leira
Tlf. 900 75 355
www.hovrud.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 
Peugeot – Mercedes Benz – 
Mitsubishi – MAN – 
Subaru Service 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Valhall Auto 
Nissan – Suzuki – Isuzu 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22
www.valhall-auto.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering, prosjektering 
og tegning 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Jevne Bygg AS
Bygg og tømrartjenester, 
tetthetsmålingar,  
termofotografering
Bygdinvegen 2177, 2940 
Heggenes. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no eller  
jarlejevne@gmail.com

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres
Vi har mer enn 30 års 
erfaring med el-installa-
sjoner og vedlikehold av 
hytter, hus og næringseien-
dommer
Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.  
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no   
post@el-servicevaldres.no 

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
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, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Hytteoppretting 
Leif Erik Bø
oppretting av hytter som har 
sunket i terrenget, betong- 
sprøyting av grunnmur, grave- 
arbeid, drenering
Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570
leiebo@online.no 

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse 
Utleie av minigraver
2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassvegen 14,  
2920 Leira.  Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

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

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassvegen 14, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

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

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.
Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Byggmakker Leira
Alt innen trelast og byg-
gevarer. 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  
Trelast, byggevarer,  
jernvarer og maling
Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Fredlund Sag og Høvleri
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
Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

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

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

EIENDOM
Aktiv 
Valdres Eiendomskontor 
Jernbanevegen 14, 
2900 Fagernes 
Tlf. 61 36 66 33  
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

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Power Valdres
Hvitevarer/Mobil/Lyd & 
Bilde/Data/pc verksted – 
når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe.
Samme pris i butikk som på nett.
www.power.no
Fagernes kjøpesenter
Valdresvegen 28, 2900 
Fagernes. Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS  
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

EIENDOMS-
UTVIKLING

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

ENERGI-
FORSYNING

Elkjøp Valdres AS  
– Varmepumper  
– Stor varmeavdeling 
– Propan
Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

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

ValdresEnergi
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

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 Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 924 59 626
post@brusveensnekkerverksted.no

Grønvold Snekker- 
verksted AS
Trapper, kjøkken, bad, 
senger og garderobe
Bygdinvegen 1574,2943 Rogne 
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
post@gronvold.no

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

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

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

Interiørsenteret AS
Faghandel med 60 års 
erfaring innen: maling, peis, 
fliser, gulv, gardin, tapet m.m. 
Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og 
Varmefag

Møbelringen,  
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no
Lik oss på Facebook!

Syver Kvaal
SOLIDE UTEMØBLER,
produsert i trykkimpreg-
nerte materialer. Ferdigpro-
duserte møbler på lager. 
Kan lagres ute vinterstid.
Syver Kvaal – Tlf. 934 39 811 
Reinlivegen 465, 2933 Reinli

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.
61 36 29 30 / 92 804 004 
valdrestreningssenter.no

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

RØRLEGGER
Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
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
Hele døgnet – Hele året 
Nyanlegg, service og  
vedlikehold
Rørleggermester 
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

SERVERING
Vasetstølen
Severing og hytter
Murkelivegen 14, 
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

TAKST
Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret  
i Valdres  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

Grønolen Takst & Bygg
Ta kontakt med 
Ole Øyvind Grønolen, 
uavhengig takstmann og 
byggmester.
Tlf. 908 82 888
ole@gronolen-takst.no
www.gronolen-takst.no
God, trygg og troverdig takst!

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS 
Vi vasker og ruller det 
meste – duker, sengetøy, 
arbeidstøy osv. Ikke renseri. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/ 
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vever ryer, tepper o.l.  
– også etter farger og mål. 
Kontakt oss i  
Kongsvegen 80, 2920 Leira.  
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220

HJELPER DEG til raskt å komme i kontakt med  
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres



Aldri så galt at det ikke 
føles godt å si «hva var 
det jeg sa».
En av disse dagene håper jeg at det er 
min tur til å bli påkjørt av en syklist. 
Ordentlig meia ned, slik at jeg blir lig-
gende på fortauet i en blodpøl med 
beinet stikkende ut av leggen. Herre-
gud, som jeg gleder meg. 

Joda, dEt går bra, takk som spør. Du 
skjønner, ved siden av busstoppet der 
jeg venter på bussen hver dag etter 
jobb, går det en sykkelvei. En helt yp-
perlig sykkelvei, en uforbeholden tri-
umf for folkehelsa, klimakampen og 
god byplanlegging. 

MEn. akkurat ved dette busstop-
pet er infrastrukturen lagt opp slik at 
syklistene i teorien kan spare opptil to 
sekunder inn mot et veikryss ved å 
svinge inn på fortauet i stedet for å 
følge sykkelveien slavisk, noe flere 
syklister følgelig gjør. Dette er ikke 
forenlig med mitt ønske om å stå fre-
delig og vente på bussen uten å måtte 
forholde meg til syklister som vil trå-
kle seg gjennom en folkemengde i 
høy fart. Og siden jeg opplever dette 
nesten hver eneste dag, har jeg rukket 
å bygge opp mye indignasjon knyttet 
til hele opplegget og alle involverte.

dErfor haddE det vært veldig dei-
lig å bli påkjørt, bare én gang. For da 
kan jeg ligge der i blod og beinsplin-
ter, og se skammen til syklisten i øyet 
mens jeg peker på vedkommende 
med en skjelvende hånd og si «Hva 
holder du på med, din sylta suppe-
gjøk? Det går jo en sykkelvei rett der! 
Makan!».

tErapautEn Min sier forresten at 
jeg har interessante dagdrømmer. 

nEi, MEn hør da: er jeg den eneste 
som syns det er så deilig å få validert 
sin egen surmuling at det er verdt et 
ukomplisert beinbrudd eller to? 

dEn saMME følelsen kan også snike 
seg fram når Norge spiller landskamp. 
Min patriotisme står ikke tilbake for 
noen, men om vi skulle tape 5-0 er det 
en liten del av meg som blir veldig 
glad, for da har jeg vanntett belegg for 
å si ting som «hvorfor klarer ikke tre-
nerteamet å få inn i pappskallen sin at 
vi ikke har forutsetningene til å spille 
med så høyt press? Det kunne jeg for-
talt de, og nå kommer vi aldri til EM. 
For noen nek». 

slik har jeg har fått en legitim grunn 
til å være sur hele kvelden, og akkurat 
det føles litt fint. 

soM dErE skjønner: det er en kom-
plisert følelse jeg prøver å beskrive. 
En spesifikk form for skadefryd blan-
det med litt masochisme og et mo-
ralsk markeringsbehov. Et ønske om 
at ting skal gå til helvete bare så jeg 
kan si «hva var det jeg sa». 

hvorfor finnEs det ikke et ord for 
denne følelsen? 

opp gJEnnoM historien har tenkere 
brukt mye tid på å prøve å forklare 
menneskets iboende tiltrekning til 
elendighet. Freud, for eksempel, lan-
serte på tampen av sin karriere begre-
pet Thanatos («dødsdrift»): en påstått 
fundamental, ubevisst og ikke så rent 
lite masochistisk higen i menneske-
naturen etter å kludre det til for oss 
selv med vold og ødeleggelse. Ved 
første øyekast er han inne på noe – du 
vet, verdenskriger, miljøkatastrofer 
og sånn. 

MEn JEg snakker ikke om at ting skal 
gå til helvete sånn egentlig, jeg vil 
bare kunne slå i bordet med egenopp-
levd lidelse når jeg legger fram at jeg 
har rett. Dessuten, skal vi tro kildene, 
bygget Freud sin metode på en tanke 
mer synsing, mytologi og kokain enn 
det vi i dag anbefaler i psykologisk 
grunnforskning, så vi kan ikke ta alt 
derfra for god fisk. 

JEg har verken tid eller plass til å gå 
gjennom hva flere døde, hvite tenke-
re mener om saken, så jeg går videre 
med mitt eget forslag: jeg vil gjerne 
lansere begrepet å være gladsur. Prøv 
det i en setning: «Naturligvis er det en 

tilvenning å ikke ha fungerende ner-
ver sør for navlen, men samtidig er jeg 
gladsur for at kona vet at hun må høre 
på meg og ikke Google Maps når vi 
skal kjøre gamleveien opp til stølen». 

JEg Er selvsagt åpen for andre for-
slag. Men her har vi en gyllen mulig-
het til å gjøre oss bemerket på ver-
denskartet med litt leksikalsk ny-
brottsarbeid. Sammenlignet med 
våre nordiske naboer har vi nemlig et 
stusselig lingvistisk globalt fotav-
trykk. Svenskene har for eksempel 
fått det deilige ordet smörgåsbord inn 
i engelske ordbøker. Danskene har 
frekt nok tatt internasjonalt patent på 
ordet hygge: i 2016 ble boka «The Litt-
le Book of Hygge: Danish Secrets to 
Happy Living» gitt ut, og etter flere år 
på bestselgerlistene snakker skriben-
ter og foredragsholdere over hele ver-
den om det danske konseptet hygge. 
Man blir kvalm. 

finland har naturligvis sauna. De 
har også et eget ord – kalsarikännit – 
for å sitte hjemme i underbuksa, mut-
ters alene, og drikke seg dritings på 
brennevin. I en FN-kåring ble Finland 
for øvrig kåret til verdens lykkeligste 
land i 2021. For fjerde år på rad. Noen 
ganger må man bare lure. 

og norgE? Jeg kommer på ombuds-
mann, Quisling og sakte-TV som ek-
sempler på norske begreper som har 
etablert seg utover våre egne grenser. 
Altså er vår språklige innflytelse be-
grenset landsforræderi, nyanser 
innen offentlig forvaltning og erkjen-
nelsen av at verdens rikeste folkeslag 
heller vil sitte i sofaen og se på vann 
og stein i stedet for å ringe hjem til 
mor eller redusere sitt eget økologiske 
fotavtrykk. 

vi Må jo leve av noe etter oljen, og i 
knallhard internasjonal industriell 
konkurranse gjelder det å bygge en 
god merkevare for å tiltrekke seg opp-
merksomhet, kunder og investerin-
ger. Derfor bør vi komme konkurran-
sen i forkjøpet og etablere et ord for 
den følelsen – å være gladsur – og vise 
at Norge er en plass som anerkjenner 
og setter pris på de komplekse, mot-
stridende strømningen som river og 
sliter i de dypeste grottene av men-
neskesjelen. 

hvis ikkE vi tar denne muligheten 
kan dermed norsk industri kollapse 
og min generasjon blir stående uten 
verken arbeid eller pensjon om noen 
år. Da kan jeg sitte der, arbeidsløs og 
lusete i en fillete lenestol, og hytte 
med neven mot alle som ikke hørte på 
meg mens jeg sier høyt «hva var det 
jeg sa». Og midt i all jævelskapen 
kommer en liten krok av sjela mi til å 
være tvers gjennom lykkelig. 
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Kunsten å være gladsur

opptenningsved
Denne siden inneholder ingen spor av leseverdige nyheter,
kunnskap eller innsikt, og kan dermed trygt rives ut 
og brukes til å fyre i peisen. 

Av: Simen Dalehavn Faaberg/sdfaaberg@gmail.com

– Sangtekster er min form 
for lesing.
– Bøker kan jeg nok bli flinkere til å 
lese mer av. De to siste bøkene jeg 
leste var «Prosessen» av Gerd-Liv 
Valla og «Ingenting er umulig» av 
Dag Otto Lauritzen. Nå har jeg Abid 
Rajas «Min skyld» liggende framme 
for å få lest i løpet av sommerferien.

Det sier styreleder Osvald Foss-
holm i foreninga Hedalen Kulturfo-
rum, som står bak Hedalen Kultur-
festival. Den nylig pensjonerte øko-
nomidirektøren i rederiselskapet 

Belships, er nemlig aktiv i både det to 
ganger Grammy-nominerte kam-
merkoret Ensemble 96 og Oslo Fil-
harmoniske Kor.

– Oslo Filharmoniske Kor hadde 
nylig det som ble et utrolig sterkt 
møte da vi framførte norske verk for 
ukrainske flyktninger ved det nasjo-
nale ankomstsenteret i Råde, sier 
60-åringen, som sjøl vokste opp i He-
dalen, og i dag er bosatt i Oslo.

Uavhengig av språk, er det å forstå 
teksten i en sang for å kunne formid-
le følelsen et viktig verktøy for en 
sanger. 

– Personlig setter jeg Erik Bye sine 
tekster høyt. «Blå salme» er en av 
mine favoritter. Bjørn Eidsvåg har 
også flere flotte, sårbare tekster – «Eg 
ser» synger jeg en del selv. 

Under Hedalen Kulturfestival fra 
5. til 7. august blir det både musikk og 
lyrikk der det blant annet inviteres til 
«Poesti» over Hedalsfjella på sporet 
av Mikkjel Fønhus samt et møte med 
Staut-låtskriver Ørnulf Juvkam Dyve 
i annerledes setting på Skrukkefyll-
haugen med «Halvvegs te det uopp-
nåelege». 

ingri valEn EgEland

LESESJEKKEN
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11
 1.  Gamle Kvamskleivtunne-

len i Vang blir snart 
erstatta av ein ny tunnel. 
Kor lang er den gamle, og 
når vart han opna?

 2.  Når stengde Avinor 
Fagernes lufthamn, 
Leirin?

 3.  Oddbjørg Bjerke frå Leira 
har skrive to barnebøker 
om ein musegut. Kva er 
namnet på museguten?

 4.  Faslebrua på Leira vart 
bygd som ei steinkvelv-
bru. Når vart brua opna 
for trafikk?

 5.  Kva heiter selskapet som 
nyleg har kjøpt opp eit 
område på 49.000 dekar 
i Tyinkryss-området?

 6.  Valdresmålet har kløyvd 
infinitiv. Kva slags 
språkleg sermerke er 
dette?

 7.  Kven har skrive rakfisk-
visa (Ein pris te rakafisk 
på vallersvis)?

 8.  Kor mange gonger er 
Fjellmaraton arrangert?

 9.  Kven arrangerer 
Valdresløpet?

10.  Kven er ny styreleiar i 
Valdres Sommersymfoni 
som går av stabelen 17. 
– 27. juni?

 11.  Berre ein valdreskom-
mune hadde fødselsover-
skot i fyrste kvartal i år. 
Kva for ein kommune?

VA
LD

RE
SS

PØ
RS

M
ÅL

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) 164 meter, opna i 1950, 2) 1. juli 2018, 3) Zakkarias, 4) I 1902, 5) Fredensborg Fritid 
AS, 6) Det at nokre verb i infinitiv endar på -e, som finne og skrive og at andre har a-ending, som baka og raka. 7) 
Kirsten Onstad, 8) 43 gonger, 9) Valdres Veteranvogners Venner, 10) Tidlegare kulturminister Trine Skei Grande, 
11) Nord-Aurdal med eit fødselsoverskot på tre (16 døde og 19 fødde).

helgenstreken
eir helgen

VINN BOK-
PREMIE

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
valdresmagasinet@avisa-valdres.no
eller i vanlig post innen
15. august til «Finn bildet»
Valdresmagasinet,
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes.

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Svein Elling Austbø, Aksdal
MAXBO VALDRES | 2900 Fagernes

Man-fr 07.00-17.00. Lørdag 09.00-14.00

HANDLE LOKALT PÅ MAXBO

VI HAR STORT UTVALG MED: 
• Maling og malingsutstyr
• Trelast og Byggevare
• Jernvare og verktøy

• Festemateriell 
• Utleie av henger og hjemkjøring
• Enkelt å handle og god parkering

Har du et prosjekt – stort eller lite kommer vi gjerne og hjelper med  prosjektering 
av dette.

Ta kontakt på telefon 61 35 63 00

A

D

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

Vi leverer ferdig skigard...

 Ødegård Sag – sagbruk for deg som vil ta vare på 

gamle tradisjoner
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

Porter og portstolper

Ferdig skigard

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

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

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

Vi leverer ferdig skigard..

 Ødegård Sag– sagbruk for deg som vil ta vare på 

GAMLE TRADISJONER
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

Porter og portstolper

Ferdig skigard

Kraftige utemøbler– SOM ER BEREGNET TIL Å STÅ UTE ÅR ETTER ÅR

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

B

E

C

F

Svar på FINN BILDET:  A side: B side: C side: D side:  E side: F side:

navn:  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

E-post/Tlf.:  .......................................................................................................................................................................................................................................

✂

NO TIL DAGS !Ungdom

Alder:  14/15
Bosted:  Lomen/Slidre
Skole:  Vestre Slidre skule

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd for 
dere på godt og vondt?
– Det har vært fint. Det er ingen stor plass og ikke 
mye å være redd for. I 2019 slo riktignok lynet ned i 
et hus ikke så langt unna vårt. Da ville jeg helst bare 
reise langt vekk, humrer Eline. 

– Alle kjenner alle. Det synes jeg er hyggelig. Du 
møter stort sett smil uansett hvor du går, sier 
Marta.

Hva opptar mest tid i livene deres om dagen?
– I tillegg til å drive aktivt med svømming, begynte 
vi i høst begge som svømmeinstruktører selv, så vi 
bruker ganske mange kvelder i uka i svømmehallen. 
Vi går også på kunstskole. Dessuten går det nok 
med en god del tid til sosiale medier i hverdagen.

Hva er deres drømmer for framtida – ser dere 
for dere ei framtid i Valdres?
– Jeg har lyst til å bli så mange ting. Det er så mye 
som interesserer meg. Jeg synes det er kjempe-
spennende å lære om universet blant annet, så en 
stund nå har jeg hatt lyst til å bli astronom eller 
astrofysiker. Jeg kan i så fall ikke helt se for meg at 
jeg kan få til det i Valdres. Kanskje har jeg til og med 
best muligheter om jeg flytter ut av Norge, sier 
Eline.

– Jeg føler meg også usikker. Det spørs litt hva 
slags utdanning og yrke man velger. For min del har 
nok veterinær og arkitekt lenge vært høgt oppe på 
lista, men jeg synes også det virker spennende å 
være journalist og fotograf, forteller Marta.

Nylig fikk begge de to unge vestreslidringene 
prøve seg i journalistyrket som utplasserte 
skoleelever på arbeidsuke for å få praktisk 
yrkesorientering i avisa Valdres. 

Hva setter dere mest pris på og hva savner dere 
mest i Valdres?
– Snømengden er fantastisk, og det er fine fjell i 
Valdres, sier Marta, som er ivrig hundekjører og i 
vinter debuterte som deltaker i Femundløpet.

– Generelt setter jeg pris på naturen, folka og 
miljøet her, så det er ikke egentlig så mye jeg 
savner, legger hun til. 

– Det at forholdene ikke er større, er samlende på 
et vis. I svømmegruppa vår er det med interesserte 
fra hele Valdres, og vi er en fin gjeng, men ikke en 
gigantisk gruppe, slik vi kanskje ville vært om vi 
bodde i storbyen.

Har dere noen forbilder?
– Jeg forsøker å ha meg selv som forbilde ved å ta 
gode valg jeg kan stå for, sier Eline.

– Jeg ser opp til flere gamle hundekjørere. 
Leonhard Isaksen Seppala virka kul, avslutter 
Marta.

INgrI VaLEN EgELaND

Marta Monsen og 
Eline Sundheim

Høststormen i fjor 
g jorde enorme 
skader i Valdres.
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Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til ValdreSmagaSinet,  Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. august 2022
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet». 
du kan også sende løsningsordene på e-post til valdresmagasinet@avisa-valdres.no

navn:  .....................................................................................................................................

adresse:  .....................................................................................................................................

Postnr.:   ....................      Sted:  .....................................................................................................

Kryssord 2
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Marianne Isachsen, Vang i Valdres
Hilde Elise Alstad, Kolsås
Bjørg Berg, Leira i Valdres
de tre vinnerne får tilsendt 
10 Flax-lodd hver.

Kryssord 3
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Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!

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

Det er fortsatt stor etterspørsel etter hytter!

Vi snakker hver dag med kunder som drømmer om klar, frisk fjelluft, opplevelsesrike dager 
i vakker natur og ikke minst, stemningsfulle kvelder i egen hytte.
 
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om du vurderer å selge. Vi har lang erfaring i 
markedet og gir deg gjerne gode råd om hvordan du bør gå fram.

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i over 40 år!

Synnøve 
Hovde

Anne 
Stee

Tove 
Berg

Fredric 
Bachér

Oddny 
Fystro

Linn 
Hamre



HEDVIG
Finn din plass i solen

Sommeren er vakker i Norge! Enten du vil tilbringe den ved sjøen eller på 
fjellet er HEDVIG en helt perfekt sommerhytte.

Med luftig takhøyde og en generøs hems gir HEDVIG god plass til hele 
familien og gode venner. Med direkte utgang fra alle soverom er det lett å 
smette ut og nyte morgensolen på din favorittplass i hytteveggen.

HEDVIG leveres i flere ulike størrelser, med fleksible plan løs ninger som kan 
tilpasses ditt hytteliv. Opplev en av våre HEDVIG visningshytter på fjellet eller 
på Norsk Hytte senter på Hellerudsletta utenfor Oslo.

Vi har en nyoppført HEDVIG-hytte på Skurveknatten i Hedalsfjellet til salgs!

Ta kontakt og la oss vise deg HEDVIG!

Bestill brosjyre 
med forslag til 
løsninger og  
priser på  
hedda.no

40

HEDALEN/OSLO 
T: 61 34 97 80

HAUGESUND/SULDAL 
T: 916 85 620
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