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Velkommen innom våre kontor på Fagernes og Beitostølen, 
eller kontakt oss for en hyggelig eiendomsprat.

Marte Buene
Eiendomsmegler MNEF

61 35 20 30
marte@em1fjellmegleren.no

Ingrid Kristina Rognaas
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

974 22 698
ingrid.kristina@em1fjellmegleren.no

Jane B. Hauglid
Salgskoordinator

480 13 519
jane@em1fjellmegleren.no

Eli Bjørketun Bøe
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

901 94 417
eli@em1fjellmegleren.no

LOKALKUNNSKAP ER VÅR STYRKE
Hver dag står vi på for å hjelpe personer i ulike livsfaser, gjennom kjøp og 

salg av bolig, fritidseiendom, prosjekt- og næringseiendom. 

Vi har hjerte og kunnskap om Valdres, og vi vet hvem  som er på utkikk etter 
akkurat din eiendom. Med vår kunnskap og engasjement kan du føle deg 

trygg på en god eiendomshandel. 

Oda Veisene Klinkenberg
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

468 26 901
oda@em1fjellmegleren.no
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vAldreSMAgASiNeT

magasinet

tidlig morgen: Buaråne renner ut i storfjorden, 20. september.  

– Ja, dette var veldig stas, sier Ivar Lamo fra 
Nittedal da vi når han med meldinga om at hans 
bilde er kåret til Månedens bilde i den uhøgtidlige 
fotokonkurransa i regi av Valdresmagasinet. Lamo 
forteller at bildet nylig også ble vist på Yr.no og at 
han fikk mange tilbakemeldinger etter det.

Lamo sier at fotograferinga har blitt en kjær 
hobby etter hvert som årene har gått for den 
tidligere bilmannen med vel 50 år i bilbransjen. 
Han er aktiv i Nittedal fotoklubb og følger også 
med interesse og glede det gryende fotomiljøet i 
Valdres. En god kompis er Jarle Kvam, som også er 
aktiv i dette miljøet i Valdres og en meget aktiv 
fotograf lokalt.

Familien Lamo har hytteaner i Valdres tilbake til 
1959 da svigerfaren flyttet en liten hytte dit opp. 
Ivar og kona Mai tok over i 1997 og har siden også 

utvidet hytta. De forteller at de stortrives i 
området og at de har tapt sitt hjerte til fjellene i 
Valdres. 

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. Frist for inn-
sending til neste utgave er 20. november 2022. 
Bildet som da kåres, vil komme på trykk i 
magasinet i februar 2023.

Hver innsender kan delta med ett bilde og vi 
trenger bildene tilsendt høgoppløselig og i 
breddeformat. Bildene sender du til  
valdresmagasinet@avisa-valdres.no.

– Foto er en kjær hobby

mørkasfisk: ein fisk på 250 gram.
HB, Nord-Aurdal

Fiskeskrukke:  Veske av never til å ha fisk i.
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

Det er krevende tider om dagen. Det er i alle fall 
mange forhold rundt oss som det er forståelig gir 
bekymring og ettertanke. Vi tenker blant anna på 

Ukrainakrigen som rammer også oss kraftig på flere må-
ter, energikrisa som har medført tidenes prisvekst på 
elektrisk kraft, rentehevingene, prisveksten på varer og 
tjenester og priseksplosjon på drivstoff. Dette eller noe 
av dette slår inn hos de aller fleste husholdninger. Spen-
ningsmomentet er knyttet til hvordan det vil kunne slå 
ut på sikt. 

Betyr det lavere aktivitet, innen næringslivet, og vil 
kostnadsveksten som rammer oss også ramme kjøpe-
krafta til husstandene? Og hvordan vil dette påvirke 
folk flest sin bruk av hyttene denne vinteren? Det er et 
stort emne i mange kretser nå. Det er ikke mulig å gjøre 
antakelser på dette i forkant, men det skal ikke mye til 
før vi kan lese det av på kassaapparatene i Valdres, ten-
ker jeg. Utfordringa for et skjørt lokalsamfunn som vårt, 
er at mye av vårt næringsliv er ensidig avhengig av syn-
ergiene som hyttesatsinga gir. 

Det mest nærliggende nå er Rakfiskfestivalen på Fa-
gernes helga 3.–5. november. I kjent stil vil den garan-
tert samle tusenvis med besøkende som kommer hit av 
rein opplevelseslyst. Kos og kultur trenger vi opplagt i 
disse tider. Velkommen!

Framsida:  
Hovedbildet er fra 
Bygdin med båten 
mB Bitihorn. Bildet 
er tatt i oktober 
2022. Foto: 
Harald andris 
Hamre. innfelt 
bilde er av rakfisk 
fra et dekket 
rakfiskbord. 
arkivfoto: Helge 
gudheim

Månedens bilde
Foto: ivar lamo
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Sannsynligvis innehar den utflytta ulnes-
bygdingen Guro Helgesdotter Rognså (37) 
Norges’ eneste doktorgrad i molekylær  
gastronomi. Ikke minst av den grunn skal 
hun nå være leder for rakfiskfestivalens 
fagjury de neste tre åra.
– Det er viktig for oss å ha en viss kon
tinuitet i denne svært så sentrale de-
len av festivalen, fastslår daglig leder 
Håvard Halvorsen i Norsk Rakfiskfes-
tival.

Guro er på sin side klar for oppga-
ven. Og hun er naturligvis veldig be-
visst på at juryeringen skal gjøres 
best mulig. Sensorikk, som er læren 
om hvordan sansene våre stimuleres 
av syn, lukt, smak, berøring eller hør-
sel – er et eget fag. Når personer i et 

trent panel skal bedømme for eksem-
pel en matvare, gjøres det innenfor 
strikte rammer og strenge kriterier.

Vellagret rakfisk
– Under rakfiskfestivalen tilstreber vi 
å gjøre bedømminga så langt opp imot 
dette som mulig. Hver dommer arbei-
der for seg og vet sjølsagt ikke hvilken 
fisk de smaker på, tilføyer fagjuryle-
deren, som også har hatt oppgaven 
som juryleder tre ganger før. 

I år skal det for første gang smakes 
på vellagret rakfisk. Tidligere har den 
lagrede varianten vært brukt. Årsa-
ken til at man i år skal bruke vella-
gret, er blant annet at det nå selges 
mer av denne typen. Den er mer mo-
den og har mer smak, som en skikke-
lig rakfisk skal ha.

– I en lagret fisk er det også større 
utfordringer med hensyn til balansen 
mellom raksmak og saltnivå. En del 
kan også være litt fast i konsistensen. 
Så det blir veldig spennende å se 
hvordan de vellagrede utgavene fra 
produsentene er, når vi skal teste 
dem opp mot hverandre, sier Guro. 

Doktorgraden i molekylær gastro-
nomi fullførte hun i 2014. Konkret 
satte 37-åringen da sauser og emul-
sjoner bokstavelig talt under lupen. I 
tillegg har hun blant annet tatt ut-
danning som sommelier. Det inne-
bærer meget god kunnskap og ferdig-

heter i for eksempel vinsmaking.
– Jeg merker at jeg har blitt en enda 

bedre smaker, så dette er nyttig kom-
petanse for meg og noe jeg benytter 
hyppig i jobbsammenheng, sier 
Guro, som i høst også har tatt sopp-
kurs.

bred bakgrunn
Siden august i fjor har ulnesbygdin-
gen drevet sitt eget firma, som kon-
sulent på bred basis, så vel praktisk 
som teoretisk innenfor fagområdene 
mat og drikke. Tidligere har hun 
blant annet arbeidet for Gastrono-
misk Institutt og matforskningsinsti-
tuttet Nofima. 

– Hvorfor ville du starte egen virk-
somhet?

– Jeg følte vel ikke at jeg fikk brukt 
hele spekteret av erfaring og kunn-
skap i tidligere stillinger. Dessuten er 
det jo fint å kunne styre tida sjøl. 

Doktor SAUS: dette bildet ble tatt av sigurd Fandango i dagens næringsliv i 2015. – det var i forbindelse med omtale av doktorgraden min i magasinet deres, d2, 
forteller guro. 

Styrer smaksekspertene 
med stødig hånd
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Guro har i løpet av dette siste drøye 
året med eget firma drevet med mye 
forskjellig – både teoretisk og praktisk 
– innenfor mat- og drikkefeltet. Det 
har vært produktutvikling, doku-
mentasjon og prosjektledelse, smaks-
evaluering, konseptutvikling, mar-
kedsføring, strategiarbeid samt kurs 
og foredrag. 

– Jeg har vært heldig. Oppdragene 
har kommet jevnt, uten vesentlig 
markedsføring. Og kundene kommer 
tilbake. Jeg jobber likevel for å få en 
større kundemasse, samtidig som 
det er viktig å bevare fleksibiliteten 
til å ta nye oppdrag ganske raskt, for-
teller hun.

Smakseksperten har også laget 
hjemmeside, pluss at hun bruker In-
stagram for å promotere firmaet sitt. 

– Pandemien har i alle fall gjort det 
gjengs å bruke for eksempel Teams til 
å kommunisere. Så man trenger ikke 

nødvendigvis å dra dit kunden be-
finner seg. Det har blant annet gitt 
meg arbeid i Sverige og jeg har vært 
delaktig i et EU-prosjekt, sier Guro. 

Møttes i Frankrike
37-åringen legger heller ikke skjul på 
fordelene ved å kunne jobbe hjem-
mefra, med to små gutter på to og fire 
år, og en ektemann som er en del bor-
te i forbindelse med sitt arbeid som 
prosjektleder. Bjørnar Bollestad (37) 
er fra Ålgård, 20 minutters kjøring fra 
Sandnes der familien har bodd de 10 
siste åra.

– Jeg hadde nok ikke endt opp her 
hvis det ikke var for at jeg traff ham, 
avslører Guro med et smil.

– Hvor møttes dere?
– Da vi begge studerte for å bli sivil-

ingeniører i franske Toulouse, mel-
lom 2004 og 2008, sier hun.

Bjørnar er medeier og prosjektle-

der i et selskap som heter B&G Tun-
nel. Der driver han som navnet for-
teller med tunneler, først og fremst 
innenfor vegbygging og kraftanlegg. 
Ektemannen pendler mye, dermed 
har Guro hovedansvaret for Harald 
(2) og Borge (4) på hjemmebane. 

– De går i barnehagen. Men vi er 
også veldig glade for å ha Bjørnars 
foreldre i nærheten, konstaterer hun.

– Er dere ofte på besøk i Valdres?
– Det blir nok sjeldnere enn før, 

med to smågutter og lang reiseveg. 
Men bestefar Helge kommer på be-
søk fra Ulnes, sjøl om han holder på 
med mange prosjekter, forteller Guro 
og smiler.

Friluftsliv
Derimot er Guro, Bjørnar og de to søn-
nene ofte i Sirdal, halvannen times 
kjøring unna. Her har nemlig hans far 
hytte.

– Vi prøver å være mye ute med un-
gene. Bjørnar kommer fra en lang-
rennsfamilie. Og friluftsglede kom-
mer ikke av seg sjøl, det må læres 
over tid, mener Guro og har nok helt 
rett i det. I alle fall begynner både Ha-
rald og Borge å bli ivrige på så vel 
bortover- som nedoverski.

– Har dere snakket om å flytte til 
Valdres, da?

– Det har vi. Men foreløpig ligger 
nok det et godt stykke inn i framtida, 
om det overhodet blir noen gang, 
svarer Guro, som tross sine sterke 
røtter fra Ulnes nå har bodd nesten 
halve livet utenfor Valdres.

Morten StenSby

LUkt oG SMAk: dette er helt sentrale sanser for en smaksekspert, sjølsagt. – Jeg har også tatt 
utdanning som sommelier (vinsmaker). det er veldig nyttig i jobben, sier guro.  
 Foto: kriStin AUStiGArd

FAMiLien: guro og mannen Bjørnar Bollestad med sønnene 
Harald (2) og Borge (4).  Foto: PrivAt

FAGJUryen: Fra rakfiskfestivalen i fjor, Jørand Ødegård 
lunde (tv), morten thyregod Paulsen, guro, eivind Haalien og 
lars erik Underthun.  Foto: PrivAt
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Svein Tollefsen er 
stadig på farten med 
elsykkelen i Tisleida-
len. Han bruker alltid 
den når han jobber 
med stier og løyper i 
området.
– Når vi kommer fra Oslo og er fram-
me på hytta, blir bilen parkert og el-
sykkelen funnet fram. Både kona mi 
og jeg prøver å unngå å bruke bil når 

vi er på hytta. Elsykkelen tar oss dit 
vi skal og gir god trim og naturopple-
velser på kjøpet, sier Svein Tollefsen. 
Han bruker mange hundre timer i 
året på arbeidet med å legge forhol-
dene til rette for alle turglade i Tislei-
dalen.

Jeg møter den spreke karen, som 
kalles dugnadsgeneralen i Tisleida-
len, på Vasetdansen camping. Der får 
jeg låne elsykkel slik at vi lettvint 
kommer oss rundt i skogen for å se på 
noe av det Svein driver med. Han leg-
ger i veg, og jeg prøver å holde følge. 
Det sies at han skal bli åtti om et par 
år – utrolig nok.

Jobber for løypelaget
Den nye parkeringsplassen ved Orm-
hamar bru er første stopp. Der møter 
vi styrelederen i Tisleidalen Løype-
lag Per Ove Lindemark fra Eidsberg – 
med hytte i Sandbekklia. Han er også 
en godt voksen kar, og like blid og tri-
velig som Svein. De jobber med ny 
løypetrasé innover mot Fellesstølen 
og Hervasstølen. Der ser de på hvilke 
trær som skal tas ned like ved parke-
ringsplassen. Gravemaskin og kratt-
knuser har gjort jobben sin, og bare 
noe småtteri står igjen før traseen er 
klar. Svein skal ta ned trærne som 
står igjen.

 kjempejobb
Svein Tollefsen har vært med i styret 
for løypelaget helt siden starten i 
2012.

– Han stiller alltid opp og gjør en 
kjempejobb, sier Per Ove. Løypelaget 
har 125 kilometer som kjøres jevnlig. 
50 av disse er prioriterte løyper som 
kjøres opp hele tida. De ligger ved 
Sanderstølen, Vasetdansen, Bjørke-
stølen og Merket. For et par år siden 
bygde de ny stor garasje ved Ormha-
mar. Der står tre løypemaskiner som 
lager breie, flotte skiløper.

– Skiløpene til de forskjellige løy-
pelagene henger sammen. Herfra 

Svein suser rundt på elsykkelen og ordner stier og løyper
kartet bakpå: med elsykkel og kartet bundet på bagasjebrettet er svein tollefsen klar for en ny jobb for løypelaget i tisleidalen.
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Svein suser rundt på elsykkelen og ordner stier og løyper
kan du gå til Filefjell om du vil, eller 
kortere turer til Vaset og Stølsvidda, 
Nystølfjellet eller Nordre Fjellstølen, 
sier Per Ove videre. Det trengs penger 
for å drive løypelaget. Mange bidrar, 
og for mange nye hytter er et lite årlig 
bidrag med i prisen. Han håper hytte-
folket setter pris på arbeidet de gjør 
og verdsetter det. 

– Jeg håper Svein kan være en in-
spirasjon for andre, sier han.

trivelig og meningsfullt
Disse ordene bruker både Svein og 
Per Ove på spørsmål og hvorfor de 
bruker så mye tid på løyper og stier år 

etter år.
For Sveins del starta det da barne-

barna var små. Han tok dem med på 
turer i skogen og hengte opp refleks-
merker på trærne slik at de fant fram i 
mørket. 

– Det var spennende og moro. Jeg 
har fortsatt med å henge opp refleks, 
og nå har jeg vel satt opp tre tusen sli-
ke små reflekslapper som er til god 
hjelp etter at mørket har kommet si-
gende.

Svein har laga mange nye stier. De 
må legges på kart og kartene må skri-
ves ut. 

Kart ja. Vi må på sykkelen igjen for 

å ta turen inn i skogen der Svein skal 
henge opp et nytt kart i et skiløype-
kryss.

til skogs på sykkel
Først asfaltveg, så grusveg og så inn 
på sti med elsykkelen. Svein har sur-
ra et kart fast på bagasjebæreren. Det 
går fint. Han pleier til og med å ha 
motorsaga bakpå der. Etter noen 
hundre meter kommer vi til et kryss 
der han har hengt opp ei informa-
sjonstavle. Nå mangler bare kartet.

– Det er viktig med god merking, og 
særlig i kryss, med tydelige piler og 
navn på hvor løypene går og gjerne 

hvor langt det er til forskjellige ste-
der. En del steder setter vi opp kart 
slik som her.

Kartet stiftes fort opp, og Svein 
sier:

– Nå skal du få bli med til et fint 
sted litt lenger borti her.

tid for refleksjon
Han stopper ved en bålplass som er 
laga i en liten bakke med utsikt over 
skog og myrer. Der er det er bord, 
benker, bålpanne, vedkubber, kaffe-
kjele, spade, sag og til og med brann-
slukningsapparat. 

bålplass de luxe: i en liten bakke med utsikt over skog og myrer har svein gått i spissen for å få laga en bålplass med bord, benker, grill, ved som er klar til bruk, og til 
og med brannslukningsapparat.

Ny løpetrase: styreleder Per Ove lindemark i tisleidalen løypelag og 
«dugnadsgeneral» svein tollefsen ute i skogen hvor det skal komme ei ny skiløype.

løypekart: skilting og gode kart er viktig, synes svein tollefsen. Her har han 
hengt opp et nytt løypekart.
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I over 40 år har Anne-
Lise og Svein Tollef-
sen feriert i Tisleida-
len. De stortrives med 
å være på hytta si der.
– Vi hadde base på Bjørkestølen cam-
ping før vi fikk bygd hytta vår her i 
Merkefeltet ved Flåstølen i 1998. Vi 
koser oss veldig her. Det er fine tur-
muligheter sommer som vinter. Sti-
nettet er flott og vi har skiløypa like 
ved hytta, sier Svein.

– Hyttefeltet med sine 31 hytter er 
passe stort, og vi har hyggelige hyt-
tenaboer rundt oss, fortsetter Anne-
Lise. -Vi har mye sol, og ser fint til 
mektige fjell i det fjerne. Her skal vi 
være så lenge vi greier å komme hit.

Arbeidsmauren Svein
De har elsykler begge to, og prater 
varmt om hvor fint det er å bruke 
dem i fjellet. Det blir fine turer 
sammen, og Svein kan finne på å sy-
kle til Leira eller Gol for å handle.

Folk som gjør en kjempeinnsats for 
fellesskapet der de har hytte gjør 
gjerne det samme heime der de bor. 
Slik er det med Svein også. Ekteparet 
Tollefsen har båt i Oslofjorden som 
brukes mye om sommeren. Denne 
sommeren var Svein byggeansvarlig 
for et nytt toalettanlegg på Hoved-

øya. Da det var ferdig var det å stikke 
til fjells for å jobbe med stier og løy-
per der.

Passe stor hytte
Anne-Lise og Svein er mye på hytta. 

Med sine vel 60 kvadratmeter synes 
de den er akkurat passe stor. Med tre 
soverom, elektrisitet, vann og avløp 
går det fint å ta imot besøk av barn og 
barnebarn eller andre gjester.

Sveins arbeid med stier og løyper 

har gitt dem nye gode venner. Det er 
positive folk som bidrar med en ek-
stra innsats for løyper og stier og an-
dre felles prosjekter i Tisleidalen. 

Ola Onstad

Fant fjellparadiset i Tisleidalen

Mye På hyttA: svein og anne-lise tollefsen stortrives på hytta i tisleidalen.

– Her er det fint å sitte og bare la 
tankene fly. På kveldene er det spesi-
elt koselig her, og kanskje kommer 
det en elg nede på myra, sier Svein 
Tollefsen. Han har sjølsagt vært pri-
mus motor for bygginga av den flotte 
bålplassen.

– Alt arbeid jeg gjør her ute i skogen 
synes jeg gir meg mye. Jeg får fine tu-
rer, det er artig og jeg ser resultater av 
det jeg gjør. Jeg trives med det sjøl 
om det tar mye tid. Kameratskapet 
med dem jeg gjør dette sammen med 
er også viktig for meg. Den neste du 

skal få møte er forresten er uunnvær-
lig samarbeidspartner for meg, så vi 
må på sykkelen igjen for å treffe han.

Luksusbad til fjells
Tore Stein Klevjer og hans familie har 
hytte i samme hyttefelt som Anne-
Lise og Svein Tollefsen. Merkefeltet 
heter det, og ligger ikke langt fra 
Flåstølen.

– Ja-mannen Tore Stein er en tu-
senkunstner og hjelper meg med alt 
mulig praktisk arbeid. 

De to karene vil vise meg en bade-

plass de har laga ved det vesle vannet 
Flåstølputten. Der har de laga terras-
se, badebrygge med stige, stoler, 
bord, grill og de har satt opp vegger 
som du kan stikke deg bak når bade-
buksa skal på. Redningsbøye er det 
også der.

Mange baller i lufta
– Vi er til fjells og vannet er iskaldt. På 
andre sida av putten går det elgtrekk. 
Her kan en få badeopplevelser av den 
sjeldne sorten, ler Tore Stein. -Mange 
synes dette ser privat ut, men hit kan 

alle komme for å få en spesiell bade-
opplevelse. Det har vært artig å jobbe 
med dette sammen med Svein. 

Tore Stein og Svein har også laga 
mange klopper og bruer i Tisleidalen. 
Ved Hærevatnet og på Gribbe har de 
satt opp gapahuker. Neste oppdrag 
for Svein Tollefsen blir å tjore fast ga-
pahuken på Gribbe som blåste over 
ende i sterk vind.

Ola Onstad

bAdePLASS nær hyttefeLtet: Hytteeierne svein tollefsen og tore stein 
Klevjer har laga en kjempefin badeplass ved det vesle vannet Flåstølputten. alltid 
frisk temperatur og elgtrekk like ved.

refLekS På tre: svein tollefsen har hengt små refleksbrikker på tre tusen trær i 
tisleidalen. god merking er god sikring – til alle døgnets tider.
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PeIS PÅ kJØkkeNet: Her sitter Judith ofte når hun skal samle krefter.

SLIk SÅ HUSet Ut: Judith så mulighter. andre ville kanskje bare se arbeid. koSeLIG: slik ser huset ut i dag.

Judith Anita Klopp-
bakken bretter gjerne 
opp ermene og tar i et 
tak når hun pusser 
opp sine egne boliger.
– Jeg synes det er moro å pusse opp 
egne boliger. Huset jeg bor i nå har 
jeg pusset opp i åtte år. Det har vært 
mye å gjøre, for huset hadde stått 
tomt lenge da jeg overtok det, sier Ju-
dith Kloppbakken (53).

Judith kjøpte Rognerud i Øystre 

Slidre i februar 2015, da hadde det 
stått mer eller mindre forlatt i 31 år. 
Første halve året hadde hun ikke inn-
lagt vann. Hun hentet vann fra bek-
ken og vasket klær i balje og skyllet 
av i bekken etter mørkets frembrudd, 
eller tidlig på morgenen. Hun ville 
ikke at folk  skulle se hvor skrullete, 
ifølge henne selv, den nye naboen fra 
Dokka var. 

– Fra første stund trivdes jeg her på 
Rognerud. Jeg har kjent på en egen ro 
her til tross for at bosituasjonen til ti-
der har vært noe kummerlig og ting 
har tatt litt tid. Sett med dagens øyne 
er jeg glad for at jeg ikke har hatt det 

travelt med å få ordnet alt på én gang, 
men har fått bodd meg ordentlig til, 
og løsninger har dukket opp etter 
hvert som tiden har gått. Mange tab-
ber har vært unngått, sier Judith.

Fikk opplæring
På slutten av 80-tallet, etter videre-
gående, og et år på musikklinje ved 
Danvik Folkehøyskole i Drammen, 
meldte hun seg arbeidsledig og fikk 
plass på et kurs via kommunen. I lø-
pet to år ble hun og en gjeng stort sett 
bestående av unge jenter og damer, 
lært opp av en pensjonist.

– Det var en enestående tidligere 

snekker og båtbygger som het Dag-
finnrud. Vi fikk brynet oss på stort 
sett alt av snekring. Vi laget møbler 
på bestilling. Vi lærte hele prosessen 
fra tømmer til å skjære våre egne ma-
terialer. Vi ble sendt rundt i kommu-
nen på restaureringsoppdrag, deri-
blant på ungdomsskolen på Dokka 
der vi rev vegger, og satte opp nye for 
å lage nye klasserom. Tiden på kurset 
var en god ballast å ha med seg videre 
i livet, sier Judith.

Startet med et hus i Hunndalen
Rognerud er det tredje huset hun 
pusser opp. Det første var et funkis-

Judith er handylady
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hus i Hunndalen fra 1931 som hadde 
vært en kommunal bolig, og som 
hadde vært leid ut til noen av Gjøviks 
«løse fugler». Det bar det sterkt preg 
av. Neste hus var et typisk Moelven-
hus i Landåsbygda i Søndre Land. Så 
kom hun over huset i Rogne. Rogne-
rud har en lang historie bak seg.

Litt historie om rognerud:
På midten av 1800 tallet delte de to 
brødrene på Nørre Rogne, Kristen og 
Ole Rogne gården i to like deler. Kris-
ten som var yngstemann fikk med 
seg den eldste lafta stua på gården og 
halvparten av den store bua. Nøyak-
tig hvor gammel stua var da den ble 
flyttet hit vet en ikke, men mulig fra 
1600–1700 tallet.

– Det hadde vært veldig interessant 

å kunne tatt en dendrologisk under-
søkelse for å finne det ut eksakt, sier 
Judith.

Så ble det satt opp fjøs, eldhus og et 
lite grisehus. Tomtegrensa gikk midt 
i bekken. Innunder Rognerud ble det 
også laget en liten vanndreven mølle 
der folkene i bygda kunne levere 
korn og dermed få mel tilbake. I 
1904, da Ingebjør og Halvor Hegge 
eide gården, hyret de arkitekt og 
byggmester Sigurd Jørstad til å bygge 
på en og en halv etasje. Sigurd hadde 
vært i Amerika og gått i lære der. Da 
han kom tilbake bygde han tre hus i 
Valdres. Han var byggherren til Sana-
toriet i Volbu. Han bygget på Rogne-
rud og tilførte det typisk Sveitserhus-
detaljer. Rognerud er det eneste nå 
som står igjen etter Jørstad. 

– Jeg er så takknemlig for at jeg fikk 
kjøpe dette stedet. Mange så nok på 
det som ei rønne. Det er nok en stor 
mulighet for at det hadde blitt slettet 
med jorden, og nytt hus hadde kom-
met på plass, om andre interesserte 
hadde kommet meg i forkjøpet. Tom-
ta ligger fint til med utsikt over Vol-
bufjorden. I horisonten i nord kan 
man se topper av snaufjellet stikke 
opp, sier Judith.

Rognerud har sin spesielle historie 
og hun brenner for å kunne få på 
plass et tun igjen. En gammel laftet 
låve kommer på plass i løpet av neste 
sommer, hvis alt går etter planen. 
Tankene og ønskene hennes innebæ-
rer å kunne dele dette med store og 
små, folk fra bygda og fra andre ste-
der. 

– Jeg vil at det skal bli et sted der 
folk kan komme. Jeg har lyst til å ar-
rangere juleselskaper for ensomme 
unge og eldre i ordentlig Emil i Løn-
nebergetstil, holde førjulsverksted 
for barn, overnatting for kursdeltake-
re fra Valdresmusea, tilby familier et 
lite ferieopphold i regi av kommune-
ne der de kan få oppleve naturen, tri-
velige sysler, og samtaler rundt et 
bål, forteller Judith.

et stykke fram
Dette ligger et stykke fram i tid, og før 
den tid skal mye gjøres. Først ut nå er 
å sluttføre badet, og få bygget en bok-
hylle langs hele den ene veggen på 
det kommende biblioteket. 

Av rommene i første etasje har 
kommende bibliotek, gang og bad 

GULVet MÅtte rIVeS: lite isolasjon i det gamle gulvet.

kAoS: slik så det ut på kjøkkenet når restaureringa var i full gang.

oMFAtteNDe ArbeID: mye måtte gjøre før huset kunne bli beboelig.

StUA FØr reStAUrerING: gardiner som hang og slang.

FANt Dette bILDet: Judith fant bildet av 
byggmester sigurd Jørstad da hun ryddet huset.
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fått stubbeloft og isolasjon. Golvet på 
kjøkkenet skal tas neste år. Det er for-
ferdelig golvkaldt og trekkfullt der 
bjelkene ligger oppå sand og aske 
uten isolasjon. 

– Den lafta veggen som var synlig 
på biblioteket var så glissen at når ar-
beidslampa sto på, var det striper av 
lys i snøen utenfor. Den har fått is-
bjørnpapp og et fire centimeters lag 
av isolasjon. Rundt vinduene var det 
hardstappa hamp, skjorter, noen ut-
slitte lærbelter, og deler av en gam-
mel juleduk. Det spilte ingen rolle 
hva de stappet rundt vinduer og dø-
rer bare de fikk stappet det hardt nok, 
tenkte de, smiler Judith, som legger 
til at da hun malte huset utvendig var 
det 116 år siden det ble malt sist.

bor i første etasje
Judith og hunden Atlas, som er en 
høyreist greker, blanding av Labra-
dor og Grand Danois, har etablert seg 
i første etasje. Oppe er det fire sove-
rom som hun må gi seg i kast med. 
Dessuten er det et loft med full tak-
høyde. Der er ytterveggene av reis-
verk, og sagflisen som ble brukt som 
isolasjon, har blitt sørgelig fraværen-
de med tiden. Hun ser for seg hvor-
dan hvert rom skal bli til slutt.

– Jeg merker nok at luften har gått 
litt ut av ballongen. Jeg klarer ikke å 
holde tempoet oppe døgnet rundt 
som da jeg var yngre. Det kan også 
virke som min snekkerkunnskap har 
gått den samme veien som sagflisen i 
andre etasje, men jeg har fått god 
drahjelp av datter Hanne Sophie og 

hennes samboer Knut. De har forres-
ten fått sin førstefødte for et år siden, 
og jeg har blitt en stolt mormor til lil-
le Ingrid. Jeg har fått hjelp av søstre-
ne mine og broren min med familier. 
Gode venner har også stukket innom 
for å gi en håndsrekning nå og da. Det 
hjelper godt på tiltakslysten og gir et 
litt puff i selvtilliten, sier Judith.

Jobber hos Franita
Til daglig jobber hun i klesbutikken 
Franita på Fagernes. I tillegg er hun 
vaktmester én dag i uka i samme bu-
tikk. 

– Jeg er glad i mennesker, og derfor 
er drømmene mine for Rognerud så 
viktige for meg, sier Judith som tror 
hun må hyre inn profesjonell hjelp 
for å få prosjektet sitt i land.

Leiehjelp
– Jeg må nok få hyret inn noen «ekte» 
håndverkere for å få mere fortgang i 
prosessen, men det koster. Jeg kom-
mer til å søke forskjellige instanser 
om hjelp for å få mitt ærverdige gam-
le hus og eiendom klar for det fremti-
dige formålet. Fortidsminneforenin-
gen og kulturminnefondet er to aktu-
elle, samt andre stiftelser og fond, 
forteller Judith.

Geir NorliNG

StUer MeD SJeL: det er en hyggelig atmosfære hos Judith Kloppbakken.

eN tItt GJeNNoM  GLASet: det er hyggelig på kjøkkenet.

SkAL bLI bIbLIotek: materialene er kjøpt inn for å 
lage veggdekkende bokhyller.

GeDIGeNt SPISeborD: Judith stortrives på kjøkkenet.

LISter: gammel dekorasjon på taklistene. HAr okkUPert SeNGA: Her har hunden atlas 
funnet plassen sin.
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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.

God rakfisk- 
sesong!

Avfallsbransjen er 
i endring

INFO FRA VKR

Det stilles stadig strengere krav til 
materialgjenvinning.

Dette gjelder:

• sortering av avfall som leveres til VKR 
  sine returpunkter og miljøstasjoner

• sortering av avfall som vi henter om 
  du har hentested langs henterute

VKR tar bare imot restavfall som er 
sortert i gjennomsiktige avfallssekker.

Les mer i artikkel som du finner på 
vår hjemmeside.

Gå inn på 
hjemmesiden vår 

og finn ditt 
nærmeste punkt.

Vi har kart over alle returpunkt i Valdres!

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK
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RAIS VISIO UNIQGARDINER OG SOLSKJERMING STOR INTERIØRAVDELING

GULV - FLISER - MØBLER - DUSJLØSNINGER

VI KOMMER HJEM TIL DEG OG HJELPER DEG MED FARGE- OG 
MATERIALVALG, SØM OG MONTERING.

VALDRES’ STØRSTE UTVALG AV PEIS OG PEISOVN

RAIS VISIO UNIQ

FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING
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Midt mellom Fagernes og Lillehammer, nord 
for Etnedal og Dokka, ligg det vide Synnfjellet. 
Høgste toppen her, Spåtind (1414 m), er eit 
flott turmål både for dei mange hyttefolka i 
området rundt, og for fastbuande og andre 
elles i Valdres.

Det er gode og tydelege stiar 
mot toppen frå alle himmel-
retningar, både T-merka og 

andre. Turboka frå Glittertind forlag, 
«På tur i Valdres, Øst» fortel om 12 – 15 
kilometer tur/retur, avhengig av rute. 
Både undervegs og frå toppen er det 
vidt utsyn, mot nære fjellområde og 
mot mellom anna Jotunheimen, 
Rondane og Gaustatoppen – om vêret 
er bra.  

turar sommar og vinter
Fyrste turen min til Spåtind var ein 
haust rundt 1990, med start i nord, 
frå Bjørkesætra nær sørenden av 
Synnfjorden. Rundt ti år seinare ein 
hausttur frå sør, frå Fjellsætre som 
ligg mellom Hugulia i Nord-Torpa og 
Gamlestølen/Bakkebygde nord i Et-
nedal. På den siste var det grått og 
kaldt, og kuling på toppen. Skikkeleg 
vind fekk eg kjenne også på ein skitur 
til toppen i mars 2014, då bles eg nær 

over ende fleire gonger.
Turen vår på Olsokdagen i år var ei 

heilt anna oppleving, i lettskya sol og 
nesten utan vind. Starten var frå 
vest, ved Feplassen langs vegen mot 
Lenningen, etter å ha kjørt via Stein-
setbygde og forbi Smiugardsbygde. 
Du kjører då på Lenningsvegen, etter 
kvart forbi vatnet Hafsenn. Litt før 
Feplassen står det skilt i vegkanten 
der stien mot Spåtind startar. Grei 
plass til å parkere nokre få bilar. 

Lett og variert
Litt før midt på dagen er vi i gang, på 
veldig god sti. Fyrst gjennom litt 
lauvskog, så ganske snøgt i ope, små-
kupert  terreng. Det blir mange små-
stopp, for utsynet bakover mot Mel-
lane og Jotunheimen må nytast. Un-
dervegs ser vi også folk som tydeleg-
vis er på stolpejakt, ein populær måte 
å kome seg ut på for mange. Tidleg 
passerer vi skilt som fortel om ei sik-

teskive på ei høgd, triveleg mål for 
dei som berre vil ha ein kort tur. Vi 
møter også ein ungdom på veg ned-
over på sykkel, kanskje har han vore 
heilt på toppen av Spåtind?

På ei lita høgd/knaus (1197 m) tek 
vi ein kort matpause før turen held 
fram i nesten flatt terreng vidare inn-
over i Synnfjellet. Etter å ha kryssa eit 
lite dalsøkk med ein inntørka bekk 
kjem vi til den einaste litt bratte stig-
ninga på heile turen. Noko steinete er 
det her, einaste plassen på heile tu-
ren. Vel oppe blir det nesten flatt att 
innover, og litt før toppen av Spåtind 
kjem stiar både frå Lenningen og 
Fjellsætre inn på vår.

Sambandsstasjon
Mot himmelsjå ser vi eit lite fylgje på 
hesteryggen, og siste metrane før vi 
er oppe fresar ein fyr på el-sykkel for-
bi oss. Vi skvett litt til, og tanken om 
«motorisert ferdsel» melder seg. Vi 
har lese og høyrt at el-syklar i fjellet 
har vore tema fleire stader i landet, 
både i verna område og elles. Siste 
ord er neppe sagt rundt dette.

Sjølve toppunktet på Spåtind er el-
les dominert av ei høg mast og eit 
grønmåla bygg som er ein sambands-
stasjon som forsvaret har. Liknande 
er det mellom anna på Gaustatoppen 
og på Snøhetta på Dovre. Ikkje noko 
pryd akkurat, men dei tener vel vikti-

ge føremål.
Det er mange på tur denne dagen, 

stadig kjem og går det folk. Det er 
nærast kø ved sikteskiva som syner 
namn, retning og høgde på toppar du 
ser, 360 grader rundt. 

Spreke, franske ungar
Etter litt fotografering finn vi oss ein 
god pauseplass inntil bygget. Av pra-
ten rundt går det tydeleg fram at det 
ikkje berre er nordmenn på tur. Ek-
stra spesielt er det å fylgje med på ein 
fransk småbarnsfamilie. Minsteun-
gen hadde truleg vore mest i bære-
meis opp, men dei to andre ungane 
må ha gått sjølve, heile vegen. Vi er 
litt imponerte, for dei er ikkje mange 
åra, og ingen av stiane til toppen er 
korte!

Etter ein snau time pause, der også 
den nykjøpte kikkerten er flittig i 
bruk, startar vi på heimturen. Den 
blir som venta endå lettare, mellom 
anna fordi vi skal 400 høgdemeter 
ned att. Vêret er framleis like fint, og 
ein stor fordel ved å gå opp frå vest er 
at du heile vegen på heimturen har 
utsyn mot Mellane, Skaget, og andre 
fjell i nesten 180 graders sektor –  
ikkje minst mot tindane innover i Jo-
tunheimen. Turen ned att tek oss så 
vidt over 1,5 time i gåtid, om lag eit 
kvarter mindre enn opp.

På heimveg: mot den markerte knausen på 1197 meter, med herleg utsyn mot mellane og Jotunheimen lenger bak.

Lettgått tur til Spåtind
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Steinete: i einaste bratte stigninga undervegs mot spåtind er det ein del stein, men særs lite elles på turen.

Gode Skilt: dette står i vegkanten rett før Feplassen, elles er det også 
mange nyare skilt.

Mot toppen: god sti og ekstra lett å gå siste stykket mot toppen av spåtind.

FolkSaMt: med mange folk på tur var det tilløp til kø ved sikteskiva på toppen.SaMbandSStaSjon: Bygget og masta som Forsvaret har er ikkje akkurat til 
stor pryd.

FarGerikt: Også i synnfjellet er det 
spor etter skifer, som det finst mykje av 
ved mellane lenger vest. Her nokre bitar 
med fargespel frå lysegrønt via lilla til 
blåsvart.

påtur
Tor Harald SkogHeim

etnedal
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Legg turen innom oss
på rakfiskfestivalen og 
støtt våre lokale butikker
i Fagernes.

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

DåpsgaverHøstprydHøstpryd

franit_aSkrautvålsvn. 11 • Fagernes • Tlf. 902 58 788
Mandag-fredag 10-17 • Lørdag 10-15
Vi sender varer og har Vipps. 
Tlf. Frøydis 997 02 753

FRANITA
franit_a

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

Tlf. 908 71 116

Ramme inn 
bilde eller maleri?

Velkommen til Franita-huset!

VI HAR NORSKE 
KVALITETS-
JAKKER OG 
KÅPER!

Gatebutikkene
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Noen av
våre merker:

Jernbanevegen 4, Fagernes – Tlf. 61 36 00 51
Åpent man.-fre. 10.00-17.00, lør. 10.00-15.00
Følg oss på Facebook og Instagram! EQ

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

Velkommen til
MØBELRINGEN

Velkommen til
Møbelringen 

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

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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MARKEDETS 
BESTE 
GARANTI

9R RMK KHAOS SLASH 146 PATRIOT BOOST INDY VR1 137 PROSTAR S4 TITAN ADVENTURE 155PATRIOT BOOST SWITCHBACK ASSAULT 146 PROSTAR S4 TITAN ADVENTURE 155PATRIOT BOOST INDY VR1 137PATRIOT BOOST INDY VR1 137 PROSTAR S4 TITAN ADVENTURE 155PATRIOT BOOST SWITCHBACK ASSAULT 146 PATRIOT BOOST INDY VR1 137PATRIOT BOOST SWITCHBACK ASSAULT 1469R RMK KHAOS SLASH 1469R RMK KHAOS SLASH 146 PATRIOT BOOST SWITCHBACK ASSAULT 146

KO N TA K T O S S F O R  M E R  I N F O R M A S J O N

850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 146 800 TITAN ADVENTURE 155800 TITAN ADVENTURE 155 650 NORDIC PRO 146800 TITAN ADVENTURE 155800 TITAN ADVENTURE 155 650 NORDIC PRO 146850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 146 800 TITAN ADVENTURE 155850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 146 800 TITAN ADVENTURE 155850 INDY XC 137 850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 146850 INDY XC 137

K O N T A K T  O S S  F O R  M E R  I N F O R M A S J O N

GJØR ET KUPP
 PÅ LAGERFØRTE 

2021 
MODELLER!

2977 Øye – www.oyebygg.no - valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 - 901 69 755 - 934 13 000

800 TITAN ADVENTURE 155

850 INDY XC 137

MARKEDETS
BESTE
GARANTI

ENGINEERING FOR LifeENGINEERING FOR LifeENGINEERING FOR 

Honda 
HSS 655 ETD 
29.900,-

Honda
HSS 760A ETD 
45.900,-

Honda Honda Honda Honda 
HSS 970A ETD HSS 970A ETD HSS 970A ETD 
49.900,-49.900,-

HondaHonda
snøfresere
– PÅLITELIGHET – PÅLITELIGHET – PÅLITELIGHET 
I VERDENSKLASSE!I VERDENSKLASSE!I VERDENSKLASSE!

Honda
HSS 760A ETD 

Honda 
HSS 970A ETD 

Honda 
HSS 655 ETD 
Honda 
HSS 655 ETD 

Honda
snøfreseresnøfresere
– PÅLITELIGHET 
I VERDENSKLASSE!

ENGINEERING FOR LifeHonda snøfresere
– PÅLITELIGTHET I VERDENSKLASSE!

TA 
KONTAKT 
FOR EN 

GOD
PRIS!

GJØR ET 
KUPP PÅ 

LAGERFØRTE 
2022

MODELLER

Honda
HSS 655 ETD

Honda
HSS 760A ETD

Honda
HSS 970A ETD

Få utstyr for

kr 6000
ved kjøp av

Sportsmann 570
4x4

Få utstyr for

kr 6000
ved kjøp av

Sportsmann 570
4x4

Få utstyr for

kr 6000
ved kjøp av

Sportsmann 570
4x4

Få utstyr for 6.000,- ved kjøp av 
Sportsman 570 4x4
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BUSSRUTER
Rakfiskfestivalen 2022

Beitostølen

Tyinkrysset

Danebu

Knippeset

Gol

Vaset

Dokka

Bagn 

Fagernes

Bestill billetter i god tid 
for garantert plass på bussen. 

KJØP BILLETTER: 
www.jvb.no

YX Heggenes
Åpent man–fre 07–21

lør–søn  09–21

Tlf. 61 34 29 25

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

MECA Verksted 
Heggenes
Åpent man–fre 08–16

Tlf. 61 34 29 20

• Service/reparasjon alle biler
• Frontruteskift/reparasjon
• Service klimaanlegg
• EU-kontroll (Periodisk

Kjøretøy Kontroll)
• Bilutleie

YX Beitostølen

Selvbetjent stasjon

• Diesel / Farga Diesel
• Bensin 95 og 98 oktan
• Parafin

Tlf. 61 34 29 20  •  vakt: 97 51 48 50
Vindevegen 1, 2940 Heggenes

Besøk vår hjemmeside www.sebu.as

Sebu Bil & Bensin AS
Vindevegen 1 – 2940 Heggenes – Besøk vår hjemmeside – www.sebu.as

Tlf. 61 34 29 20  •  VakT: 975 14 850

BILVERKSTAD
· Service  
· EU kontroll  
· Reperasjoner 

Velkommen uansett bilmerke!

KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe 
Tlf.: 51 78 60 60 
Man-fre 07:00-16:30

www.mecacarservice.no
www.mecacarservice.no

BETAL NÅR DET PASSER !
Benytt MECA kortet

Konkurranse-

dyktige priser!

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

▪  Bensin, Diesel, 
Trucstop, Adblue 

▪  Kiosk, is, brus, pølser, 
hamburger, vafler 

▪ Propan  
 ▪ Hengerutleie/-salg 
▪  Vask/polering bil 
▪ Bilberging 

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

▪  Service/reparasjon  
av alle biler

▪   Frontruteskift/reparasjon
▪   Service/klimaanlegg AC
▪   EU-kontroll  

(perodisk kjøretøykontroll)
▪   Bilutleie 
▪ Flushing gearkasse

MECA 
verksted

Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–16
(16-20 etter avtale) 
dekk@sebu.as

▪  Salg av alle  
typer dekk 

▪  Dekkreparasjon  
og skift 

▪ Vulking av dekk 
▪ Dekkhotell 
▪ Kjetting alle typer

Dekk-
avdeling

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 
12-19 

hver dag

VI HAR
UTLEIGE  
AV ROM!
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Draumar er til å realisere og alder spelar inga 
rolle. Thea Temmefoss Hovda (23) i Vang har 
fått mykje pågangsmot og kreativitet i livsgåve. 
Ho er gründeren bak Drømmesøm byHovda.

thea Tennefoss Hovda trivst 
med mange jern i elden og har 
jammen også klart å utrette 

noko. 
Det var tanteborna, tvillingane Eri-

ka og Hedda, som utløyste ny kreati-
vitet og energi hjå Thea Temmefoss 
Hovda nok til at ho tok det avgjeran-
de steget om å starte sitt eige enkelt-
personføretak. Namnet måtte berre 
bli Drømmesøm byHovda.

Ho hadde allereie «fuska» litt i fa-
get, sydd og øvd, og med to tanteun-
gar hadde ho opplagt gode modellar 
å prøve ut nye produkt på. Erika og 
Hedda er no vel tre år gamle og dei 
synest naturlegvis at det er stas å få 
mjuke pakker av tante Thea og ikkje 
minst å vera modellar. Rosa er favo-
rittfarga.

Lokale for systove fanst det alle-
reie i barndomsheimen i Hensgarda-
ne. Mor til Thea dreiv i fleire år som 
frisørdame og hadde eigen salong i 
underetasjen. Den kunne utan om-
bygging gjenbrukast til systove. Det 
var heller inga ulempe at ho då fekk 

panoramautsikt mot dei vakre fjell i 
Vang.

Starta med barnetøy
Thea fortel at ho fekk uvurderleg 
hjelp frå Innovangsjon i oppstartsfa-
sen av etableringa og at ho opplever 
seg inspirert av at mange andre frå 
klassa hennar i Vang har starta opp 
eigne bedrifter. – Det er dessutan bra 
trøkk i Vang på dette feltet for tida, og 
det kjennest bra, seier ho. I byrjinga 
gjekk det mest i barnetøy, men det 
har utvikla seg til mangt anna også. 

Drømmesøm byHovda er systove 
for alle med gode idear, kan ein trygt 
seia. Repertoaret er breitt og stort. No 
er ho så smått i gang med å sy bunad 
til gudbrandsdalskjærasten som siste 
året har «invadert» livet hennar.

Sydde brudejentekjolar
For drøye tre år sidan skulle systera 
Renate gifte seg og brudejentene 
skulle vera nettopp tanteborna Erika 
og Hedda. Oppgåva med å sy brude-
jentekjolar til dei gjekk til Thea som 

etter litt undersøking fann eigna stoff 
på ein nettbutikk. Utfordringa var at 
det skulle vera stoff som var stivt og 
som sto av seg sjølv, og då fall valet 
på scuba, eit neoprenaktig stoff.

Thea legg ikkje skjul på at dette var 
ei særs interessant oppgåve som ho 
fekk stor inspirasjon av. Dette var 
heilt klart noko ho ville drive vidare 
med, og Drømmesøm byHovda vart 
etter kvart ein realitet. Sidan har det 
balla på seg, kan ein trygt seia. Tante-
borna blir framleis godt forsynt med 
plagg, og bestillingane rullar inn, 
ikkje berre frå bygda, men frå alle 
kantar av landet som har oppdaga 
henne via nettsida og sosiale medi-
um. Ja, eigentleg. 

Student og lærar
– Utvilsamt ville det vera mogleg å 
leve av dette. Eg kosar meg stort med 
syinga. Det vil vera kjekt å ha dette 
som ein hobby attåt framover. Men 
det er lærar som er yrket mitt, og eg 
er veldig klar på at det er det eg vil. 
Hobbyen med saum gjev også mykje 
gratis for andre oppgåver eg held på 
med, til dømes i undervisninga på 
skulen, seier Thea.

 Thea skriv denne vinteren master 
på lærarskulen som ho fylgjer som 
nettstudium. Når siste året er unna-
gjort neste år, er ho klar for yrket fullt 

og heilt. Dei fyrste tre åra hadde ho 
som student ved Lærarhøgskulen på 
Hamar. Men ho er allereie i 80 pro-
sent lærarjobb ved Ringebu ung-
domsskule og underviser mellom 
anna i faga matte, musikk og mat og 
helse. 

Det er nok kjærasten Edward som 
har vore medverkande til at ho har 
gjort døl av seg. Men ho legg ikkje 
skul på at det blir ofte turar heim til 
Hensgardane. Så ofte det let seg gje-
ra. Til gjengjeld har Thea fått Edward 
til å ta jaktprøve slik at han kan slå 
fylgje med resten av familien når elg- 
og hjortejakta står på dagsordenen 
kvar haust. 

I ungdommen jobba Thea på kjø-
kenet både på Fondsbu og Tyinkrys-
set fjellstogo. Ho har også kontoropp-
gåver for Beitostølen Maskin og 
Transport i tillegg til lærarvikariatet 
ved Ringebu ungdomsskule. Elles er 
det nok av jern i elden for Thea som 
har vorte 23 år. Mange hugsar også 
Thea som leiar i juryen for Vangsgen-
seren, som lever i beste velgåande.

brukar Joker Space
Som sagt starta det med mest med å 
sy barneklede, slik er det framleis, 
men det har utvikla seg stort i fleire 
retningar, fortel Thea, som ikkje er 
framand for nye utfordringar. 

Thea gjorde draum til  verkelegheit 
Drøm:  thea tennefoss Hovda er i sitt oss når no sit ved symaskina heime i Hensgardane. 
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Thea gjorde draum til  verkelegheit 
– Barneluver syr eg i stort hopehav. 

Vi har funne fram til eit stoff som 
held vestavinden i Vang ute, flirer 
Thea. Men varme, tette luver med 
rett passform er populært, som sagt. 
Og ho har også kunne tilby refleks-
trykk og bokstavtrykk på, men då 
nyttar ho utstyret på Joker Space i 
Ryfoss. Maskin for vinyltrykk står på 
innkjøpslista, fortel Thea, som ofte er 
innom kreativitetsverkstaden i Ry-
foss for å få hjelp til å handtere spesi-
elle oppgåver og ikkje minst for å 
hente inspirasjon. – Å kunne trykke 
figurar og tekst på kleda gir meg enda 
fleire moglegheiter, understrekar ho. 

Får utfordringar
Thea fortel at ho tidt og ofte får utfor-
dringar i fanget som krev litt ekstra 
for å finne gode løysingar som då 
Vang Bygg bestilte eigne vedbaggar 
med eigen logo og tekst som dei ville 
setja ut i hyttene dei jobba på. Det 
løyste Thea ved å sy dei av markise-
stoff som sikra at dei vart solide og 
tette, og oppdraget vart løyst med 
ein svært fornøgd oppdragsgjevar, 
fortel ho. Bunadsposar har også vorte 
ein stor artikkel, gjerne med person-
leg namn trykt på. For å verne buna-
den best mogleg blir den sydd av tett-
vove bomull. Ein annan artikkel som 
har utvikla seg bra, er toalettmapper 

for folk i alle aldrar med personleg 
preg på, det brukar gjerne vera popu-
lære bursdagsgåver.

Stoff i alle typar
Ynska er elles mange og i ei bygd som 
Vang er det stor interesse hjå den 
oppveksande slekt omkring, til dø-
mes, traktorar, køyretøy, landbruk og 
jakt. - Dette går også gjerne att når eg 
får bestillingar på spesielle klede til 
born. Eg har sydd ein god del klede 
laga av John Deer-stoff, stoff med 
jaktpreg og bilar i alle variantar på. 
Det er mange moglegheiter, rett og 
slett, seier Thea.

-Det er lett å skaffe stoff i dei fleste 
kvalitetar. Eg bestiller stort sett på 
nett, men har også oversikt over bu-
tikkar og utsalsstader. Det er mogleg 
å oppdrive det meste, frå det enkle og 
tradisjonelle til det meir eksklusive. 
Det er berre at ein må vera varsam 
med bruk av såkalla lisensprodusert 
stoff. Det er dyrt og i mange høve 
ikkje mogleg å skaffe, seier Thea, 
som føler ho har kome godt inn i det. 

Mange fritidssyslar
Men kva er det som verkeleg driv 
deg, kvar har du ideane og pågangs-
motet frå, spør vi.

– Vi er ein familie som alltid har 
halde på med eitt eller anna praktisk, 

handverk, jakt, vi går på tur eller vi 
dansar, ler Thea. Vi er veldig tett på 
kvarandre i familien og har drive my-
kje i lag. Handarbeid har vore ein ve-
sentleg del av dette. Det er heller inga 
ulempe at familiane på båe sider av 
slekta har hatt det like eins. Det gjeld 
ikkje å vera redde for å prøve noko 
nytt. Står eg fast, så søkjer eg hjelp, 
ofte blir det av mamma når det gjeld 
saum, fortel ho.

Når det gjeld jakt, er det faren Lars 
Øyvind som leiar an. Helga i byrjinga 
av oktober gjekk turen for åtte fami-
liemedlemmer til Tennefossen, gar-
den som bestefaren til Thea, Arne, 
kom frå i Sogn, for å jakte hjort. Kjær-
asten Edward var ein av dei som var 
med. 

Syr det ho maktar
Snart er det jul, førjulstida brukar å 
vera travel for Thea og Drømmesøm. 
Då skal alskens draumar realiserast 
for dei som er ute etter gåver som in-
gen andre kan levere.

– Ja, eg merkar allereie at folk har 
byrja å tenkje på jul, seier, Thea som 
denne ettermiddagen må haste ein 
tur innom Joker Space for å løyse ei 
oppgåve med vinyltrykk på eit sett 
luer ho har fått bestilling på. 

Torbjørn Moen

DrøMMeplaSS: thea tennefoss Hovda trivst god heime sjølv om ho 
har gjort døl av seg. det er her i den tidlegare frisørsalongen til mora at 
ho har hovudbasen sin.

Mange StoFFtypar: thea tennefoss Hovda 
fortyel at det er svært enkelt å skaffe stoff av alle 
slag. Her syner ho fram det svært populære John 
deere-stoffet som blir til både pysjar, gensarar og 
bukser for dei heilt unge. 



24 29. oktober 2022 Valdresmagasinet

– Dette er ikke en bok 
du får mareritt om 
natta av å lese, men 
den er spennende og 
morsom, lover barne-
bokforfatteren Torild 
Dedekam (70), som 
byr på 200 sider med 
innhold.

Dedekam er i disse dager ute på 
Kvitvella Forlag, lokalt bokfor-
lag i Valdres, med boka Jakta 

på drakeegget. Boka foreligger nå, 
altså i god tid før Rakfiskfestivalen og 
fortsatt så tidlig på høsten at den kan 
sikres å bli en populær gaveartikkel 
for den riktige målgruppen. 

Barnebok med lokalt tilsnitt er 
nemlig ikke hverdagskost. Og selv 
om forfatteren har hentet mye inspi-
rasjon til bokprosjektet sitt fra gards-
liv i Østfold gjennom hele oppvek-
sten, så har innholdet også valdresre-
levans til de grader ved at det er dra-
ker og haugfolk involvert. Drakene 
kjenner vi blant anna fra stavkirkene 
våre, og de mange historiene om 
haugfolket lever fortsatt i beste vel-
gående.

Unnfanget i 2010
Unnfangelsen av bokprosjektet går 
tilbake til omkring 2010. Da var man-
nen til Torild, Jan Askildsen ansatt 
som kommunikasjonsansvarlig i Val-
dres natur- og kulturpark (VNK) og 
familien var bosatt i Valdres. Det må 
nevnes her, sjøl om Jan ikke ønsker 
det helt slik. Han presiserer at dette 
er manusforfatterens greie, fullt og 
helt, og forlater rommet når Valdres-
magasinet skal intervjue forfatteren. 
– Men uten hjelpa fra Jan hadde det 
jo ikke blitt noe av, sier Torild sjøl til 
det spørsmålet. 

Bakgrunnen er at Jan sjøl var vel-
dig fascinert av og stadig mer opp-
merksom på mange sider ved Val-
dres-kulturen og ikke minst stavkir-
kene i dalføret. Drakeornamentikken 
som Reinli stavkirke er forsynt med, 
men som også finnes i forskjellige 
former på mange av de andre kirke-
ne, gjorde han ekstra spørrende. På 
en ferietur med kona til Østen i 2010 
kom temaet høgere opp på agendaen 
og ideen om å lage et bokmanus der 
drakene er et viktig element, ble 
unnfanget. Kona Torild dro heim og 
startet på skrivejobben, en type opp-
gave hun aldri tidligere hadde gitt seg 
i kast med. Men kvinna med ikke 
minst barndom fra gard hadde mye 
innabords, mer enn hun selv kanskje 
ante og som hun kunne øse fritt av.

Sommerferie på garden
Torild forteller om sommerferiene 
gjennom oppveksten. De ble nesten 
uten unntak tilbrakt på garden hos 

bestemoren i Østfold. Der sto gards-
drifta i sentrum for hverdagslivet og 
alle deltok i alt som skjedde. Det er 
bare å nevne høyonn og innhøsting, 
dyreliv og sjølberging. 

– Denne delen av oppveksten har 
nok preget meg seinere. Det er fort-
satt spennende å se tilbake på. Det 
har helt klart vært en flott side ved 
oppveksten min. Jeg minnes mye av 
dette med humor og stor glede, ikke 
minst alt det vågale og på kanten vi 
kunne finne på. Jeg var vel sjøl over 
snittet rampete og kunne finne på 
mye rart til frykt spesielt for beste-
mor. Hun hadde født 12 barn, så det 

kunne være folksomt på garden gjen-
nom sommeren, forteller Torild med 
smil om munnen.

Appetitt på eventyr
– Boka er basert på fri fantasi, men du 
kan si at jeg har tatt elementer fra 
oppveksten og livet på garden inn i 
historia. Jeg har prøvd å gjøre det 
spennende, og til tider er det i over-
kant spennende og morsomt, lover 
forfatteren.

– Ja, bestemora mi har gitt meg av-
trykk som jeg gjennom denne boka 
har tatt med videre. Det har vært vel-
dig hyggelig å skrive den sjøl om jeg 

nok aldri har hatt ambisjoner om å 
skrive en bok. Noe av det som har 
vært mest givende og morsomt for 
meg, har vært å dra tiden fra min 
egen oppvekst inn i vår tid, sier kvin-
na, som når hun blir spurt om å be-
skrive seg sjøl, trekker fram interes-
sen for å lese bøker og fortellinger. 
Det også startet i barndommen og 
hun medgir at hun alltid har hatt stor 
appetitt på å lese eventyr. 

barnslig og impulsiv
– Det begynte fra da jeg kunne lese og 
har vedvart til langt opp i barndom-
men, ja, kanskje til voksen alder. Det 

Serverer spenning og humor med rot i Valdres

LAnSerer bArnebok:  manuset til barneboka var klart i 2012  og ønsket har alltid vært å utgi det mellom to permer. - det 
var fantastisk å få beskjeden om at Kvitvella Forlag ville gi ut boka, forteller forfatteren torild dedekam.
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er mye moral i eventyrene, og fortel-
lingene kan jo virkelig handle om 
beinharde greier, egentlig. Jeg er også 
litt barnslig og impulsiv av meg og 
kan plutselig bli en del av historia. 
Det er nok her minnene og ballasten 
fra oppveksten dukker fram igjen, 
sier Torild. 

I voksen alder har hun også en tid 
bak seg med gardsdrift med dyre-
hold. – Så jeg vet nok en god del om 
hva gammel og litt mer moderne 
gardsdrift handler om, medgir hun 
ettertenksomt. Nå er Torild pensjo-
nist og bor sammen med ekteman-
nen i Ski, men de besøker også Val-
dres så ofte det lar seg gjøre, som på-
fyll for det gode liv, som hun uttryk-
ker det.

Passer for fem-seksåringer og 
oppover
Torild har sjøl både barnebarn og ol-
debarn og flere av disse har vært test-
personer på innholdet i boka, som 
altså lanseres i høst.

– Manuset ble ferdig tilbake til 2012 
og de har hatt et sterkt ønske om å få 
utgitt det mellom to permer. Beskje-
den om at Kvitvella ville utgi den i 
høst, fikk jeg på bursdagen min. Det 
var nok den flotteste gava jeg kunne 
tenke meg. Hun tror sjøl voksne, 
både foreldre og besteforeldre, ek-
sempelvis, har glede av å lese boka. – 

De har jo sjøl gjerne vært en del av 
dette, men jeg tror ellers at den pas-
ser utmerket for barn i fem-til seksår-
salderen oppover til 11 – 12-årsalde-
ren. Eldste barnet som er med i for-
tellinga, som strekker seg over to til 
tre måneders tidsrom, er 14 år, sier 
Torild.

Haugfolk og draker
– Jeg har jo høstet av det jeg har 
kjennskap til, og i skriveprosessen 
har det kommet til bilder som jeg har 
bygget humor inn i. Haugfolket, det 
litt okkulte og drakene som går igjen i 
mange sammenhenger i barnelittera-
turen nå, trollmannen Zack spiller 
viktige roller i boka. Riktig spennen-
de blir det når haugfolket blir venner 
med draken og ingen skulle vite om 
det ... Spesielt viktig blir det å holde 
dette skjult for besteforeldra. 

-Spennende ja, og drakene repre-
senterer også mystikk og det frykt-
somme. Jeg har vel sett det som fin-
nes av drakefilmer og har lest meg 
opp. Jeg kan en del om dem, kan du 
si. Dragene blir jo sammenlignet med 
menneskene, og de er veldig flinke til 
å lese tankene dine, forteller Torild. 
Hun fikk denne uka et ferdig eksem-
plar av boka i hendene.

Mange har g jort en fantastisk 
jobb
– Jeg blir veldig takknemlig når jeg nå 
ser det endelige resultatet, det må jeg 
si. Jeg er i takknemlighetsgjeld til alle 
som har bidratt til å realisere bokpro-
sjektet. Den kommer jo også på ny-
norsk, og det er Nils Rogn som har 
hatt jobben med å oversette den. 
Formgivingen av omslaget og boka i 
sin helhet er det Monika Nilssen, som 

jobber i enpersonsfirmaet Monika 
Nilssen Design her i Valdres, som har 
stått for. Illustratør Per Vie har laget 
illustrasjonene som går igjen i boka, 
fargerike og detaljrike strektegnin-
ger. 

– Ja, det har vært totalt match. Vie 
er opplagt like barnslig som meg. 
Han har lykkes med å få fram det som 
er morsomt. Det er mange spennen-
de faser i boka og tegningene til Per 
Vie bidrar til å framheve dette, sier 
Torild Dedekam. Hun føler sterkt be-
hov for å si at alle hun har samarbei-
det med gjennom prosessen hos 
Kvitvella Forlag, har vært fantastis-
ke. Alt har blitt i overkant av det vi 
nok så for oss da ideen til boka etter 
hvert begynte å materialisere seg. 

– Draker har jo appell
– Blir det noen fortsettelse?

– Vi har ikke umiddelbare tanker 
om det, mye er jo avhengig av hvor-
dan boka selger. Det som driver meg i 
tilfelle, er gleden over å glede barna 
som leser den og de voksne som selv 
har opplevd mye av det jeg baserer 
innholdet på. Og draker har jo appell, 
det håper jeg virkelig vil slå an, sier 
en stolt, men ærbødig forfatter med 
det rykende ferske eksemplaret av 
Jakta på drakeegget i hendene. 

Torbjørn Moen

Illustrasjonar: Per Vie har laga illustrasjonane til boka. Her er 
illustrert ein situasjon med emma som  med redsel og forundring ser 
på at Jon byksar ut på platået og spring rasande mot draken.

sPennIng MelloM to PerMer: Barnebokforfatter torild dedekam lover mye spenning 
og humor i barneboka som nå foreligger fra forlaget. Også mange voksne vil nok kjenne seg 
igjen, sier hun. 

FengenDe: det er monika nilssen 
i monika nilssen design her i 
Valdres, som har hatt ansvaret for 
den grafiske produksjonen av boka 
mens det er illustratøren Per Vie 
som  har tegnet omslaget og illustrert 
boka med morsomme og detaljrike 
strektegninger.
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Jakta på

Drake-
egget

KJØP ÅRETS BARNEBOK

– Ei spanande og dramatisk 
   bok om draken, trollmannen, 
   haugafolket og dei fire barna

Kr 349,–
Salsstart 1. november

Rakfiskfestivalen
Kjøp boka på standen til Nord-Aurdal Mållag, hos Norli Fagernes eller 

Valdres Folkemuseum. Du får også kjøpt boka hos ein bokhandel nær deg, 
eller via kvitvella.no

Familiedag laurdag 12. november frå kl. 12.00
Finn drakeegget i Fagernes, møt trollmannen, sjå drakebussen – med meir.

Følg med på nett og i avisa Valdres for nærmare program.

drakeegget.no
Nettsida opnar 1. november kl. 12.00

Følg med, høyr lydfiler. Finn du drakeegget i boka,
kan du vere med på vegen vidare!

     Nasjonal lansering 1. november 2022
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Vi ser etter nye ladelokasjoner i Valdres! 

fiberivaldres.no 61 36 61 01 

Har du en eiendom eller tomt som mange besøker? 

Snakk med oss om ladeløsninger! 

kople.no 

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

har stort utvalg av rakfisk  
fra Trøsvik, Wangensten, 

Røn gård og Hande 

Vi har også tilbehør til 
rakfisken fra lokale  

leverandører

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

BUSS TIL RAKFISK- 
FESTIVALEN
Ta BYBUSSEN til festivalen på Fagernes  
tors. 3/11 - fre. 4/11 kl. 07-19.38 
lørdag 5/11 kl. 10.30-15.10

LEIRA I VALdRES Åpent 10-20 (18) extrA/posten 07-23  
BilteMA 08-20 (9-18)Apotek 1 10-18 AMFI.NO/AMFI-VALdRES

Flere  
EL-billadere 

på Leira

ÅPNINGSTId: 07-23
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SOm STudEnT hadde tok jeg tilfel-
digvis et fag om døden og dødsritua-
ler for å fylle timeplanen. Vår profes-
sor var en britisk religionsantropolog 
som mente at intellektuell innsikt 
måtte bygge på praktisk observasjon 
og erfaring, ikke bare lesing og analy-
se. Derfor samlet han klassen annen-
hver tirsdag ettermiddag for å drikke 
te og slå noen i hjel. 

nEida. mEn det hadde vært en god 
episode av inspektør Morse. 

En møRK og stormfull høstkveld tok 
han oss derimot med på besøk til det 
lokale krematoriet, av faglige årsaker 
jeg ikke helt husker. Der fikk vi full 
omvisning, og slapp til og med inn på 
fyringsrommet. To av tre ovner job-
bet for full maskin, og jeg kikket inn i 
flammehavet gjennom et lite vindu. 
Jeg husker ild og konturene av et skje-
lett. 

Og aKKuRaT da ringte den tyske ut-
vekslingsstudenten jeg delte hybel 
med. Mens jeg sto og stirret rett inn i 
dødens flammehav fortalte han at 
han var på veg hjem med en pose fros-
sen pommes frites, og lurte på om jeg 
kunne være så snill å skru på stekeov-
nen. Da ble det vanskelig å holde mas-
ka. 

JEg TaR fram denne historien fordi vi 
stadig blir minnet på om at vi må 
snakke mer om døden. Du kan selv 
google varianter av «vi tørre å snakke 
om døden» og se hvor mange artikler, 
kronikker og essay som dukker opp. 
Død er tabubelagt i vår samtid, heter 
det, og det gjør det unødvendig van-
skelig å være pårørende, døende eller 
menneske på generelt grunnlag. 

dET ER naturligvis helt sant. Men det 
er lettere sagt enn gjort. For en med 
begrenset livserfaring (og følgelig be-
grenset dødserfaring) er det vanskelig 
å vite hvor man skal begynne. Hvis 

noen forteller meg at faren deres nett-
opp har dødd kan jeg ikke godt svare 
«Uffda. Men han lager sikkert topp 
stemning på krematoriet!»

dET Kan dog umulig være så vanske-
lig å finne noe interessant å si om dø-
den. Folk kan jo dø av så mye rart. 
Derfor tenkte jeg at jeg skulle begyn-
ne med å lære om hvor mange måter 
det finnes å dø på. Men det viser seg å 
være umulig å finne en komplett 
oversikt over anerkjente dødsårsaker. 
Det er lett nok å finne ut hva som tar 
livet av folk flest – i Norge ligger kreft, 
hjertesykdom og lungesykdom på 
toppen – men så vidt meg bekjent fin-
nes det ingen liste over hva man kan 
dø av. 

nåR hElSEvESEnET skal fastslå en 
dødsårsak tar de utgangspunkt i ICD 
10-listen, et internasjonalt standard-
verk for klassifikasjon av helseproble-
mer. Vel og bra, men den rommer 
godt over 10 000 forskjellige former 
for sykdommer, skader og skavanker, 
og det er vanskelig å se for seg at alle 
kan brukes som dødsårsak. For ek-
sempel: har kode S031, altså «disloka-

sjon av neseskilleveggbrusk», noen 
gang blitt brukt i en dødsattest? Jeg 
kan se for meg presten i begravelsen: 
«Til tross for Ulf Oddgeirs umåtelige 
livskraft, ble neseskillebruskveggut-
fordringene for store til slutt.»

hviS du blar gjennom hele ICD 10-lis-
ten kan du oppdage mye annet nev-
neverdig. Det finnes for eksempel 
over 150 ulike diagnosekoder i kate-
gorien «ulykke eller uhell med frem-
medlegeme inn i øyet eller naturlig 
åpning». Det er mye. Selv når jeg 
strekker fantasien til det ytterste kla-
rer jeg bare på et lite snes antall måter 
å skade seg selv på gjennom øyet og 
naturlig åpning. Ingen av dem egner 
seg på trykk, men de fleste involverer 
en villfaren klatt med smult og mye 
uflaks. 

Om du skulle være så uheldig å bli 
trampet på av en hest har du ikke 
mindre enn 164 ulike diagnoser å vel-
ge mellom, blant annet en egen diag-
nosekode (V805) om du blir ridd ned 
på et psykiatrisk sykehus. 

hER ER en idé: hvorfor ikke skrive ut 
hele ICD 10-lista og ta den med på 
neste hyttetur? Ingen trenger vel Yat-
zy når man kan kose seg med litt diag-
nosekodebingo. Da kommer hele fa-
milien til å sitte i oppslukt rundt pei-
sen, ventende i ulidelig spenning på 
om du kommer til å trekke A922 (ve-
nezeluansk hestefeber), T185 (uspesi-
fisert pest) eller publikumsfavoritten 
A209 (fremmedlegeme i endetarmså-
pning) opp av hatten. 

uanSETT: dET begynner å bli klart at 
denne oppdagelsesferden ned i livets 
mangfoldige utganger gjør lite for å 
gjøre oss bedre rustet til å snakke om 
døden. Vi kan jo prøve det i en samta-
le: 
PERSON A: Faren min har dødd.
PERSON B: Uff da, kan jeg spørre hva 
som skjedde?

PERSON A: Legen sa det var disloka-
sjon av neseskillebruskveggen.
PERSON B: BINGO!

Om dET som skjer før døden er et 
vanskelig utgangspunkt, kan vi kan-
skje gå inn på hva som skjer etter vi 
dør? Ikke i form av dype religiøse og 
spirituelle diskusjoner, men i konkret 
og bokstavelig forstand. For paradok-
salt nok er et lik noe av det mest le-
vende som finnes. 

nåR vi er i live er kroppene våre vert-
skap for førti og hundre billioner bak-
terier. (Det er vanskelig å være helt 
eksakt, jeg pleier å komme ut av tel-
lingen rundt 80 milliarder). Til vanlig 
lever disse et aktivt, men begrenset, 
liv i tarmene og rundt diverse slim-
hinner. Men når vi dør får de endelig 
muligheten til å spre og multiplisere 
seg fritt i hele kroppen. Og når de først 
får huset for seg selv, inviterer de like 
gjerne mikroorganismene de kjenner 
på fest. En død kar kan fort bli hjem til 
trillioner av bakterier, soppsporer og 
parasitter, pluss en og en og annen 
larve om forholdene ligger til rette. 

mEn nOE sier meg at heller ikke dette 
er høvelig å ta opp når døden er tema. 
Vi kan gjøre et forsøk: 
PERSON A: Faren min har dødd. 
PERSON B: En fremragende dag for 
mikrobiologien! 

nEi, dETTE forsøket på å lære seg selv 
å snakke om døden fører ingen veg. 
Men en ting er åpenbart: livet er skjørt 
og vi skal alle dø om ikke så lenge, 
sånn relativt sett. Da er det kanskje en 
liten trøst å huske at selv om man er 
død, kan man fortsatt gi folk noe å 
prate om. For eksempel som en mo-
derat underholdende krematoriea-
nekdote, en interessant dødsattest el-
ler som vertskap for verdens villeste 
mikrobiologiske raveparty. 

mEmEnTO mORi, og alt det der. 

Døden for nybegynnere
Første gang jeg så et brennende lik fikk jeg nesten 
latterkrampe. Helt sant. Men la meg forklare.

illuSTRaSJOnSfOTO

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

Helge Hagen (71) har fått 
titu sen vis til å lese om 
rak fisk.
– Siden boka ble utgitt for første gang 
for over tjue år siden, har kapit te let om 
rak fisk blitt bety de lig opp gra dert i 
for bin delse med at boka ble revi dert i 
fjor. Da fikk den for øvrig et opp sving i 
salget også, sier for fat te ren, som anslår 
at «Røyk og rak, tørk og grav – sal ting, 
spe king og her me ti se ring» ligger på 
23.000–24.000 solgte eks em pla rer.

Sjøl får hyt te ei e ren fra Bru mund dal 
helst råvaren fra Tyin og raker sjøl. 

Kurv tra di sjo nen er også omtalt, både 
her og i «Pølser og øl», som er blant de 
15 bøkene han har på samvittigheten. 
Helt siden for el dra bygde hytte øverst i 
Hedalsfjellet da han var ti, har han 
fre kven tert dal fø ret og har i dag egen 
hytte i samme område.

– Hytta er gam mel dags, uten vann og 
strøm – det er jeg veldig glad for nå, og 
egent lig uan sett. Jeg vil ikke ha det på 
noen annen måte, sier den fiske-, 
jakt- og fri lufts glade jour na lis ten og 
for fat te ren som har gjort inter es sen til 
leve brød gjen nom skri ving.

– Etter å ha drevet med dette i så 

mange år, blir det gjerne mest fag lit te-
ra tur jeg leser sjøl – og aviser. Akku rat 
nå inter es se rer jeg meg veldig for den 
gamle ovns kul tu ren her i landet, som er 
helt unik, for tel ler Helge, som røper at 
dette også er neste bok pro sjekt for 
hans egen del. På natt bor det nå ligger 
Aas mund Olavs son Vinjes «Ferdaminne 
fraa Sumaren 1860». Skal han komme 
med ei bok anbe fa ling, er opp ford ringa 
klar: 

– Alle som er glade i fri lufts liv bør lese 
«Pels jeger liv» av Helge Ingstad. Den er 
inspi re rende og godt skre vet. 

ingRi valEn EgEland

LESESJEKKEN
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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

Elkjøp Valdres feirer 25 års jubileum!

Stor               kjøkkenutstilling
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STORT UTVALG 
& GODE PRISER

MØBELHUSET LEIRA
Amfi  Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)

En eventyrlig

reise

Drøm
    deg bort

Bohus har et langt og nært 
samarbeid med interiør-
ekspert Halvor Bakke. Vi er 
stolt sponsor av Eventyrlig 
Oppussing, hvor Halvor og 
hans dyktige team forvand-
ler hytter, i alle fasonger og 
størrelser, til fantastiske
feriesteder.

Hytta er et sted for restitusjon 
og hvile. Derfor er det vesentlig 
at du også sover godt når du er 
på hytta. Vi har et stort utvalg 
av senger i ulike varianter, 
pris klas ser og stiler. Gjør 
soverommet til en koselig sone 
med deilige puter, dekorative 
lykter og tepper som holder 
deg varm og god.
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Rakfisk fra Valdres
Lokal ørret. Raket på tradisjonelt vis.

Se etter
 merket!

Rakfisk fra Valdres produseres kun av: 
•  Haadem Fisk  •  Hande Gard-Fisk  •  Lofoss Fisk  •  Noraker Gård  •  Røn Gard  •  Trøsvik Gård  

Det offentlige merket 
som verner om norsk 

matkultur og    
garanterer ekte vare.

 
 

Når du ser navnet
Rakfisk fra Valdres

så er du garantert at den
er laget av lokal ørret,

raket på tradisjonelt vis.
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norsk rakfiskfestival Har 30–40.000 besøkende over tre 
dager. I den tradisjonelle rakfiskløypa finner du over 100 utstillere 
fra hele Norge, basert på kvalitetsråvarer fra bygde-Norge.

Ta turen innom våre utstillere  –  
og se deres festivaltilbud

Rakfiskteltet på skifeRplassen
Torsdag og fredag: Lokalmatmarked/restaurant kl 12–20
Lørdag: Smaksprøver og kåring av årets rakfisk kl 11–15
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Norsk  Rakfiskfestival på Fagernes
Torsdag til lørdag 3.–5. november

Ta turen innom våre lokale utstillere
og se deres festivaltilbud!

ROTEN TIL MYE GODT!
Reinrot 100% ren natur fra Valdres   Leuzea Charthamodies

Pulver av rot og blad. Rota har energistoffene og bladene har  
antioksidantene. Ja, takk – begge deler!
Som plante har Reinrot vist at stoffene jobber sammen. – Det er viktig!
I 1000 år har Reinrot vært en energiskilde til fysisk og mental styrke. 
En naturlig del av «hjemmeapoteket» der den kommer fra.
Mongolske krigere tok Reinrot med på tokt! Det norske navnet Reinrot fikk den fordi 
folk så at reinsdyra i Sibir sparket opp planten for å spise seg raskt opp på energi.

Styrker kroppen
Fra gammelt av er Reinrot brukt forebyggende ved å styrke kroppen før og under 
fysiske og psykiske påkjenninger. Den øker også konsentrasjon. Brukt under rekonva-
lesens kom man raskere til hektene og generelt fikk man krefter i slappe perioder. Den 
ble og brukt mot fordøyelsesplager og for å styrke indre organer, likeledes for å hjelpe 
mot tungsinn.

Øker oksygenopptaket
Under stress ble Reinrot brukt for å bedre graden av mestring. Og dette kan rime 
med nyere forskning som viser at Reinrot øker oksygenopptaket i blodet (se «grønn 
forskning 03/1998»). 

En adaptogen plante
Planten er adaptogen. Det betyr bl.a. at den kan inntaes i noe større menger enn 
anbefalt på produktet uten å skade kroppen. Reinrot er blant de planter med mest 
antioksidanter. Det er en kjempetistel!

Innhold:
Karotenoider, inolin, saponiner, 15 forskjellige ecdysteroider, 
flavonoider, antocyanier, triterpen, polyacetylender og 0,95% 
(+/- 0,34) av tørrmasse er 20-hydroxy ecdysone.

www.bosheimsmarken.no

Gårdsbutikken er  
åpen 7 dager i uka!

Mandag til torsdag 10-16, fredag 10-17 
lørdag 11-15, søndag 12-16

GÅRDSBUTIKKEN HAR DISSE ÅPNINGS-
TIDENE UNDER RAKFISKFESTIVALEN: 

torsdag og fredag 09-18 
lørdag og søndag 10-17 

På Fagernes har vi stand  
torsdag, fredag og lørdag.

Tlf. 61 36 22 64 www.noraker.no

Bagn Pølsemakeri AS
Unik norsk tradisjonsmat

www.eine.no | Bagn Pølsemakeri tlf: 61 34 64 63

Sees på rakfisken!

Benytt sjansen til å gi oss tilbakemelding og tips.

• Abonnementstilbud 
• Utdeling av gratis aviser og Valdresmagasinet

Velkommen innom vår stand på
RAKFISKFESTIVALEN

(mellom Coop Extra og Aktiv)

Velkommen innom oss i rakfiskløypa,  
i Gullsmedvegen eller i gardsbutikken i Ulnes!

Viltkjøtt, spekemat og gode tilbehør.

www.valdresvilt.no | FB: valdres vilt
Tore: 902 31 973 | Geir Helge: 917 62 729 | Marit: 908 56 808

Valdres Vilt
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norsk rakfiskfestival Har 30–40.000 besøkende over tre 
dager. I den tradisjonelle rakfiskløypa finner du over 100 utstillere 
fra hele Norge, basert på kvalitetsråvarer fra bygde-Norge.

Ta turen innom våre utstillere  –  
og se deres festivaltilbud

Rakfiskteltet på skifeRplassen
Torsdag og fredag: Lokalmatmarked/restaurant kl 12–20

Lørdag: Smaksprøver og kåring av årets rakfisk kl 11–15
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beSØK OSS PÅ VÅR STAND!
– Åpningstider rakfiskløypa:
   torsdag 12–18 • fredag 10–18 • lørdag 10–18
– Åpningstider lokalmatrestauranten på Skiferplassen:
   torsdag 11–18 • fredag 10–18 • lørdag 11–15

Vøle gard
Angus hamburger med bbq saus,  
syltet rødløk, isbergsalat og urteaioli. 150,-

Moahaugen gard
Rakfisktallerken med stølssmør,   
rømme og potet. 240,-
Fjellet viltgryte med potetstappe  
og tyttebær. 190,-

Rein Valdresmat
Hjorteburger med salat,  
tyttebærrømme og stekt løk. 150,-
Spekemattallerken med vellagret  
spekeskinke, fenalår og kurv.  
Flatbrød og potetsalat. 180,-

LOKALMATRESTAURANT

MEN Y

Bente og Geir Tore Rakstad
2940 Heggenes • Tlf. 995 36 004

Lokalprodusert mat

• Hellekurv
• Publikumsfavoritten 

(kurv) 2022
• Karbonader
• Hellekaker
• Spekeskinke
• Hellegryte
• Elgkarbonader
• Biff og steik av elg

Velkomen til våres stand for ein  
smakebit og hyggeleg handel.

Helle Kjøtt AS
Tlf. 41 69 77 11

MØ ER PÅ 
RAKFISKEN 
med mykje lokalmat:

Du finner 
oss i lokalmat-
restauranten på 
Skiferplassen og i 
rakfiskløypa torsdag, 
fredag og lørdag.

Velkommen til 
en smakebit og 

hyggelig handel!Vi har salg av
• Varm hjorteburger

 • Varm Majel
  • Vellagret spekeskinke

  saltet og tørket i 2 til 3 år.
    • Valdressylta
     • Lammerull
     • Spekepølse
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Danebu Kongsgaard er et boutique hotell 
midt i Valdres sitt nydelige fjellandskap med 
en lun og innbydende atmosfære. Et sted 
der du kan nyte vakker natur og nydelige 
matopplevelser fra lokale råvarer. Danebu er 
et sted der du kan lande og lade. Her finnes 
det en ro og en atmosfære som du ikke  
opplever i byene. Valdresfjellene byr ikke 
bare på et vakkert ytre, men gjør også noe 
med ditt indre. Stillheten, luften og fargene 
gir ro til å tenke de lange tankene, være 
kreative sammen og bygge gode relasjoner.

DANEBU KONGSGAARD
perfekt sted for konferanse

Book ditt neste møte, kurs eller konferanse 
på Danebu Kongsgaard i dag.
Kontakt oss på: events@danebu.no 
Les mer på danebu.no.

Danebu Kongsgaard egner seg godt for kurs, konferanser 
og møter for mindre grupper opptil 30 personer. Hotellet har 
et eget konferanserom med projektor, lerret og høyttalere, 
og et 360 kamera for hybridmøter. Konferansesalen er nylig 
pusset opp og skreddersys til gruppen som skal være der. 

På kjøkkenet tilbereder kokkene nydelige retter basert 
på lokale råvarer og  dine ønsker. Ved å samles rundt  
nydelige smaksopplevelser av mat og drikke strømmer 
de gode samtalene inn. Både til frokost, lunsj og middag. 

På dørstokken finnes det mange flotte naturopplevelser 
hele året. Du kan nyte ski inn/ut til alpin- og langrennsløyper 
om vinteren, og fotturer til de mange fjelltoppene rundt 
om sommeren. Akekonkurranse og kubbturnering er også 
høydepunkter. Valdres har ellers mye annet spennende å 
by på som omvisning på Valdresmusea, ølsmaking, golf o.l. 
 
Danebu Kongsgaard har et eget eventteam som 
tar seg av hele planleggingsprosessen. De har god  
erfaring med hva bedrifter trenger og ønsker ved et  
opphold hos oss og holder full kontroll over planleggin-
gen slik at du kan fokusere på andre viktige oppgaver. 
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Danebu Panorama,
salget er i gang!

Mats Tveter Våge

Prosjektmegler

+
mats.vage@dnbeiendom.no

Elisabeth Bruenech

Megler MNEF/Siv.øk.

+
elisabeth.bruenech@dnbeiendom.no

Første salgstrinn består av 24 toppmoderne 

leiligheter tilknyttet Danebu Kongsgaard. 

Se mer på danebupanorama.no
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Sherpatrapper som gir  deg sug i magen

bLIDe: arne Fagerlie oppi fjellsida 
sammen med sherpaene amit magar, 
Pratap magar, iyapyang sherpa og 
magma lama.  Foto: PrIvat
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Blir dette framtidas «hovedveg» opp til toppen 
av Bitihorn? Steintrappene som fører deg 1607 
meter over havet har potensial til å bli områ-
dets nye attraksjon. – Turen er veldig flott, 
luftig og spennende, sier en av ildsjelene i 
prosjektet, Tor Erik Grønolen.

Han forsikrer om at den tidlige-
re mye mer utfordrende og til 
dels utilgjengelige atkomsten 

langs de 1,8 kilometerne og 460 høy-
demeterne nå kan forseres av alle 
med normal førlighet. 

– Nå i august fikk vi tatt det vanske-
ligste punktet. Det viktigste med sti-
en, i tillegg til å legge bedre til rette 

for folk flest, er å hindre enda mer er-
osjon i terrenget samt styre trafikken 
til en trasé som tåler mye bruk, fort-
setter Grønolen.

Ferdig i 2024?
Han er leder for foreninga «Tysker-
stiens Venner», som startet prosjek-
tet for fire-fem år siden. De har skaf-

fet sherpaer via vestlendingen Geir 
Vetti, som har flere slike arbeidslag i 
sving rundt omkring i Norge hvert år. 
Tor Erik Grønolen legger til at det er 
noe misvisende å kalle traseen for 
Tyskerstien, siden hele strekningen 
er en blanding av denne og Båtskar-
stien. 

– Det har vært nokså stor trafikk 
her, noe som har medført erosjons-
problemer. Dessuten er det veldig 
bratt og luftig enkelte steder, så nå er 
det mye bedre tilrettelagt. Planen er å 
rydde, stramme opp stien og få lagt 
enda flere trapper seinere. Men det er 
ikke nødvendig med trapper hele ve-
gen, forteller han.

Grønolen sitter i styret for forenin-
ga sammen med Jørgen Wangen-
steen, Torgeir Svalesen, Kjell Berge 

Melbybråten og John Hesch. Han tror 
prosjektet med å utbedre hele strek-
ningen på 1,8 kilometer kanskje kan 
være fullført i 2024. Pandemien satte 
en stopper for sherpaenes innsats 
både i fjor og året før.

– Langs stien er det også satt opp 
sitteplasser og et steinbord. Hittil har 
vi brukt om lag halvannen million 
kroner på prosjektet, sier Grønolen 
og legger til at foreninga setter stor 
pris på den økonomiske støtten de 
har fått fra næringslivet, kommunen 
og ulike bankstiftelser. 

Svært imponert
Arne Fagerlie (75), hytteeier på Beito-
stølen og tidligere plan- og utvi-

Sherpatrapper som gir  deg sug i magen

FALt I SMAk: de fire sherpaene fikk fårikålgryte av den lokale spar-butikken, noe de satte stor 
pris på.  Foto: PrIvAt

PÅDrIver: tor erik grønolen er leder i tyskerstiens Venner. Han har ledet arbeidet med 
tilrettelegging av den 1,8 kilometer lange stien opp til Bitihorn siden 2017. Her er han under 
tidligere jobbing på stien.  Foto: GeIr HeLGe SkAttebo

SPeNNeNDe tUr: dette bildet gir et visst inntrykk av det partiet 
med steintrapp som er bygd i sommer.  Foto: PrIvAt
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klingssjef i Norges idrettsforbund, 
har denne sommeren vært engasjert 
av Geir Vetti som lokal tilrettelegger 
for sherpaene. Han er full av lovord 
og svært imponert over det de har 
gjort. 

– Det var fantastisk å se dem jobbe. 
Dette er et håndverk som ingen be-
hersker lenger i Norge. Kanskje gjor-
de rallarene det i gamle dager, sier 
han begeistret.

Fagerlie forteller at de fire sherpae-
ne hadde en jevn døgnrutine. De sto 
opp ved sekstida hver morgen og 
startet arbeidet i fjellsida klokka åtte. 
Så drev de på til klokka fem om etter-
middagen. Etter middag ved sju-åtte-
tida på kvelden gikk de på rommene 
sine og brukte tida på å kommunisere 
med familiene hjemme i Nepal.

– Alle bodde på hytta vår. Der spis-
te de frokost og middag. Matpakkene 
– for øvrig med mye brun og hvit geit-
ost – de hadde med seg var store, for 
det gikk med mange kalorier på det 
harde arbeidet. Og så hadde de med 
seg masse te, sier han og legger til at 
de hadde bare en hviledag i uka. 

Mye av steinen ble løftet opp med 
helikopter fra selskapet Fonnafly. Fa-
gerlie anslår at 160–170 steiner ble 
hentet i nærområdet til stien. En 
mann sto nede og festet steinen med 
stropper, mens de andre tok imot 
lenger oppe.

– Det var et utrolig krevende arbeid 
i bratt og luftig terreng. Men sherpae-
ne hadde med seg sine spesialredska-
per som de blant annet kunne dele 
steinene med, om det var nødvendig, 
beretter Fagerlie. 

Stolt
Sjøl har han vært i Nepal og sett hvor-
dan sherpaene lever. Grunnen til at 
han ble så engasjert i prosjektet på Bi-
tihorn denne sommeren er blant an-
net at han for fire år siden var med på 
noe lignende på Stovner i Oslo. Men 
da var det i en nedlagt hoppbakke!
– Så kom jeg i kontakt med Geir Vetti 
og han ønsket å bruke meg i sin virk-

somhet. Jeg har sjølsagt også hatt et 
samarbeid med Tor Erik og forenin-
ga. Det er all grunn til å være svært 
stolt av resultatene i dette prosjektet, 
fastslår Fagerlie, som gleder seg til 
fortsettelsen og som også i sin tid var 
delaktig i stiprosjekter i Vestre Slidre. 

75-åringen har bare hatt hytte på 
Beitostølen i cirka et år. Men forhol-
det til stedet har eksistert i rundt 50 
år

– Jeg har vært aktiv i Ridderrennet 
og satt i styret i mange år, sier Oslo-
mannen, som fortsatt er en svoren 
friluftsmann.

Da sherpaene oppholdt seg i områ-
det i to-tre uker, brukte han og sam-
boeren masse tid på forpleining og 
transport av arbeidskarene. De satt 
også og passet på ved begynnelsen av 
stien opp til Bitihorn, for den var 
egentlig stengt, både av hensyn til 
sherpaenes og potensielle vandreres 
sikkerhet.

– Men det var lite folk i farten. Og 
de få som kom, ble hjulpet forbi av de 
blide og velvillige sherpaene, avslut-
ter en fornøyd Arne Fagerlie.

Morten StenSby

beLØNNING: dette er den spektakulære utsikten som kan møte deg når du 
kommer til topps en sein høstdag.  Foto: PrIvat

ekte HÅNDverk: 
det er tydelig å se at 

eksperter på steinlegging 
i fjellet har vært på ferde. 

 Foto: PrIvat
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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.

KONTAKT OSS FOR BESTILLING NÅ!
I butikk i desember.

*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. xx xxx,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra x,xx l/mil, fra xx g/km, fra x mg/km.** Privatleie eks.: Startleie/etabl.gebyr xxxxx,-. 
36mnd/45 000 km. Totalt xxx xxx,-. Totalpris gjelder ved benyttelse av finansiering med PrivatLeie gjennom Toyota Financial Services og vil variere med rentenivå. Avbildet 
modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

KLAR FOR
BESTILLING
NYE COROLLA CROSS HYBRID

COROLLA CROSS HYBRID
Pris fra 456 500,-

Privatleie fra 3 099,-/md**

Verdens mest kjøpte bilmodell – nå som SUV! 
Den romslige og praktiske nyheten Corolla 
Cross Hybrid leveres med intelligent 
firehjulstrekk (AWD-i) og det nyeste innen
Toyotas hybridteknologi.

FORD EXPLORER
LADBAR HYBRID

2 STK. PÅ LAGER FOR RASK LEVERING!
FULLVERDIG 7-SETER. KJØP FØR AVGIFTSENDRING VED NYTTÅR!

Ta kontakt for pris med oss på Leira/Gol. CO2 71 g/km, bl. forbruk 0,31 l/mil.

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

2 STK. PÅ LAGER FOR RASK LEVERING!
FULLVERDIG 7-SETER. KJØP FØR AVGIFTSENDRING VED NYTTÅR!

Ta kontakt for pris med oss på Leira/Gol. CO2 71 g/km, bl. forbruk 0,31 l/mil.

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
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Opplyst av frontlyktene har du sikkert ett en 
skikkelse med hvit og svartstripet maske som 
sjokker over vegen i høstkvelden. Om natta 
kan du ha våknet av snerrende knurring og 
merkelig, katteaktig piping, eller hørt skum-
mel skramling når grevlingen velter søppel-
bøttene på jakt etter godbiter.

Sommerstid tilbringer grevlinge-
ne dagene stort sett sovende, 
og våkner til et aktivt natteliv i 

skumringstimen. Yndlingsmaten er 

meitemark. Så klumsete som dyrene 
virker, er de utrolig behendige til å 
trekke meitemarken opp, med snute, 
tenner og klør. Opp til 200 marker per 

natt setter en grevling til livs. Villaei-
ere kan våkne opp til en gjennomrota 
plen med utallige små «snutehull». 
For folk i flatbygdene er det en trøst 
at grevlingen også elsker brun-
skogsnegler (iberiasnegl). Grevlingen 
er ellers en alteter; planter, røtter, 
bær, frukt, frø, insekter, smågnagere, 
egg og fugleunger, amfibier, til og 
med rotter og piggsvin går med når 
det er dårlig med mark og larver. Me-
nyen dekker også åtsler, søppel og 
kompost. 

På denne tiden av året begynner 
det å bli vanskelig å finne mat, og 
grevlingene går i vintersøvn. Kropps-

funksjoner og temperatur settes ikke 
like mye ned som hos dyreslag som 
går i såkalt ekte dvale. Derfor kan det 
hende at grevlinger står opp og tar en 
rusletur i en mild vinterdag. For å 
klare seg gjennom den lange søvnpe-
rioden har de bygget opp store fettre-
server som de kan tære på. Høstgrev-
linger kan veie omtrent det dobbelte 
av hva de gjør om våren.   

Grevlinger bor i store familie-
grupper eller klaner. Ved siden 
av foreldregenerasjonen hører 

årets og fjorårets unger til klanen. 
Først etter sitt andre leveår flytter de 

SPor: tredeputene og de lange klørne kunne tyde på bjørn, men avtrykket er for 
lite. de kraftige frambeina med klør kan brukes til å grave vekk mange kubikk jord 
for å bygge hi.

INNGANG: spor og utkast fra hiet viser at grevlingene har stått opp fra 
vintersøvnen og tatt seg en tur ut på proviantsøk.

DUFtSIGNAL: som nattaktive dyr avhenger grevlinger av god hørsel og luktesans. revirmarkeringer og andre beskjeder gis med ekskrementer og sekret fra en kjertel i 
baken. 

Stripefjes
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fleste ungdommene for å stifte eget 
bo. Opptil ti-femten individ kan dele 
hi. Er det plass, kan flere grevlingfa-
milier dele hiplass med hverandre. I 
riktig store hi er det observert at de til 
og med kan dele med en revefamilie.

Hiene graves ut i skråninger med 
store jordmasser og god drenering. 
Hisystemet kan bli svært stort. I Eng-
land er det funnet et hi med minst 50 
rom og 178 innganger, forbundet av 
til sammen 879 meter tunnel. Så sto-
re boliger er ikke vanlige i vårt ter-
reng. Alle varige grevlinghi har minst 
ett par sovehuler, ett ynglekammer 
og flere inn- eller utganger. Som-

merstid kan en streifende grevling 
også holde til i en enklere «fritidsbo-
lig» for kortere tidsrom. 

Hygiene og orden er viktig i hiet. 
Oppholdsrom fores ut med tørt gras 
og bregner, mose og lauv. Som skik-
ken er hos oss mennesker, skiftes 
sengehalmen ofte ut for å bli kvitt 
skitt, lopper og lus. Det gamle reir-
materialet feies og sparkes ut. Uten-
for hiet bygger grevlingene en latri-
ne, hvor de er nøye med å slippe sitt 
fornødne i små groper. Duftene fra 
latrina er ellers viktige for å signalise-
re til andre klaner at dette reviret er 
opptatt. 

Folk har mange rare forestillinger 
om grevlingen. En gammel og 
seiglivet myte sier at hissige 

grevlinger som biter, ikke slipper ta-
ket før det knaser i bein. Som sikker-
hetsforanstaltning har det blitt anbe-
falt å fylle ekstra store støvler med 
koks, som vil knase i tilfelle man 
skulle bli angrepet. Sannheten er at 
om en grevling blir presset opp i et 
hjørne, vil den snu seg og flekke de 
kraftige tennene mot deg, for så å 
stikke så fort den har sjansen. 

Grevlingjakta i Norge er mest som 
en fritidsbeskjeftigelse å regne, men i 
gamle dager kunne det være næ-

ringsvirksomhet. Smale grevling-
hunder, som kan ta seg inn i hihulene 
for å drive ut beboerne, skal ha vært 
oppdrettet allerede av de gamle ro-
merne. Grevlingkjøttet ble spist, men 
først etter utvasking i saltlake. Grev-
lingfett var lenge den viktigste apote-
kvaren mot gikt. Ryggbust fra grev-
ling brukes den dag i dag i eksklusive 
barberkoster, men nå som importva-
re fra kinesiske grevlingfarmer. 

HØSttUNG: gjennom sommer og høst har grevlingen spist seg opp til dobbel tyngde av hva den veide etter 
vintersøvnen i våres. Bak den spisse snuten oppfattes kroppen som pæreformet.

MAtSØk: Kulturlandskap med åpen grasmark er oppholdssted for favorittkosten 
meitemark, men i skogens rusk og rask er det også lett å finne larver og andre 
småkryp.

trAFIkkDØDeN: siden rovdyr som ulv og gaupe 
er blitt sjeldne, og den lovlige jakta har begrenset 
omfang, regnes påkjørsler som den viktigste 
dødsårsaken for grevlinger. 

kJeLLerStUe: grevlinger liker seg godt i kulturlandskapet. Ofte kan de finne på 
å grave et hi for kortere opphold under verandaer eller uthus.

MANGFoLDIGe VALDreS
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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– No e det Nok: ikke rart trygve langedrag utbrøt disse ordene da han dro opp all denne fisken fra vannet like utafor Fristaden.
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Ved vannet Høvren ligger det mange naust 
og fiskebuer tett i tett like i vannkanten.  
På denne tida er det høgsesong for sikfiske i  
minifiskeværet.

Det litt over to kvadratkilometer 
store vannet Høvren på 820 
meter over havet ligger på 

grensa mellom Sør-Aurdal, Gol og 
Nesbyen. Det vesle fiskeværet med 
det spesielle navnet Fristaden ligger 
på Valdressida.

– Navnet er gammalt, og vi tror det 
kommer av at da karene kom hit var 
de fri fra alt arbeid heime og kom litt 

vekk fra kone og unger. Det ble på en 
måte et slags feriested for dem, sier 
Nils Arne Bergsund som eier en av fis-
kebuene på Fristaden. Dette er kan-
skje det stedet i landet hvor det er 
samla flest fiskebuer ved et fjellvann.

Spennende historie
Det har vært aktivitet ved fjellvannet 
Høvren i hundrevis av år. Ved oset 

der det går ei lita elv ut av vannet, er 
det funnet rester av to steinalderbo-
plasser. 

– Ikke nok med det. Noe seinere 
var det stor aktivitet med jernutvin-
ning der. Det er funnet mange slagg-
hauger og kullgroper. Dette er det 
fetteren til Nils Arne, Trygve Lange-
drag, som forteller. Han har også 
vært mye på Fristaden, helt siden 
han var guttunge.

Fram til litt ut på -80 tallet var det 
fem kilometer å gå fra Høvrelia til Fri-
staden. Nå er det bygd en privat bom-
veg som går nærmere. I dag er det en 
kilometers gange ned til Høvren og 
fiskeværet.

Sameige med seks grunneiere
Nils Arne og Trygve satte garn kvel-
den før jeg besøkte dem på Fristaden, 
og før garna skulle opp ble det tid til 
en kaffekopp og en liten prat inne i 
den nyrestaurerte fiskebua til Nils 
Arne Bergsund.

– Jeg er den sjette eieren. Det var 
oldefar som satte opp denne fiskebua 
sammen med to andre på slutten av 
1800-tallet. På en stokk ved døra står 
det 1863. Vi tror bua ble flytta fra et 
anna sted her ved vannet, sier Nils 
Arne. De siste åra har han restaurert 
fiskebua, og la det være sagt: Han kan 
sine saker, den er blitt kjempefin.

FiSkevær 
til FjellS: 
Fristaden ligger 
idyllisk til ved 
vannet Høvren i 
sør-aurdal. nils 
arne Bergsunds 
naust og fiskebu 
ligger lengst til 
høyre.

GoD FanGSt: garnet er tungt og siken er fin. FornøGD FiSker: Kjempefangst, men mye jobb i vente.

Fristaden – fiskeværet 
til fjells i Sør-Aurdal
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– Her har vi et felles sameige, for-
teller Trygve. -Det er seks grunneiere 
som er med, og de har hver sin smale 
teig ned mot vannet. Alle som har 
naust her fikk en nausteteig på 20–30 
mål. Sameigeretten til Nils Arne lig-
ger til garden hans Bergsund. De seks 
med sameigerett kunne sette opp 
naust og fiskebu, og de fikk fritt fiske 
i elver og vann her. Det er bare sør-
aurdøler som har fiskerett i Høvren. 
Hallingene ville heller ha jaktrettig-
heter og skog.

koselig samvær og mye slit
– Karene så fram til å kunne dra til 
Fristaden, de gledde seg veldig. I 
gamle dager lå det folk i alle naust her 
på høsten. Kameratskapet og frihe-
ten de hadde her var viktig for dem. 
De hadde fri fra kjerring og unger, og 
vi har fortsatt med det, ler Nils Arne.

– Det var tøft å være her også. Sær-
lig på høsten. Ofte var det snøvær og 
surt og kaldt i båten. De kunne ha ute 
50 garn, og fangsten var som regel 
bra. De gamle garna i bomull med 
søkker var tunge. De unge roguttene 
jobba og sleit i to til tre uker i ett sett. 
Det ble tatt opp store mengder fisk 
her og alt skulle bæres fem kilometer 
opp til Høvreslia. Det var et slit, og 
det hendte de måtte vasse i nye snø, 
sier han videre.

En gang var det så kaldt at de måtte 

dra garna inn i fiskebua her. Så var 
det ut igjen etter flere garn. Fisken 
ble tatt ut av garna inne i bua, og jeg 
kan tenke meg at det var litt av en 
jobb å skure golvet reint for fiskeblod 
og skjell, sier Trygve. 

– No e det nok
Det var ikke bare i gamle dager det 
var god fiskefangst på Høvren. Etter å 
ha dradd om bord i robåten garn på 
garn med mye fisk utbryter Trygve: 
-No e de nok. Dette ser’kje bra ut! 

– Ja, det ble nesten for mye, sa han 
da alt var dradd opp. -Det blir mye 

jobb med all denne fisken etterpå.
Denne fine høstdagen med de to 

koselige karene i robåt på Høvren 
fikk de nok godt over 50 fisker i de ti 
garna de hadde satt ut. Det meste sik 
på omkring 250 gram, men også noen 
ørreter som var litt mindre. 

Den flotte robåten har Nils Arne 
bygd. Den er en kopi av den gamle 
båten som var i naustet hans på Fri-
staden. Han har bygd flere robåter 
som er på andre fjellvann i Valdres. 
Gamlebåten fra naustet på Fristaden 
henger heime på garden nede i byg-
da. 

Godt fiskevann
Høvren ligger utafor allfarveg, og har 
alltid hatt ord på seg for å være et 
godt fiskevann. Siken trives der, og 
den gyter i sjølve vannet. Den finner 
seg ikke ei elv å gyte i slik som mange 
andre steder.

– Siken her har en fin størrelse og er 
fast og fin i kroppen. Opp gjennom 
åra har den hatt stor betydning for 
dem som har vært på Fristaden for å 
fiske. Den ga kjærkommen matauk, 
og noen solgte også noe fisk, sier 
Trygve.

– Siken er ikke like gjev som ørre-
ten. Den er hvit i kjøttet, og det har 
nok vært mer stas med ørreten med 
sin rødlige fine kjøttfarge. Jeg synes 
siken er undervurdert, og den vi får 

her er knallgod å spise. Tidligere ble 
siken lagt ned til rakfisk. De siste åra 
har vi ikke gjort det, men vi pleier å 
ha et rakfisklag på Fristaden i desem-
ber, sier Nils Arne. 

Viktig å ta vare på
Etter fisketuren disker Nils Arne opp 
med nysteikt sik og ørret med pote-
ter til inne i den gamle, fine fiskebua. 
Mens vi koser oss med maten snak-
ker de to søskenbarna om hvor viktig 
det er å ta vare på et unikt sted som 
Fristaden.

Det er flott med vern av areal og 
hus, men hva med alt det andre, 
hvordan folk levde og klarte seg? Det 
er viktig også å verne den gamle bru-
ken av steder som Fristaden.

– Ja, her har vi god tid og kan sitte 
og prate om alt fra verning, verdens-
situasjonen og til barnebarna våre, 
sier Trygve Langedag. 

– Målet mitt med å restaurere byg-
ningene mine på Fristaden er å for-
hindre at de blir ødelagt, og gjøre at 
jeg og andre får lyst til å være her. Jeg 
håper mine etterkommere vil kose 
seg like mye som jeg har gjort her. 
Det hender vi har med konene våre 
og andre i familien, men dette er 
først og fremst fristaden for oss kare-
ne, avslutter Nils Arne Bergsund.

Ola Onstad

Fisker oG båtbyGGer: den smekre robåten som nils arne Bergsund har bygd 
er en kopi av en gammal båt han hadde i naustet på Fristaden.

Nyrestaurert Fiskebu: nils arne Bergsund er nylig ferdig med å restaurere 
den gamle og koselige fiskebua. der kan fire overnatte.

Fiskemåltid: den nytrukne fisken som skal rett i panna gjøres klar av trygve 
langedrag.

Gammal Fiskeredskap: i korga mellom trygve og nils arne hadde de i gamle 
dager tyrispikk som ga lys. denne gikk de med langs vannkanten og stakk fiskene 
som kom til syne. Jøsting kalles det på dialekt.

– De hadde fri fra kjerring  
og unger, og vi har fortsatt 

med det.
nils arne Bergsund
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Lær mer om Cinderella på www.cinderellaeco.com

Det enkle friluftsliv er enkelt. Det er derfor  

det er så magisk. Cinderella jobber for at  

også de stedene som ikke er merket av på  

kartet, som ligger der hvor veien ikke er  

asfaltert, skal være et alternativ for deg.  

Så er du klar når naturen kaller. 

MODERNE OG  
MILJØVENNLIGE

TOALETTLØSNINGER
TIL HYTTE OG FRITID

Når naturen kaller

Ph
ot

o:
 G

et
ty

Im
ag

es



46 29. oktober 2022 Valdresmagasinet

Gründerne av Staveda-
len Skisenter bygger nå 
opp det aller første 
lekelandet i Valdres. 
– Vi har snakka lenge om at vi har sav-
na et lekeland i Valdres, sier Mona 
Stavedal. Sammen med mannen Vi-
dar Stavedal, har hun drevet Staveda-
len skisenter i 17 år. Nå, i løpet av vin-
teren, åpner de også dørene til et helt 
nytt opplevelsessenter som blant an-
net skal huse det aller første lekelan-
det i Valdres.

– Vi har unger og barnebarn og har 
oppsøkt slike lekeland sjøl, så da 
tenkte vi: «Hvorfor ikke få til noe slikt 
i Valdres?», sier Mona.

I løpet av vinteren
Gründerparet fra Stavedalen har job-
ba med å skape et opplevelsessenter 
for hele familien i flere år. Nå er de 
snart i mål. Bygginga er godt i gang, 
og lekeapparater som er i en kontei-
ner på «bøljan blå», nærmer seg. 
Nøyaktig åpningsdato er ikke fast-
slått ennå. Målet er at det skal være 
åpent til vinterferien.

– Vi er godt i gang med utbygginga. 
Det blir lekeland i løpet av vinteren, 
konstaterer Vidar.

Vil treffe bredt
Opplevelsessenteret bygges i en låve 
i umiddelbar nærhet til skianlegget 
de driver, Stavedalen skisenter. De er 
tydelige på at alt skal henge sammen 
og at det er en rød tråd i konseptet. 
Da er det vel helt naturlig at temaet 
for opplevelsessenteret er dyr- og 
gardsdrift. Lekelandet har fått nav-
net «Kælvebingi'n».

– Småbarnsavdelinga i lekelandet 
er der kalvebingen en gang var, for-
klarer Mona.

Opplevelsessenteret som i dag er 
under ombygging i Stavedalen blir på 
rundt 700 kvadratmeter fordelt på to 
etasjer. Og, det blir opplevelser for 
både store og små. – Vi satser på å 
treffe alle aldersgrupper, sier Mona.

Simulatorrom
For i tillegg til lekeland blir det også 
to simulatorrom med mulighet til å 
for eksempel jakte, spille golf eller 
synge karaoke. Det blir også airhoc-
key og digital dart.

Det blir også laga møterom og en 
ny og romslig kafé hvor det vil være 
mulighet for både selskap og cate-
ring. De ser for seg at opplevelsessen-
teret kan bli attraktivt for både bar-
nebursdager, utdrikningslag, jaktlag 
eller bedrifter.

Når opplevelsessenteret åpner, går 
Mona og Vidar fra å drive en sesong-
bedrift til å drive en helårsbedrift. 
Når lekelandet åpner, blir det en del 
av Stavedalen Park, hvor også Stave-
dalen skisenter legges inn under.

Viktig å ha det gøy
De siste to åra har markedet endra 
seg fort. Tross usikre tider er det ikke 
noen grunn til å ikke satse, mener 
gründerne.

De var riktig nok tidlig ute med be-
stillingene, og fikk ordna mye før pri-
sene skøyt i været. I tillegg har de 
brukt om igjen en del materialer. De 
har installert vannbåren varme, og 
for å spare strøm har de også gått 
over til ledbelysning.

Stine Bækkelien

Åpner lekeland i Stavedalen

FØrSte: snart åpner Vidar og mona stavedal det aller første lekelandet i Valdres. 
F.v. sander gottenborg stavedal, Vidar stavedal og mona gottenborg stavedal. 

Sammen med Valdres Energi Entreprenør AS 
leverer vi bredbånd via fiber med hastigheter 
opp til 1000 Mbit/s.

Gjennom Altibox kan vi også levere et enormt 
underholdnings univers med strømmetjenester 
og tv-kanaler. 

Les mer og se om du kan få.

Har du bestilt TV 
og internett på hytta 
fra Eidsiva Bredbånd?
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Med fleire gode 
kompensasjonsordningar ønskjer 
no Vang kommune å få fart på 
boligbygginga og gjere terskelen 
for å ta steget, litt lågare.

- Tanken er at dette skal vera eit 
positivt bidrag frå kommuna si side for 
folk som ønskjer å bygge her i Vang. 
Det er eit stort steg å etablere seg og 
byggje hus, og spesielt i ei litt ekstra 
tøff tid som no, seier Vidar Eltun, 
ordførar i Vang kommune. 
Det er difor ekstra gledeleg at Vang 
kommune i juni vedtok å innføre ei 
rekke gode kompensasjonsordningar, 
som skal lette litt på trykket i 
ei tøff tid, og få ned noko av 
byggekostnaden.
Og med denne gulrota, er håpet at 
fleire skal hoppe ned frå gjerdet og 
bygge draumeboligen i Vang!
 
Spent på responsen 
Det har vore vanlig at kommuna har 
gitt tilskudd til dei som har bygd hus 
opp igjennom åra, blant anna tilskudd 
for livsløpsstandard. I tillegg har 
kommuna fleire gratistomter i heile 
bygda, som ein har kunna tinge på for 
å byggje. 
- Desse tilboda har det vore mykje 
positivt respons på frå fleire. Difor er 
me jo litt spent på korleis responsen 
er på denne litt større kompensasjons-
pakka, smiler Eltun. 
- Det er jo vanskeleg å måle effekten 
av slike ordninger, men eg tenkjer at 
ein alltid er betre enn ingen. Og at 
om ein tek stege, kanskje fleire hiv 
seg på og pallen byrjer å rulle, legg 
han til. 

Eltun understreker at kompensasjons-
ordninga ikkje er retta mot ei spesiell 
målgruppe, men skal treffe alle som 

Vil få fart på boligbygginga i Vang

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

vil etablere seg i Vang. Det gjeld også 
dei som allereie bur i kommuna, men 
som kanskje berre leiger, at dei og 
kan bli freista til å byggje hus og bli 
endå meir etablert. 
- Her er det rom og plass til alle, me 
skal ikke gjere nokon forskjell på 
det. Me ønskjer oss ein jevn vekst i 
kommuna, og håpar at dette kan vera 
eitt av tiltaka for det, seier han. 
- Så blir det spennande i tida framover 
å sjå. Det kan jo hende me må justere 
desse ordningane etterkvart, om 
me ser at behovet er annleis. For 
det er tross alt det viktigaste, at dei 
ordningane me faktisk går for, treff 
godt, smiler Eltun. 

Sjå moglegheita i Vang 
Å ha jevn befolkningsvekst i Vang er 
eit viktig mål for kommuna. Anten du 
er heimflytter eller innflytter skal du 
vera like velkommen og føle at det er 
plass til deg her. Og du skal trivst, det 
er viktig! 
- Etablering er veldig sammensatt, 
for det er ikkje berre bolig som 
er avgjerande for å flytte på seg 
eller komme heim. Det er mange 
faktorar som spelar ei rolle og er heilt 
avgjerande, seier Eltun. 
- I bunn og grunn handlar det om å 
gjere Vang så bra som mogleg, på 
alle plan. Både med oppvekstvilkår, 
fritidstilbod, møteplasser og bolig, 
legg han til. 
- Så trur eg mange har erfart no 
gjennom dei siste åra, at det kanskje 
ikkje er så hakkende gale å bu på 
bygda. Eg trur fleire ser moglegheita 
i Vang og distriktet ellers, og det er 
veldig positivt, smiler Eltun. 
 

Tilskotsordninga består av følgande punkt:

• Kompensasjon for bygging av einebustad i Vang kommune på kr. 250.000,- 
i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. · Tilsegn om kompensasjon 
blir gjeve ved igangsettingsløyve · Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir 
gjeve ved utsteding av ferdigattest. 

• Bygging med utleigedel med kr. 50.000,- i tidsrommet 1. juli 2022 
til 31. desember 2023. Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved 
igangsettingsløyve · Utbetaling av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved 
utsteding av ferdigattest. 

• Kompensasjon for bygging av bustader med fleire einingar på kr. 200.000,- 
pr. eining i tidsrommet 1. juli 2022 til 31. desember 2023. 
· Tilsegn om kompensasjon blir gjeve ved igangsettingsløyve · Utbetaling 
av kompensasjonsbeløp blir gjeve ved utsteding av ferdigattest. 

• Tomter i Føsselie som er seldt innan 31. desember 2022 rabattars med 
50%. Kontrakt må vere signert innan 31.desember 2022. 

• Kommunestyret løyver inntil 2.000.000 kr frå post 1470.315.410, finansiert 
frå næringsfondet, til denne ordninga i 2022. 

• For unge etablerarar t.o.m. 35 år gis ekstraordinær kompensasjon på kr. 
100.000 for bygging av enebolig med livsløpsstandard.
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Nord-Aurdal
www.nord-aurdal.kommune.no 
Tlf: 61 35 90 00

Kjører man E16 nordfra gjennom Fagernes nå, får 
man en ny opplevelse. Det er nesten umulig å ikke 
se det, et 21x9 meter stort veggmaleri pryder nå 
Fagernes senter!

Det er kunstneren Sedin Zunic på oppdrag fra sente-
ret, Jørn Hilme-stemnet og Nord-Aurdal kommune, 
som har transformert den grå veggen til en magisk 
opplevelse som forener tradisjon, identitet og moder-
nitet.
 
Gatekunsten er en del av et større prosjekt som 
heter «Folkemusikk på veggen». Ambisjonen er fem 
kunstverk i sentrum – dette er det tredje. Tidligere har 
kunstnerne Martin Watson og Torunn Skjelland deko-
rert hver sin vegg i Jernbanevegen. Folkemusikken 

og dansen har lange tradisjoner i Valdres, og med 
prosjektet ønsker vi å synliggjøre denne identiteten i 
bybildet.

Sedin Zunic:
Har vært en del av gatekunst og graffitimiljøet i 
Kristiansand siden kan kom til Norge som 16-åring. 
Sedin er også kurator og jobber med eksperimentell 
moderne kunst, skulptur, veggmaleri og installasjo-
ner, og står blant annet bak Sea Invaders hvor kunst 
påminner oss om å ta vare på havet.
 
Det skal være trivelig og spennende å besøke 
bygdebyen, og vi håper denne visuelle opplevel-
sen faller i smak. Hjertelig velkommen!

Fagernes har fått et nytt landemerke
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Hver uke, gjennom hele skoleåret, 
tar Brennabu leirskole på Vaset i 
mot elever Østlandsområdet og 
noe Vestlandet. 

Årlig får tett oppunder 4000 elever en 
opplevelse for livet og minner de kan 
dele med venner og familie. Leirsko-
len tilbyr spennende aktiviteter, men 
like viktig setter man formidling av 
kultur og historier fra Vestre Slidre og 
Valdres i fokus. 

Etter endt uke gjennomføres en 
evaluering der elevene får komme 
med tilbakemelding på sitt beste 
minne fra uka.  Ofte er det utsikten fra 
Grønnsennknippa, eller det å klare en 
uke uten mobiltelefon, som går igjen 
av hva elevene tar med seg hjem som 
sitt minne for livet. 

Sagn og historier
Gjennom uka på Vaset legger leirsko-
lelærerne stor vekt på å fortelle sagn 
og historier. Mange elever har stått 
på toppen av Grønnsennknippa, sett 
mot Gråkampen og Hulabakkhula og 
hatt et ønske om å oppsøke skatten. 
Rundt leirbålet blir det fort stille når 

Formidling av kulturminner
til tusenvis av barn

Huldrehistorier og fortellinger om 
Haugfolket blir fortalt. Hvordan har 
alle stier og far i fjellet blitt til? Er det 
beitedyr som har tråkket dem eller er 
det bøndene som har laget dem for 
å hente tømmer? Visste du at en liten 
kjerreveg bak butikkene på Vaset blei 
opparbeidet slik at velstående engel-
ske turister på Fosheimseter hotell 
kunne få et vidsyn av fjellene i vest? 
Det veit leirskolebarn som har vært på 
tur til Ålfjell.

Stølskultur
Brennabu leirskole har i år startet et 
undervisningsopplegg der formidling 
av stølskulturen blir ivaretatt. Det blir 
fortalt om støling før og nå og om 
viktigheten av å utnytte beiteressurser 
i fjellet.  Elevene får være med på 
foredling av melk slik det blei utført 
av den «utdøende rasen» budeiene. 
Eleven sveiver separatoren og ser at 
kumelka blir både skummamelk og 
fløte. De er med og setter fløte til syr-
ning og får smake på ekte stølsrøm-
me. Av rømma får de se magien som 
skjer når den kinnes til smør. I tillegg 
får de være med å mate kalver.

Brita Siri Nesja forteller historier ved Vasetvatnet

Opplevelser
Et leirskoleopphold er opplevelsen 
av å prøve ski for første gang, drikke 
vann fra en fjellbekk, det er opplevel-
se av å overvinne frykten for noe du 
aldri har prøvd, få sitt første kyss og 

smøre sin egen matpakke. Og det er 
opplevelsen av å få med seg hjem 
kulturhistorie fra et lite stykke Norge.
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Etnedal
www.etnedal.kommune.no 
Tlf: 61 12 13 00

Om kort tid vil heil- og 
deltidsinnbyggjarar i Etnedal og 
nabokommunar kunne boltre 
seg på ein ny frisbeegolfbane 
ved skulen og Etnedalshallen. 
Arbeidslivsfag, som er eit valfag 
for ungdomsskuleelevane, står for 
bygginga. 

-Dette er det beste faget, var elevane 
som var i sving med den eine 
utkastrampa einige om ein litt fuktig 
haustmorgon i oktober. Snart har dei 
bygd ferdig ein frisbeegolf-bane med 
ni korger og ramper i tilknyting til 
lysløypa ovanfor skulen og hallen. 

Folkehelse for små og store
Banen passar både for nybyrjarar og 
meir erfarne innanfor frisbeegolf-
sporten, som har vorte stadig meir 
populær dei siste åra. I frisbeegolf 
eller diskgolf er prinsippet at ein skal 
kaste ein frisbee/disk frå utkastrampa 
til korga, med så få kast som mogleg. 
Etter fyrste kast, kastar ein vidare frå 
der frisbee-en ligg, heilt til han ligg i 
korga. Du noterer talet på kast og går 
vidare til neste utkastrampe. 
Terreng og vegetasjon bidrar med 
utfordringar. Banen i Etnedal ligg i 
hellande terreng, og har mellom 60 
og 80 meter mellom rampe og korg. 

Ansvar og eigarskap
Heile ungdomstrinnet kan velja 
arbeidslivsfag som valfag, som 

Ungdomstrinnet byggjer frisbeegolfbane

eit praktisk alternativ til tysk 
framandspråk. Gruppa på om lag 25 
elevar er delt i to, der den eine har 
ansvar for å laga lunsj til elevane på 
skulen ein gong i veka.

I tillegg har arbeidslivsfag dei 
siste par åra mellom anna pussa 
opp naturfagssalen og kunst- og 
handverksavdelinga og rydda skiløypa 
på skulen. Det er lærarane Vidar 
Veka og Kjetil Rotnes som har ansvar 
for faget. Dei vil legge opp til god 
variasjon, og at alle skal få prøve ulike 
oppgåver.
– Det er viktig at dei får erfaringar 
som dei får nytte av seinare i livet, 
seier Vidar Veka.
– I tillegg får dei eigarskap til 
omgjevnadane som dei sjølve har 
vore med på å skapa, og reagerer til 
dømes dersom det har vorte gjort 
hærverk.  

Opning til våren
Det er Etnedal skule som har tatt 
initiativ til og ansvar for bygging av 
frisbeegolfbanen, etter eit prosjekt 
der Valdres frisbeeklubb lærte opp 
elevar og lærarar på ungdomstrinnet 
i sporten. Det har etter kvart vorte 
eit samarbeid med kulturkontoret 
i kommunen, som mellom anna 
skal arbeide for at folk har gode 
moglegheiter for å vera fysisk aktive i 
nærmiljøet.

Arbeid med utkastrampe: Ungdomsskuleelevane Øystein Bergene, Markus Aas-Hansen 
og Gudbrand Bjørnødegård Fagernæs likar å arbeide med praktiske oppgåver utandørs. 
Dei håpar å etter kvart få bruke motorsag, som dei gjorde i fjor.

Elevane har no byrja med å legge 
kunstgras på rampene på banen, og 
til våren blir det høgtideleg opning.
– Banen skal passe for dei fleste, 
så vi legg opp til spenn i alder 
og erfaringsnivå. Vi håpar at også 
hyttefolk vil få lyst til å bruke banen, 
seier lærar Vidar Veka.

Variert terreng: Terreng og vegetasjon er 
med på å gi utfordringar for dei som skal 
bruke frisbeegolfbanen.
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Informasjonstavler formidler historien

Sør-Aurdal kommune har i 
samarbeid med Sliperiet og 
Bagn Kraftverk utarbeidet nye 
informasjonstavler om historien 
til Storbrofoss tresliperi og Bagn 
Kraftverk. 

De nye informasjonstavlene står nede 
på Fossvang slik at man kan se på de 
to byggene som representerer ulike 
tidsperioder og byggestil.

Det er en stor glede å kunne gjøre 
historien til Storbrofoss Tresliperi og 
Bagn Kraftverk synlig og tilgjengelig 
for alle, sa Øystein Jonsjord, fra 
Skagerak Kraft som er styreleder i 
Bagn Kraftverk, når han avduket de 
nye informasjonskiltene.
 
Det er Stig Solbrekken i Sør-Aurdal 
kommune som har vært leder for 
prosjektet, og han deler historiene 
med Valdresmagasinets lesere:
 
Storbrofoss tresliperi
Industribyggeren Pedor Piltingsrud 
(1875-1941) drømte om å etablere 
et moderne tresliperi på Bagn. 
Gründeren fra Begnadalen var 
inspirert av industrialiseringen av 
Norge hvor man tok i bruk fossekraft 
for å bygge ut industri og bygge opp 
byer og tettsteder. Piltingsrud startet 
arbeidet med å etablere sliperiet med 
å kjøpe Fjellheim hotell og fallet på 

som forgrenes til de to turbinene. 
Kraftverket stod ferdig i 1963 og har 
i perioden fra oppstart vært et stabilt 
og driftssikkert anlegg. En detalj ved 
stasjonen er at de to francisturbinene 
er utstyrt med forskjellige løpehjul. 
Tanken var å gi det ene aggregatet 

begge sider av fossen. Han sikret seg 
også frakt moderasjon på transport 
med Valdresbanen. I 1909 startet 
utbyggingen av fossen og bygging 
av fabrikkbygningene og en elektrisk 
taubane på 2,4 kilometer mellom 
Bagn og Tonsåsen. 1. juli 1910 ble 
Storbrofoss tresliperi satt i drift.
 
Sliperiet gav arbeid og inntekter for 
mange og gjorde at Bagn vokste 
og ble til et industri og handelssted 
sør i Valdres. Den tida sliperiet gikk 
for fullt var mellom 60-70 mann 
ansatt. Arbeiderene ved sliperiet var 
hovedsakelig lokale småbrukere og 
småbrukersønner, men det flyttet 
også arbeidere til Bagn som fikk seg 
jobb ved Storbrofoss tresliperi.  Salg 
av tømmer til sliperiet var på det 
høyeste på 16.000 tylfer i året og gav 
gode inntekter for skogeiere i Bagn, 
Reinli, Nord-Aurdal og Slidrebygdene. 
I tillegg var mange skogsarbeidere 
sysselsatt med hogst, kjøring og 
fløting.

Bagn Kraftverk
Bagn Kraftverk sto ferdig i 1963. 
Elvekraftverket i Bagn utnytter 
et fall på ca. 89 meter mellom 
Aurdalsfjorden og Bagn. Vannet føres 
gjennom en 3,5 km lang tunnel fra 
inntaket ved dammen i sørenden 
av fjorden. Det siste stykket går 
vannet gjennom et innstøpt trykkrør 

en bedre virkningsgrad ved lav 
last. De forskjellige løpehjulene gir 
aggregatene en effekt på omtrent 
36 MW og 39 MW. Det runde 
kraftstasjonsbygget er et kjent 
landemerke i Bagn sentrum. Det er 
bygget i funkisstil.

Nye informasjonstavler. Hanna Rivernes (Fra venstre), Øystein Jonsjord, Skagerak Kraft, 
Stig Solbrekken og Marit Haugsrud fra Sør-Aurdal kommune. Foto: Rune Fremgaaard

742 personar/husstandar har svara 
på innbyggjarundersøkinga som  
vart sendt ut til alle mellom 18 og 
85 år i Øystre Slidre. 

Kartlegginga inngår i prosjektet 
«Bolig for velferd», og blir ein del av 
faktagrunnlaget i utarbeiding av ein 
handlingsplan for bustadsosialt og 
bustadpolitisk arbeid i kommunen.

Formålet med spørjeundersøkinga 
var å kartlegge korleis innbyggjarar i 
Øystre Slidre kommune bur og ynskjer 
å bu. Kommunen ynskjer å leggje til 
rette for at Øystre Slidre skal vera ein 
attraktiv kommune å bu i, og at alle 
skal ha ein trygg og god heim. 

Ynskje om mindre og lettvinte 
bustadar
Det er utarbeida ein rapport som viser 
resultata av undersøkinga. Denne ligg 
på heimesida til kommunen. Rappor-
ten viser mellom anna at fleire ynskjer 
mindre bustader enn dei har i dag, og 
det er også eit aukande ynskje om bu-
stader med tenester eller fellesareal.

Hanne Rochmann på tildelings- og bu-
stadkontoret i kommunen er prosjekt-
leiar, og er i gang med å utarbeide 
ein handlingsplan med utgangspunkt 
i undersøkinga. Ho ser utfordringar 
med bustadtilbodet i framtida:

Langsiktig bustadplanlegging  
- Vi må tenke framover, og på korleis 
vi skal oppnå ein heilskapleg tanke-
gang som omfattar alle grupper på 
bustadmarknaden. Vi ynskjer ei lang-
siktig bustadplanlegging som betyr 
både lokalt, administrativt arbeid, og 
utvikling i samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnarar som eks. Hus-
banken, Fylkeskommunen og private 
utbyggjarar. 

Frigjering av større bustadar
Fleirtalet av dei som har svara på 
undersøkinga (66 %) har einebustad 
som sin «draumebustad». Prosjektlei-
aren ser for seg at dersom fleire eldre 
bur sentralt i mindre bustader, vil det 
frigjera større bustadar andre stader i 
kommunen, til andre grupper. 

Innbyggjarane ynskjer å bu i hei-
le kommunen, men vi ser at fleire 
ynskje å bu innanfor dei definerte 
sentrumsområda Heggenes/Tingvang 
eller Beitostølen. Nesten 70 prosent 
svarer at det er viktig eller svært viktig 
å ha daglegvarebutikk i nærmiljøet.

Handlingsplan
Fleire, både internt i organisasjonen 
og private aktørar, vil bli involvert 
i arbeidet med handlingsplanen 
framover. Per no er Flyktningtenesta, 
Psykiske helse samt tildelings- og 
bustadkontoret representert i pro-
sjektgruppa.

Inger Elisabeth Hilstad (plan og teknisk), Astrid Rogne (tildelings- og bustadkontoret), 
Jan Berg (Flyktningtenesta), Øystein Skattebu (ungdomsarbeid), Hanne Rochmann 
(prosjektleiar) og Hanne Svendsen (Psykisk helse) var med i prosjektgruppa frå starten.
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– Eg tenkjer at histori-
ene om gamle krigs-
heltar framleis har 
relevans. Berre sjå på 
Ukraina. Der er mange 
unge villige til å ofre 
livet for landet sitt.

Forfattaren og foredragshalda-
ren Svein Linge (75) frå Valldal 
har kome med bok om Rubin 

Langmo. Han var ein av dei høgast 
dekorerte norske soldatane under 2. 
verdskrigen. 

«Krigshelten som forsvann» er ho-
vudtittelen på boka til Linge. Lang-
mo var mellom mangt anna det før-
ste medlemmet i legendariske Kom-
pani Linge.

Fekk Krigskorset
– Han måtte hatt ni liv, seier namne-
broren Svein, som strekar under at 
han er ein svært fjern slektning av 
den velkjende Martin. 

Men Svein har skrive bok også om 

han. «Mennesket og krigshelten Mar-
tin Linge» heiter den og kom ut for 
tre år sidan. 75-åringen frå Valldal, 
som også har vore bonde, lærar, jour-
nalist og redaktør i sitt liv, arbeider 
jamt og trutt vidare. Han slår fast at 
tilværet til Rubin Langmo under den 
siste verdskrigen utan tvil fortener ei 
heil bok. Og den inneheld mange dra-
matiske historier. 

«Knapt nokon av våre kjende krigs-
heltar var med på så mange dramatis-
ke oppdrag i det okkuperte Norge 
som Rubin Langmo. Han var den før-
ste norske soldaten som fekk «Krigs-
korset med sverd» etter innsatsen 
ved Måløyraidet 27. desember 1941. 
Under hemmelege spion-, sabotasje- 
og våpenopplæringsoppdrag i Norge 
hadde han minst 7 ulike pass med fal-
ske namn. Om det var full storm inne 
i hovudet hadde han ei ytre ro som 
gjorde at han med sjarm, snarrådig-
heit og ein porsjon flaks kom seg 
unna Gestapo gong på gong. Opple-
vingane til Rubin Langmo under 2. 
verdskrig viser at verkelegheita kan 
overstige fantasien. Ein fiksjonsfor-
fattar ville knapt hatt fantasi til å dik-
te opp ein norsk krigshelt som hadde 

I kamp frå Oslo til Fagernes i april 1940

TIDKREVJANDE: Forfattar svein linge har brukt atskillege timar på boka, mellom anna ved pc-en.

KRIGSHELTEN: Fenrik rubin langmo på eit bilete frå krigens dagar. 
  FOTO: PRIVAT
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I kamp frå Oslo til Fagernes i april 1940

opplevd så mange dramatiske episo-
dar», skriv Svein Linge mellom anna i 
forordet. 

Spesiell mann
Langmo opererte mykje i Valdres. 
Derfor er den nye boka av interesse 
også i vårt distrikt. Ein annan grunn 
er at den tidlegare sjefen på Valdres 
Folkemuseum, Eiliv Odde Hauge, har 
ei sentral rolle i boka. Han var også 
motstandsmann under krigen og 
oppheldt seg i London frå slutten av 
mai 1940. Odde Hauge styrte museet 
frå 1959 til 1964.

Inger Noraker Raagholt (82), opp-
havleg frå Aurdal, arbeidde saman 
med Odde Hauge i mange år.

– Han var ein svært interessant, 
spennande og spesiell mann. For oss 
som var unge var det som å bli kjend 
med heile verda. Eiliv hadde jo 
enormt mange kontaktar, mellom 
andre Willy Brandt. Sjølv var eg så 
heldig å få bu hos han nokre dagar i 
Berlin, fortel ho og minnest rike år 
ved Valdres Folkemuseum.

Inger legg til at Odde Hauge var 
den som verkeleg opna museet for 
omverda og turismen.

– Han tilsette meg som museums-
vertinne. Og eg vart sendt til ei lang 
rekke reisebyrå for å få dei til å stoppe 
med sine busslaster hos oss. Det fekk 
vi til, seier den enno svært så aktive 
82-åringen.

Eiliv Odde Hauge var fødd i 1913. 
Faren var sokneprest i Volbu i Øystre 
Slidre. Slik fekk Eiliv noko av opp-
veksten sin i Valdres, frå han var fire 
til han var 15 år. Seinare studerte han 
jus og vart etter kvart både journalist, 
forfattar og filmskapar. Ved starten 
av krigen i 1940 deltok han som sol-

dat og sabotør. Dette gjorde at han 
måtte flykte til England, der han vart 
så lenge 2. verdskrigen vara.

Rubin Langmo – også kjend som 
Rubin Larsen – vart fødd i Telemark i 
1920. Eiliv Odde Hauge vart fødd i 
Hellesylt og budde der i nokre år. 
Langmo var berre så vidt fylt 20 år då 
krigen braut ut. Han døydde av kreft i 
1981.

Hektiske dagar
Under krigen, faktisk i dei første 
aprildagane i 1940, ville skjebnen at 
den modige 20-åringen og den sju år 
eldre Eiliv Odde Hauge kom til å møt-
ast. For å gjera ei lang historie kort, 
fekk Langmo etter å ha gått på sine 
bein frå Oslo via Raufoss, ordre om å 
melde seg for Odde Hauge på Brand-
bu. Han var utnemnd til sekretær for 
den øvste, militære leiinga. Det 
skjedde mykje på Brandbu i dei hek-
tiske dagane frå 10. til 20. april, noko 
som er beskrive i eit eige kapittel i 
Linge si bok. Etter nokre dagar fekk 
Odde Hauge og Langmo ein ny ordre, 
frå oberst Østby, sjefen for forsvaret 
av Valdres: Dei skulle ta ein bil og 
køyre til Dokka.

Langmo og Hauge fekk to fredele-
ge dagar på Dokka før turen gjekk vi-
dare nordover mot Fagernes. Tyske 
fly som fôr over Dokka verken bomba 
eller skaut med maskingevær mot 
bygningar i bygda. Laurdag ettermid-
dag fekk dei melding om at tyske 
troppar var på veg mot Dokka og at 
norske troppar var jaga på flukt ved 
Hornskleiva. Tyskarane hadde funne 
ein veg rundt soldatane som skulle 

forsvare vegen til Dokka og kom inn 
bak ryggen til dei norske.

Hauge skriv at kaptein Kolstad, Ru-
bin og han var dei tre siste til å forlate 
Dokka. Litt nord for bygdesenteret 
plukka dei opp ein norsk soldat som 
gjekk åleine langs vegen.

«Kvar skal du?» spurde Kolstad.
«Eg vil heim. Eg klarer ikkje dette 

meir,» sa han nærmast gråtande. Sol-
daten fekk skyss.

Han var frå Øystre Slidre og hadde 

vore med i kampane ved Hornsklei-
va. Han fortalde at alle kameratane 
hans var drepne i kampane: «Helve-
tes nazistar! No vil eg heim!»

Slik lyder ei av dei mange livfulle 
og detaljerte skildringane i boka. Og 
som kjent gjekk det dårleg med for-
svaret av Valdres.

Det einaste rette
«5. mai sette fiskeskøyta på 52 fot, 
«Nyo» av Ålesund, kursen mot Shet-
land. Saman med Rubin Langmo, 
Wilhelm Mohn, Eiliv Odde Hauge var 
ein løytnant frå hæren, ein flygar, to 
flymekanikarar, ein tysk jøde, dr. 
Kraus, tre humørfulle bergensarar 
som hadde delteke i kampane ved 
Voss og tre ungdommar frå Ålesund 
som ville over til England for å bli 
med i kampen mot Hitler. Skipper var 
Olav Festø. Hans problem var at in-
gen av hans faste mannskap ville 
vere med over til Shetland. Han had-
de heller ikkje noko sjøkart, draft, å 
segle etter. Men han hadde vore på 
Shetland for 20 år sidan. Hauge fortel 
at på turen over vart alle minus 3 sjø-
sjuke. Dei låg i lugaren og spydde og 
var heilt likesæle med kva som skjed-
de rundt dei.

For Rubin vart denne sjøreisa slut-

ten på alt det uverkelege som hadde 
hendt etter 9. april.

Han visste godt at han no hadde 
reist bort frå eit liv som aldri ville bli 
som det hadde vore. Draumen om å 
bli interiørarkitekt forsvann i det nor-
skekysten også forsvann i det fjerne. 
Han kjende seg tom, utan nokon tan-
ke eller ide om kva som no skulle 
skje. Samstundes hadde han også ei 
underleg kjensle av at det han no 
gjorde var det einaste rette å gjere», 
skriv Svein Linge i boka.

Og Rubin Langmo skulle verkeleg 
koma til å setja store spor etter seg. 
Frå han vart rekruttert som britisk 
agent deltok han i fleire sabotasjeak-
sjonar i Norge. Den mest kjende er 
kanskje Måløyraidet, som også står 
sentralt i boka. Det var ein alliert 
landgangsoperasjon retta mot det 
tyske hovudkvarteret på Måløy. 

Og den som vil veta endå meir om 
Rubin Langmo og rolla hans under 
krigen bør ta seg tid til å lesa Svein 
Linge si ferske bok, «Krigshelten som 
forsvann».

MORTEn STEnSBy

MUSEUMSMAnnEn: eiliv Odde 
Hauge, også fotografert i uniform under 
krigen.  FOTO: PRivAT

KURiØST: ei gamal teikning laga av Pedro i Vg, av han sjølv og eiliv Odde Hauge. 
 FOTO: PRivAT

Knapt nokon 
av våre kjende krigsheltar 

var med på så mange  
dramatiske oppdrag i det 

okkuperte Norge som  
Rubin Langmo.
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Hellbillies har lagt bak 
seg en mannsalder på 
vegen. Er det én ting 
hallingene forbinder 
med Valdres, er det 
rakfiskfestivalen. 
Bandet er da også 
sjølskrevne gjester til 
den trettiende utga-
ven av festivalen med 
«eit kjemisk produkt 
verdt ein nobelpris» i 
fokus.

Aslag Haugen (61) sitter hen-
slengt i en skinnstol i foajeen 
på kulturhuset på Fagernes 

side om side med lillebror og band-
kollega, Lars Håvard Haugen (52) – 
også han lettere henslengt, med 
halvlangt hår, iført t-skjorte med 
åpen skjorte over og et glinsende kje-
de om halsen.

Brødrene, som begge er bosatt i 
Oslo, har holdt stilen i over tre tiår og 
utgjør grunnstammen i bandet fra Ål 
sammen med trommeslager Bjørn 
Gunnar Sando, etter at Arne Moslåt-
ten og Arne Henry Sandum trakk seg 
tilbake fra turnétilværelsen for noen 
år siden. 

I dag er Lars Christian Narum og 
Egil Stemkens også fast del av beset-
ninga i bandet. 

Plakat frå 1996
– Jeg så det hang en plakat bak her fra 
1996. Kanskje det var da vi spilte her 
sist – jeg er litt usikker, sier Lars Hå-
vard.

«Stappfullt på Hellbillies-konsert» 
var overskrifta i avisa Valdres etter 
nevnte konsert i november for 26 år 
siden. Hallingene hadde da lagt turen 
om Fagernes kulturhus som andre 
stopp på en lengre norgesturné.

Det er ikke så ofte Hellbillies stiller 
seg opp foran et sittende publikum i 
et kulturhus. I vår markerte på sin 
side to smekkfulle saler samme sted 
siste rest av bandets trettiårsjubile-
um – to år på overtid – som det siste 
«som har gen fra koronaperioden», 
slik de sjøl uttrykker det.

– Det er en annen måte å gjøre kon-
sert på når folk sitter ned, og det er 
tidlig på kvelden. Folk sitter og hører 
etter – det er mulig å kunne ha med 
litt mer verbalt også i løpet av en kon-
sert enn det er på en klubb eller en 
festival. Sånn sett skiller de konserte-
ne seg ganske mye ut fra en jobb på 
Rockefeller eller på en større festival-
scene, fortsetter Lars Håvard mens 
broren nikker enig.

– Det er to helt forskjellige ting – de 
kan ikke sammenlignes, legger han 
til.

klare for folkefest
Med Hellbillies på scenen, sto stem-
ninga like fullt i taket på kulturhuset 
på Fagernes. 

«Dere har vært et fenomenalt fint 
publikum – på en tirsdag 'a gitt, det 
høres ut som det er lørda'n», fastslo 
vokalist og gitarist Aslag da han run-
da av og forlot scenen etter den første 
av to konserter i bygdebyen i vår.

Et halvår seinere er hallingene 
igjen Valdres-aktuelle i forbindelse 
med nok ei markering knytta til tret-
titallet – denne gangen i mer «vante» 
omgivelser. 

Under «Tjuvstarten» på Norsk Rak-
fiskfestival 4. november inntar Hell-
billies nemlig scenen i storteltet på 
Fagernes foran tusenvis av feststem-
te på fredagskvelden.

Vi spoler tilbake til 1990. Mens 
Hellbillies ser dagens lys som ei vide-
reføring av forløperen Kådnbandet i 
Hallingdal, kåres «Årets rakørret» for 
første gang på tampen av samme år i 
Valdres, hvilket sår spira til den før-

ste formelle rakfiskfestivalen noen år 
seinere. 

I år arrangeres altså festivalen – som 
riktignok måtte avstå fra folkefesten 
og holde seg til ei fagjurykåring i koro-
naåret 2020 – for trettiende gang.

– Voldsomt kreative måter
Siden har vegene til hallingbandet og 
den lokale festivalen i nabodalføret 
blitt krysset ved flere anledninger. 
Når nærmere tre tiår med festivalliv i 
rakfiskens tegn skal oppsummeres og 
markeres, står sjølsagt Hellbillies på 
artistlista.  

– Det finnes noen voldsomt kreati-
ve måter å drikke akevitt på, har jeg 
sett – med beholdere på sida av huet 
og noen slanger og greier, humrer As-
lag hjertelig. 

– Det er jo veldig lystig i Fagernes’ 
gater allerede fra tolv–ett-tida på et-
termiddagen, har jeg fått med meg 
når jeg har stukket huet ut av hotellet 
og kikka meg rundt. Det er en festival 
som samler veldig mye folk altså, 
fastslår han.  

Valdres viktig hele vegen
Etter godt og vel tretti år på vegen, 
kan inntrykkene bli mange og alle de 
små plassene langs vårt langstrakte 
land bli vanskelige å skille fra hveran-
dre. I tillegg til et knippe kulturhus-
konserter, har det blitt utallige festi-
valspillejobber her i dalføret for Hell-
billes.

– Det har alltid vært masse folk når 
vi har spilt her – helt fra den spede 
begynnelsen faktisk, så vi har vel 
egentlig kun gode minner fra Val-
dres, tror jeg, sier Aslag.

– Ja, masse gode minner, følger 
Lars Håvard opp.

– I starten var det Valdres og Tele-
mark, i tillegg til Ål og Hallingdal, 
som var de nærområdene som re-
sponderte på musikken vår først og 
var mest naturlig å sikte seg inn på 
publikumsmessig. I Valdres er vel 
kanskje rakfiskfestivalen et av stede-
ne vi har vært mest oppigjennom.

Med lauk og lefse  gjennom tretti år
Holder stilen: Brødrene lars Håvard Haugen (t.v.) og aslag Haugen har holdt det gående i en mannsalder og holder fortsatt                            koken som del av grunnstammen i det folkekjære bandet fra Ål 
som helt fra starten av karrieren har hatt et stort publikum i nabodalføret Valdres.
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Med lauk og lefse  gjennom tretti år
Liker festivalen, ikke fisken
– Det er vel «Rakfisken» da, er Aslags 
enkle konklusjon på spørsmålet om 
de har konkrete minner å trekke fram 
fra dalføret.

– Det blir jo litt sånn når du har 
holdt på så lenge – du har liksom vært 
overalt og spilt så mye, at det blir 
vanskelig å trekke fram én ting heri-
fra, men rakfiskfestivalen husker 
man jo liksom, utdyper Lars Håvard.

Når brødrene blir spurt om de er 
glade i rakfisk sjøl, drar de litt mer på 
det. 

– Nja, kommer det litt tvilende 
med et smil om munnen fra sistnevn-
te. 

En hyllestsang til den tradisjonsri-
ke fermenterte fisken som har sterkt 
rotfeste i våre trakter, har Hellbillies 
like fullt på samvittigheten.

Du kan reise heile jorde rundt på dyre 
resturanga,
Og smaka alt som kjøpast kan for peng.
Men dei kostelege retta som bi båre inn 
på bordet

Dæ'æ 'kji dæ ein ekta nordmann treng!
Finst 'kji maken te rakafisk, med lauk og 
lefse!
Ein luksusrett på ekta gamalt vis.
Eg vil påstå at rakafisk med lauk og lefse
Er eit kjemisk produkt verdt ein nobel-
pris!

I Tyskland æt du Sauerkraut, i England 
fær du pudding.
I Kina kan du smaka mykji godt!
Dæ'æ fint med franske snegla og ein 
pizza frå Milano,
Men eg veit noko som æ like flott.

 «Rakafisk» fra Hellbillies debutalbum 
«Sylvspente boots», tekst: Arne Moslåtten

Slik lyder rakfiskhymnen «Raka-
fisk» som var med på debutalbumet 
«Sylvspente boots», som har tretti-
årsjubileum i år. 

«Hellbillies frå Ål i Hallingdal plate-
debuterer i desse dagar med «Sylv-
spente sko». Dei fem hallingdølene 
har ikkje late seg påverke av ingredi-
ensane i tradisjonelle amerikanske 

countrymelodiar, men har i staden 
sin egen musikk og har plassert mu-
sikken solid og rotfesta i sin eigen 
bygdekultur», sto det å lese i forbin-
delse med platedebuten i «Utafor 
skigarden»-spalta i avisa Valdres 12. 
september i 1992. 

tilfeldig at det ble på dialekt
Teksten til «Rakafisk» – til tonene av 
Dwight Yoakams «Guitars, Cadillacs» 
– er det låtskriver og tidligere band-
medlem Arne Moslåtten som har ført 
i pennen, i likhet med så mange av 
Hellbillies’ låter.

«For min del var det eigentleg litt 
tilfeldig at eg byrja å skrive på dia-
lekt. Det var veldig lokalt innretta, og 
vi hadde ingen draum om at det skul-
le nå ut til folk på den måten det har 
gjort», fortalte Moslåtten til Valdres-
magasinet etter at han hadde pensjo-
nert seg fra turnévirksomheten for 
noen år siden.

«Medan ein i nynorsk, som skrift-
språk, møter motstand og kvasse 
kantar, er desse slipa vekk i dialek-

ter», fortsatte Moslåtten da han tok 
for seg emnet «dialektrock» i samtale 
med blant andre låtskriver i Valdres-
bandet Staut, Ørnulf Juvkam Dyve.

«Kan låtar gjere folk nyfikne på 
språk og kva gamle ord tyder, slik at 
ikkje denne lærdomen går tapt, er 
det veldig bra», var konklusjonen til 
Hellbillies-veteranen.

Både Moslåtten og Juvkam Dyve 
har mottatt målpriser på hver sine 
hold for den aktive dialektbruken 
som gjennom fengende melodier har 
nådd ut til bredden av folket. 

– Veldig stas
Tidligere i år ble Hellbillies tildelt he-
dersprisen under Spellemannprisen 
etter godt og vel tretti års innsats i 
norsk musikkliv.

– Hederspris – jeg synes jo det er 
veldig stas å få en sånn pris når du er 
relativt frisk og rask og kan gå opp på 
scenen og hente prisen sjøl, sier As-
lag mens han slår seg på låret og ler 
godt. 

HoLder stiLen: Brødrene lars Håvard Haugen (t.v.) og aslag Haugen har holdt det gående i en mannsalder og holder fortsatt                            koken som del av grunnstammen i det folkekjære bandet fra Ål 
som helt fra starten av karrieren har hatt et stort publikum i nabodalføret Valdres.

FoLkeHaV: Hellbillies foran et folkehav i storteltet på Fagernes på 2000-tallet. Fredag 4. november 
spiller de på norsk rakfiskfestival.  arkiVFoto: Geir HeLGe skattebo

anno 2022: i vår holdt Hellbillies to fullsatte konserter på 
Fagernes i kulturhusformat.

Mannen bak: arne moslåtten har 
skrevet teksten til «rakafisk».
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– Ofte blir jo slike priser delt ut helt 
på tampen, ikke sant, forklarer han 
lattermildt. 

– Vi har på ingen måte noen slags 
planer om å «legge ned», forsikrer vo-
kalisten og gitaristen, som røper at de 
ble tatt på senga under sjølve utde-
linga.

– Visste ingenting 
– Vi visste jo ingenting på forhånd. 
Det var folk i apparatet vårt som vis-
ste om dette her, men de hadde jo 
holdt kjeft, så vi var helt uforberedte 
på det. Vi visste ikke at Arne Moslåt-
ten og Arne Sandum kom dit, så det 
var veldig stas at de dukka opp når vi 
først fikk en sånn pris, for de er jo i hø-
geste grad en stor del av det her.

– Hvis det er én pris alle vil ha, så er 
det jo den. «Kanskje får jeg den en 
dag liksom?», har man tenkt. Jeg 
måtte sjekke den lista over de som 
har fått den før oss – og det er et fint 
selskap å være i, konstaterer Lars Hå-
vard.

Hellbillies ble i 2007 for øvrig ut-
nevnt til «Årets Spellemann» og har 
tidligere også vunnet to Spellemann-
priser i klassen for countrymusikk.

Har bana veg 
Hallingene har en solid katalog å vise 
til siden albumdebuten for tretti år si-
den. Sist ut var plata «Blå dag» fra 
2021. 

De samspilte gjengen har dessuten 
rykte på seg for å være et av landets 
beste liveband og legger turen om et 
utsolgt Rockefeller i hovedstaden, 

før de vender snuta mot Norsk Rak-
fiskfestival. Året avslutter de for øv-
rig i eget dalføre, like over fjellet, på 
Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet, 
16. og 17. desember. 

På hallingmål, har Hellbillies ledsa-
ga store og små begivenheter i folks 
liv i en mannsalder – og bana veg for 
dem som har kommet etter, som Val-
dres’ egne dialektrockere i Staut. 
Godt og vel ti års erfaring på baken til 
tross, har valdrisene fortsatt et par 
tiår å «ta igjen» på hallingene.   

– De har jo holdt på i mange år de 
nå, så de er et godt etablert band, 
fastslår Lars Håvard. 

Staut-skryt
– Staut har blitt ganske svære de, så 
det er veldig kult, legger Aslag til. 

Ondt blod dalførene imellom hører 
fortida til – Haugen-brødrene gleder 
seg over Stauts suksess og er rause 
med valdrisene, som de ikke ser på 
som konkurrenter, men kolleger i 
samme bransje. 

Hallingdal Lyd, som ble etablert i 
samarbeid med Hellbillies tidlig på 
90-tallet, har for øvrig Valdres-ban-
det også godt samarbeid med. I dag 
leverer hallingdalsbedriften tjenester 
innen lys, lyd og scene til flere arran-
gement og festivaler i Valdres.

– Det er vel det fine med musikk 
egentlig, at alt handler svært lite om 
konkurranse. Det er ingen som tar 
tida på hvem som spiller fortest, sier 
Aslag lattermildt. 

– Det en skal måle, er hva folk vil 
høre på liksom, så det er ikke noe 

konkurranse oss imellom, fastslår 
Lars Håvard med et smil.

Gamle kjenninger
Under Norsk Rakfiskfestival står både 
Hellbillies og Staut på scenen i stor-
teltet. Dialektrocken florerer og en 
underskog av lovende band vokser 
fram. 

Strandingarna innleder festivalen 
på lavvoscenen torsdag 3. november 
med et bandmedlem både Haugen-
brødrene og Staut-medlemmene 
kjenner godt fra før, Lars Isachsen 
Jemterud. 

33-åringen fra Volbu har slått seg 
ned i Aurdal med familien og har sitt 
daglige virke som kulturkonsulent i 
Nord-Aurdal kommune.

Det var likevel ikke som booking-
ansvarlig og vert i kulturhuset valdri-
sen møtte Haugen-brødrene for før-
ste gang. Snarere møter Lars i jobben 
som kulturkonsulent igjen gamle 
kjenninger fra fortida hos gitarverk-
stedet og faghandelen Vintage Guitar 
i Oslo. 

– Veldig hyggelig
– Han sørga for at det noen ganger ble 
veldig dyrt å gå innom den butikken, 
humrer Aslag mens broren nikker 
enig.  

– I den butikken han jobba i, kan du 
gå inn og stille fagspørsmål, så kan 
du som regel få et godt svar fra samt-
lige som jobber der. Det er mange 
plasser det er ekspeditører som må 
hente egne eksperter liksom. Det er 
færre og færre slike faghandler igjen, 

så det er veldig bra at det fortsatt fin-
nes noen, utdyper Lars Håvard, som 
regnes for å være en av landets beste 
gitarister. 

– De fleste jeg møter her, har jo fak-
tisk vært kunder der, så det er veldig 
hyggelig. Sist gang var det Thomas 
Stenersen (gitarist for og gift med 
Eva Weel Skram, journ.anm.), og nå 
er det dere, påpeker valdrisen. 

– Må være nydelig
– Dro du opp hit for å begynne å jobbe 
her, spør Lars Håvard interessert. 

– Jeg dro hit med unger og kjøpte 
plen – vi måtte ha plen, smiler Lars og 
legger til at han på tidspunktet også 
turnerte fast med Staut som backli-
netekniker. 

– Stemmer det, utbryter Lars Hå-
vard. 

– Men så kom utlysninga om å dri-
ve kulturhuset, og da var jeg ikke 
vond å be om å søke i alle fall, for jeg 
har jo røttene mine her, og da kunne 
jeg drive med noe jeg synes er gøy i 
Valdres. 

– Ja, ikke sant, det er jo kjempebra, 
sier Aslag. 

– Det må jo være nydelig det, sier 
Lars Håvard med et smil. 

– Nå som ungene er litt større, er 
jeg litt tilbake på vegen med Staut 
igjen også, så det er fint, avslutter 
valdrisen som sjøl altså er klar for 
spillejobb på rakfiskfestivalen med 
dialektrock på valdresmål.

IngrI Valen egeland

InSpIrerer: Hellbillies har bana veg for andre, og mange norske band har fulgt i deres fotspor innen dialektrocksjangeren, også i Valdres. lars Jemterud isahsen, som i 
dag jobber som kulturkonsulent i nord-aurdal kommune, kjenner Haugen-brødrene fra tida han jobba på gitarverksted i Oslo. Han har også vært på vegen med staut som 
backlinetekniker og spiller i band sjøl, deriblant strandinga, som i likhet med både Hellbillies og staut spiller under norsk rakfiskfestival på Fagernes.
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Ikke abonnent?
Vi gir deg et godt introduksjonstilbud

Les avisa Valdres når du vil og hvor du vil!

Digitalt abonnent
- alt digitalt innhold på pc, lesebrett og mobil

 Helår nett .............. kr 1.250,-
 Halvår nett ............ kr 735,-
 3 måneder nett ..... kr 259,-

Bestill på telefon 61 36 42 00
eller abo@avisa-valdres.no
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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

Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli

Fra kr 2.300.000,- til kr 2.600.000,-

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 7 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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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 | Høy standard | Restaurant | Spaavdeling | Basseng

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
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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
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To til tre dager i uka 
trener medlemmer av 
Norske Redningshun-
der Valdres lag, 
sammen. De er alltid 
klare om de får be-
skjed om at noen er 
savnet, ikke kommet 
hjem eller at det mis-
tenkes at noen har 
gått på ski hvor det 
har gått ras.
– Det er et ganske trangt nåløye å 
komme igjennom før en hund blir 
godkjent som redningshund.

Slik bør det også være, for vi må 
kunne stole på hundene våre dersom 

vi blir kalt ut, sier Trine Teien, som 
nå er leder av Valdres lag.

I dag har avdelingen tre godkjente 
lavinehunder og en som er godkjent 
for søk i terrenget. Flere hunder er på 
gang.

– Jeg måtte pensjonere min hund i 
vinter, da var den for gammel. Jeg 
trener opp en ny hund i samme rase. 
Jeg liker rasen mudi, sier Lene Gun-
narson, som legger til at hun er godt 
fornøyd med framgangen til den nye 
hunden.

– Jeg er ganske ny i gamet. Min 
hund er ikke godkjent enda. Det er en 
belgisk fårehund. Det er utrolig flott å 
få være med på treningene her. Det er 
så flott miljø i gruppa vår sier Jørn 
Larsen.

«Valdres» fikk være med på en 
øvelse. Vi møtte opp på skytebanen i 
Aurdal. Her er det et område der red-
ningshundene har tillatelse til å tre-
ne. I sommerhalvåret har vi og en av-

tale med Noraker gård om trening i 
deres skog, og en avtale i Øystre Sli-
dre.

– Disse avtalene er gull verdt for 
oss, da våre hunder trenger variert 
terreng for å kunne gjøre en god jobb 
under utdannelse og siden på aksjo-
ner, sier Teien.

Demonstrasjon av søk
Etter en prat ble vi enige om at jeg 
kunne får være med på en demon-
strasjon. Jeg gikk et stykke inn i sko-
gen. Jeg forsøkte å gjemme meg så 
godt det var mulig bak en stein. Det 
gikk ikke mer enn fem minutter før 
hunden Wirre kom løpende. Da den 
fant meg tok den deler av halsbandet 
sitt inn i munnen og løp tilbake til ei-
eren sin Bjørn Olsrud. Wirre kom til-
bake og forsikret seg om at jeg frem-
deles var der, og stakk tilbake igjen 
og hentet Bjørn. Wirre fikk sin på-
skjønnelse da eieren kom fram også.

– Wirre er en schæfer. Han er utro-
lig flink. Jeg stoler 100 prosent på 
han, sier Bjørn som forteller at det 
var forholdsvis lett å finne meg. Wir-
re fikk jo helt ferske spor. Det hadde 
vært verre om jeg hadde vært savnet 
lenge. Men hundene som er godkjent 
er trent på dette også.

Bjørn Olsrud er nestor i laget i Val-
dres. Han startet selv med rednings-
hunder i 1985 og var med og startet 
laget i Valdres i 1993. Han var leder av 
laget helt til Trine Teien tok over le-
dervervet for et par år siden.

Samarbeid med røde kors
Da vi kom tilbake til de andre hadde 
også Stig Aastveit fra Nord Aurdal 
Røde Kors møtt opp. Han fortalte at 
Røde Kors har et utstrakt samarbeid 
med Norske Redningshunder.

– Det samarbeidet er gull verdt for 
oss. Vi utfyller hverandre. Vi har 
øvelser sammen. Kommer vi for ek-

PÅ treNING: to til tre dager i uka trener norske redningshunder, lag Valdres. Her er Jørn larsen lene gunnarson, trine teien, Bjørn Olsrud, geir Fjeld og stig aastveit 
fra røde Kors.Hundene på bildet er Jarra, denia og Wirre.

Alltid i beredskap
Norske redNiNgshuNder:
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sempel til et sted der det har gått et 
skred, gjør hundene et arbeid som vi 
ikke er i stand til å klare selv med 
mange som kan gå med søkestenger. 
Hundene kan gå over et område på 
relativt kort tid. Jeg er imponert over 
det arbeidet hundeførerne og deres 
hunder utfører, sier Stig Aastveit.

Det er flest schæferhunder, og re-
trievere blant redningshundene. 
Men også andre raser er representert.

Hundene må ha et jaktinstinkt, for 
de jakter jo egentlig på mennesker. 
De må være samarbeidsvillige, tryg-
ge og også være nysgjerrige.

 – Det er egentlig en livsstil å drive 
med redningshunder. Hundene er jo 
levende vesener og kan ikke parkeres 
i et skap når de ikke blir brukt. De 
trenger mosjon, mat, trening og opp-
dragelse hele livet. Takken vår får vi 
gjennom gode relasjoner mellom dyr 
og mennesker, samt mange venner i 
samme miljø på tvers av organisasjo-

ner. Å kunne birdra til å redde liv er 
en god motivator. Samtidig har dette 
et annet perspektiv, det er ikke alltid 
vi kommer tidsnok til å redde liv, vi 
finner også folk som er omkommet. 
Da får de etterlatte i alle fall et svar, 
sier Trine Teien.

Innsats for samfunnet
– Jeg hadde håpet på at myndighete-
ne var like takknemlig for det både de 
som driver med redningshunder og 
vi i Røde Kors gjør. Det eneste det of-
fentlige yter er å gi kjøregodtgjørelse 
etter statens satser når vi blir utkalt. 
Vi får ikke dekket andre omkostnin-
ger. Vi må betale moms for alt vi bru-
ker og trenger. En kan nesten si at 
staten tjener penger på det vi gjør. 
Slik burde det ikke være, for vi gjør 
en stor innsats for samfunnet, sier 
Stig Aastveit. 

– Det er nesten et paradoks at vi 
ikke har kommet lenger i frivillighe-

tens år, sier Trine Teien.
– Vi er også prisgitt arbeidsgivere 

som gir oss fri for å være med på et-
tersøk, sier Aastveit.

– Det kan være frustrerende å ikke 
kunne dra med en gang alarmen går 
og vite at vi må vente til vi selv har fri 
før vi kan komme. Ikke alle arbeidsgi-
vere har skjønt at vi bør komme fort.

Det ser i alle fall ut til at tjenestene 
til Norske Redningshunder blir stadig 
mer nødvendig. Flere folk drar opp i 
fjellheimen. Hytteturistene blir flere, 
og ikke alle fjellvante. Uvær kan 
komme lett. Om vinteren er det også 
stadig flere som går utenfor løypene. 
Ikke alle er klar over hvor lett det er å 
utløse et skred.

– Vi står klare om vi blir tilkalt. Vårt 
arbeid er en livsstil. Vi hjelper til så 
fort vi blir tilkalt. Vi har et utrolig 
godt samarbeid med alle nødetatene 
her i Valdres. Vi trener sammen med 
alle.

Sammen med politiet, helsevese-
net, Røde Kors og sivilforsvaret, med 
flere utfyller vi hverandre, sier Trine 
Teien i Norske Redningshunder Val-
dres lag.

Geir NorliNG

eIer oG HANS HUND: Bjørn Olsrud var med på å stifte norske redningshunder 
Valdres. Her sammen med hunden sin Wirre.

FANt MeG Lett: redningshunden Wirre fant meg selv om jeg hadde gjemt meg 
i skogen.

LeDer I LAGet:  trine teien og Jarra.  Foto: prIvAt

SAMArbeIDer: det er et nært samarbeid mellom norske redningshunder og 
røde Kors. stig aastveit fra røde Kors møtte på treningen til redningshundene og 
kom i prat med leder av norske redningshunder avdeling Valdres med trine teien.

Norske  
redNiNgshuNder
norske redningshunder er en 
landsomfattende, frivillig, humanitær 
redningsorganisasjon. Organisasjonen 
utdanner hunder, hundeførere og 
ledere til bruk i redningstjenesten, 
og organiserer beredskap for disse 
ekvipasjene gjennom kontakt med 
hovedredningssentralene og lokale 
politimyndigheter.



Ingen over, ingen ved siden av. Det er uttryk-
kelig slått fast at Egil Magne Fjelltun i Rogne 
har Norges eldste A-Ford på gardstunet, men 
også mye annet spennende.

Ford er bilmerket som teller for 
Egil Magne Fjelltun i Rogne. Det 
har også på et vis gått i arv for 

hans vedkommende. – Far sverget til 
Ford og jeg bruker å si at noen lærer 
fort og andre lærer etter hvert, sier 
Egil Magne Fjelltun. Han byr på kaffe 
og smultringer i gardsverkstedet på 
bruket han kjøpte for sju år siden i 
Rogne. Som nærmeste nabo til for-
samlingslokalet Solhaug er det kort 
veg til bygdepøbb og når det skjer 
noe sosialt i bygda. – Her serveres det 
forresten kaffe og smultringer hver 
dag fra klokka 07.00, sier Fjelltun 
med glimt i øyet. 

Vil bygge nostalgiverksted
Egil Magne har allerede utrettet en 
hel masse på eiendommen for å gjøre 
den slik han har planer om. Nå er fe-

drifta avviklet og Egil Magne vier sta-
dig mer av sin tid til hobbyen, sjøl om 
han fortsatt driver som maskinentre-
prenør slik han har gjort i mange år 
nå. Da skiftet han fra å være bilmeka-
niker, blant anna var han flere år hos 
Ford-forhandleren på Fagernes. En-
treprenørvirksomheta er betydelig 
nedskalert nå i forhold til slik han 
dreiv en periode.

Planene for bruket er som sagt 
mange, og han er på god veg til å byg-
ge opp et ordentlig nostalgiverksted i 
driftsbygninga. Det e rhan allerede 
på god veg til, og enn så lenge er det i 
full drift med løftebukk og alskens 
utstyr som trengs for å holde den an-
selige bil- og traktorparken i hevd. – 
Jeg er egentlig pensjonist og tilpasser 
jobbinga til det som fungerer best for 
meg, sier han. 
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Stolt eier : egil magne Fjelltun poserer gjerne ved «grombilen», a-Forden som han og faren kjøpte i 1980 og seinere restaurerte. siden 1982 har den vært på vegen i 
hans eige. 

MuSeuMSplaSS: tunet hos egil magne Fjelltun i rogne rommer mye historisk 
utstyr, her poserer han ved en helt intakt stubbebryter og i framkant en tempo 
motorsykkel 1954-modell. 

En helt spesiell bil opptar  Egil mer enn noe annet

BILEN MIN
a-Ford, 1928-modell
egil magne Fjelltun



Boxeren Kira svinser omkring og 
gir klart uttrykk for at vi er kjedelig 
opptatt av alt rundt oss mer enn av 
dyret som gjør alle forsøk på å bli 
midtpunktet. En smultring! i kjeften 
bidrar til å holde den vekk for en 
stakket stund.

– Snill hund og fantastisk venn, 
kommenterer Egil Magne, og fortel-
ler at han hentet den innved svenske-
grensa for to år siden. Nå er den sole-
klar følgesvenn over alt Egil Magne 
oppholder seg. 

Kjøretøy i fleng
Det er ikke til å unngå å kommentere 
den anselige mengden av Ford Fies-
taer som er linet opp på eiendom-
men, i tillegg er det et betydelig an-
tall traktorer av gammel årgang. I 
bakkant godt tatt vare på i en tidlige-
re krøtterhall, får vi øye på to Ford 
Skyliner. Også det er biler av edleste 
slag sjøl om det er et langt stykke 
fram før de er fullverdige. En nyere 
knallrød Ford Ka Streetcar står på tu-
net, det er ikke mange av disse heller. 
Strategisk plassert på tunet ved siden 

av en gammel, helt intakt stubbebry-
ter, står sjølveste juvelen parkert, en 
A-Ford 1928-modell. For å komplet-
tere så står også i samme område par-
kert en flott original Tempe Stan-
dard, 1954-modell.

Det helt unike for A-Fordens ved-
kommende er at den av Fordklubben 
i Norge er grundig dokumentert til å 
være den først importerte A-Forden i 
Norge og den eldste gjenværende 
som altså er i daglig drift. Ingen over 
eller ingen ved siden av.

Den eldste i Norge
– Den er helt identisk som den har 
vært fra opprinnelsen av, men fikk 
for noen år siden ny lakk og setene og 
dørene ble trukket om på nytt. Begge 
deler var saktens nødvendig. Det 
gjenstår alltid noe småtteri å fikse, 
men ellers er den slik den var fra den 
kom til Norge og Valdres i 1928, for-
teller Egil Magne stolt. Bilen har også 
en helt unik historie i Valdres, som 
var utgangspunktet for at avisa den-
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Detaljer: den gamle a-Forden har mange detaljer, blant anna Ford-emblem på 
hjulkoppene.

KosestuND: egil magne Fjelltun er i sitt ess når han setter seg bak rattet på 
grombilen, som er svært godt tatt vare på.

DoKumeNtasjoN: den 1928-modellen ble opprinnelig kjøpt og videresolgt 
av Fagernes automobilforretning. Her er dokumentasjonen på høgre side av 
dashbordet. 

origiNal: egil magne Fjelltun er fjerde eier av bilen som kom til Valdres som ny i 
1928. Bilen er helt original. 

En helt spesiell bil opptar  Egil mer enn noe annet

Forts. neste side



ne gangen tok turen til Rogne. Denne bygda er jo 
full av mennesker med mye rart og unikt i låvene 
og på gardstuna sine. 

Det er uunngåelig å spørre om han har talt opp 
hvor mange traktorer han har egentlig.

– Det er 13, trur eg, sier han og trekker på smile-
båndet og er rask til å supplere. – Det er bare en 
Ford-traktor på garden, ellers har jeg noen Oliver 
som er et gammelt amerikansk traktormerke og 
verdens største traktorforhandler. Dessuten be-
finner det seg noen Gråtasser og Case-traktorer 
her. En gang var det faktisk eget serviceverksted 
for Ford som Kristen Listrud drev her i b ygda. Det 
bidro til at det ble solgt mange Forder i bygda, sier 
Fjelltun.

Kjøpte Fridtjof-mopeden
Garden rommer mange rom og hus, og vi aner nok 
at plassen også er gjemmested for mye mer enn 
det øyet oppdager. – Jeg har også Corvetten som 
Fridtjof fra Enebakk brukte i fjernsynsserien om 
han. Meget fornøyelig program med fin humor, 
minnes Egil Magne, som forteller bakgrunnen for 
at han fikk kjøpe den.

– Den ble lagt ut på en NRK-auksjon for noen år 
siden, og jeg lot meg i kjent stil rive med og fikk til-
slaget for 10.000 kroner. Den hadde derimot en be-
tydelig mangel ved at den mangla kicken så vi fikk 
ikke startet den. Men så var det treff på Heggebø, 
og kompisen i nabolaget, Tormod Hermundstad, 
ordnet kick. Den ble montert kvelden før Hegge-
bøtreffet og sykkelen ble startet opp. Det bidro til 
at jeg kunne komme susende inn på utstillings-
plassen på Heggebø i fullt Fridtjof-driv, skratter 
Egil Magne. 

Solgt av Gullhagen
Men tilbake til det som egentlig var foranledning 
for vårt besøk hos Egil Magne, nemlig Norges eld-
ste A-Ford.

– Vi vet med sikkerhet at den ble kjøpt av Ford-
forhandleren på Fagernes Hermann Gullhagen 
som importerte den ny. Han hadde den i egen regi 
fram til i 1932. Den gang på 1930-tallet lå Ford-for-
retninga, Fagernes Automobilforretning, der Ga-
veforsyningen hold til i mange år - lokalet hvor Hå-
velsrud driver butikk med reiseeffekter - mens 
Ford-verkstedet var i bakgården i butikklokalet 
Onstad nå avvikler i.

I 1932 ble bilen kjøpt av Jørgen Sagahaugen på 
Heggenes som hadde den til på 1970-tallet. Den sto 
blant anna gjennom krigsåra lenge uten hjul under 

et hus på Heggenes. Kanskje for å hindre at tysker-
ne beslagla den.

Bilen ble stående helt fram til på 1970-tallet, og 
den etter hvert svært kjente hotell- og reiselivs-
mannen på Beitostølen, Steinar Hovi, fikk så hånd 
om den og den ble nyregistrert med JC-skilter, som 
den fortsatt har. Opprinnelig var den jo E-regis-
trert. Den gang fulgte registreringsnumrene eier 
og ikke som i dag, bilen. Den har derfor hatt tre for-
skjellige registreringsnummer. 

Far- og sønn-prosjekt
Men bilen var lite i bruk og sto mange år på Ygna.

– Far kjøpte den i 1980, antakelig for at jeg skulle 
ha noe fornuftig å finne på. I alle fall brukte jeg og 

far to år på å fikse den opp. Vi jobbet nokså tett 
med prosjektet over en toårsperiode før vi fikk den 
registrert i 1982.

– Eneste utfordring er jo at bilen brukes for lite. 
Far gikk bort for to år siden og da fikk jeg overta 
den i sin helhet, noe søsteren min støttet meg vel-
dig i. For meg betyr jo bilen noe helt spesielt, både 
på grunn av den litt spesielle historia og ved at jeg 
og far restaurerte den sammen. Jeg føler det som 
en klar forpliktelse å ta vare på den og junior skal 
selvfølgelig ha den videre. Vi tar vare på den etter 
beste evne og snart flyttes den opp på låvebrua 
igjen der den har luftig og svært egna oppbevaring 
gjennom vinteren. 

Motor seig som få
Egil Magne forteller at motoren på bilen er en 3,2 
liter som utgjør vel 40 hestekrefter og er sideventi-
lert. Den er enkel mekanisk og den er så gammel at 
den hadde deler etter forgjengeren T-Forden.

– Men det medfører en viss teknikk å kjøre og 
bruke slike biler?

– Det er jo sant, men det er mest en øvingssak. 
Bremsesystemet er likedan nokså spesielt der det 
er stag som styrer bremsinga, forteller Egil Magne, 
som også sender noen takkens ord til billakkereren 
Rosendal på Fagernes som hadde jobben med å 
lakkere den. – Han gjorde en kjempejobb, helt 
klart. Nå ønsker jeg å ta vare på den som den er, 
også beholde JC-skiltene slik den har vært i vårt 
eie, sier Egil Magne. 

Målet er å restaurere Skylineren
Bilinteressen har alltid stått sentralt for Egil Mag-
ne. Og det startet tidlig. – Derfor var det også na-
turlig å bli bilmekaniker. Mye av livet har nok dreid 
seg om kjøretøy, mekanikk og maskiner. 

En historie husker han spesielt godt. Det er fra 
en biltur til Danmark i oppveksten en gang. 

– Far kjøpte et bilblad og ga meg, antakelig for at 
jeg skulle holde fred. I dette bladet var det en re-
portasje og bilder av en Ford Skyliner. Det bildet 
fikk jeg aldri ut av hodet og derfor måtte det bli en 
slik. Nå har jeg to, og meninga er å bruke den ene 
til delebil. Dette prosjektet har førsteprioritet når 
verkstedet i låven står helt ferdig, sier Egil Magne. 
Innimellom arbeidet med å bygge ferdig verkste-
det er det også en og annen Ford Fiesta som får litt 
godt stell.–Det er nok å ta av, gliser han. 

Torbjørn Moen
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entuSiaSt: egil magne Fjelltun brenner for gamle biler og historisk teknologi og har 
sjøl gjort mye for å ta vare på både biler og utstyr. det er både hobby og lidenskap for 
han. 

SMå oG Store Godbiter: samlingen til egil magne inneholder mye, 
langt mer enn det øyet fanger med en gang. Her står han foran de to Ford 
skylinerne han har og som snart flytter inn og skal restaureres totalt. en 
ofres som delebil. i hendene holder han to tilsvarende biler i miniatyr. Han 
har også en anseelig samling av miniatyrbiler. 

HiStoriSK verKStedutStyr: egil 
magne  demonstrerer et fullt brukbart gammelt 
forstillingsapparat som fortsatt er i bruk i verkstedet.  
– slikt utstyr er det vel verdt å ta vare på, sier han. 
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 1.  Kvar var valdreskunstna-

ren Ralph Aulie Styker 
(1906–1979) fødd?

 2.  Kva heiter valdrisen som i 
haust deltek i NRK-serien 
«Norges tøffeste»?

 3.  Kva heiter den daglege 
leiaren i Valdres Natur- og 
Kulturpark?

 4.  Kva heiter leiaren i Valdres 
Gatebil?

 5.  Kven er administrerande 
direktør i Jotunheimen og 
Valdresruten Bilselskap 
(JVB)?

 6.  Kva er reguleringshøgda 
på Strøndafjorden?

  7.  Hemsingfestivalen går av 
stabelen 22.–26. februar 
2023. Kva for eit nummer i 

rekka er neste års festival?
 8.  I februar 2015 vart 

Elkjøp-butikken på 
Fagernes flytt til det nye 
varehuset på Leira. Kva 
heitte gründeren bak 
Elkjøp i Valdres?

 9.  Kor gammal er Einangstei-
nen?

10.  Kva for ein kommune er 
størst og minst i Valdres, 
rangert etter flateinnhald?

 11.  Skikongen Ole Ellefsæter 
døydde nyleg. Han var 
også seks gonger norsk 
meister på 3000 meter 
hinder med 8.43,8 som 
bestetid. Men kva er 
namnet på valdrisen som 
har sprunge fortare?VA
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SVAr PÅ 11 SPØrSMÅL: 1)I Fairlight i Canada av norske foreldre, 2) Trygve Røn, 3) Jørand Ødegård Lunde, 4) 
William Scott, 5) Helge Kvame, 6) 355,27– 348,27 moh., 7) Nummer 10, 8) Anders Sørflaten, 9) Ein reknar med at 
han er frå 300-talet, og at han er den eldste runesteinen i Norden som står på sin opphavlege plass, 10) Vang er 
størst med eit samla areal på 1 505,4 km², Etnedal minst med 459,1 km², 11) Kristian Stensæter frå Leirskogen, 
med 8.41,5 som bestetid. Det skjedde i1977, og då representerte han BUL.

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
20. november til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 
15, 2900 Fagernes.

FINN BILDET

Vinnere av FINN BILDET i forrige magasin ble Arne og Berit OIdre, Ryfoss

A

Sammen med Valdres Energi Entreprenør AS 
leverer vi bredbånd via fiber med hastigheter 
opp til 1000 Mbit/s.

Gjennom Altibox kan vi også levere et enormt 
underholdnings univers med strømmetjenester 
og tv-kanaler. 

Les mer og se om du kan få.

Har du bestilt TV 
og internett på hytta 
fra Eidsiva Bredbånd?

D

b

e

YX Heggenes
Åpent man–fre 07–21

lør–søn  09–21

Tlf. 61 34 29 25

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

MECA Verksted 
Heggenes
Åpent man–fre 08–16

Tlf. 61 34 29 20

• Service/reparasjon alle biler
• Frontruteskift/reparasjon
• Service klimaanlegg
• EU-kontroll (Periodisk

Kjøretøy Kontroll)
• Bilutleie

YX Beitostølen

Selvbetjent stasjon

• Diesel / Farga Diesel
• Bensin 95 og 98 oktan
• Parafin

Tlf. 61 34 29 20  •  vakt: 97 51 48 50
Vindevegen 1, 2940 Heggenes

Besøk vår hjemmeside www.sebu.as

Sebu Bil & Bensin AS
Vindevegen 1 – 2940 Heggenes – Besøk vår hjemmeside – www.sebu.as

Tlf. 61 34 29 20  •  VakT: 975 14 850

BILVERKSTAD
· Service  
· EU kontroll  
· Reperasjoner 

Velkommen uansett bilmerke!

KLEPP AUTO
Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe 
Tlf.: 51 78 60 60 
Man-fre 07:00-16:30

www.mecacarservice.no
www.mecacarservice.no

BETAL NÅR DET PASSER !
Benytt MECA kortet

Konkurranse-

dyktige priser!

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

▪  Bensin, Diesel, 
Trucstop, Adblue 

▪  Kiosk, is, brus, pølser, 
hamburger, vafler 

▪ Propan  
 ▪ Hengerutleie/-salg 
▪  Vask/polering bil 
▪ Bilberging 

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

▪  Service/reparasjon  
av alle biler

▪   Frontruteskift/reparasjon
▪   Service/klimaanlegg AC
▪   EU-kontroll  

(perodisk kjøretøykontroll)
▪   Bilutleie 
▪ Flushing gearkasse

MECA 
verksted

Tlf. 61 34 29 39
Man–fre kl 8–16
(16-20 etter avtale) 
dekk@sebu.as

▪  Salg av alle  
typer dekk 

▪  Dekkreparasjon  
og skift 

▪ Vulking av dekk 
▪ Dekkhotell 
▪ Kjetting alle typer

Dekk-
avdeling

C
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Sav på FINN BILDET:  A side: B side: C side: D side:  E side: F side:

Navn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

e-post/tlf.:  ........................................................................................................................................................................................................................................

✂

Bærekraftig reiseliv

NO TIL DAGS !Ungdom

Alder:  18
Kommer fra:  Liagrenda, Sør-Aurdal
Skole:   Går tredjeåret på ambulansefag-

linja på Raufoss videregående skole

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd 
for deg på godt og vondt?
Alle kjenner alle, og du møter på kjentfolk overalt 
– jeg synes det har vært veldig fint å vokse opp i 
trygge miljø med masse fine folk i Valdres.

Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Det er mest skole. Ellers blir det å være med 
venner samt trening, for det meste styrketrening 
på treningssenter. Man må jo være ganske sterk 
for å jobbe i ambulanse, sier 18-åringen som går 
sisteåret på ambulansefaglinja på Raufoss.

– Hver mandag er jeg med i ambulanse. Jeg 
har vært i praksis på Fagernes i seks uker, så det 
er veldig spennende. Du går samtidig hver dag 
med tanken om at du kan treffe på noen du 
kjenner eller noen som står meg nær i ambulan-
sen. Det er tøft sånn sett, men er nok noe man 
venner seg til etter hvert, sier Vilde, som snart 
skal videre på praksis i Gausdal.

– Jeg var litt usikker i starten, men jeg synes 
det virka veldig spennende å kunne hjelpe og 
være med å behandle de som står oppi vonde 
situasjoner, sier hun. 15–16 år gammel flytta hun 
heimefra for å ta fatt på ambulansefaget.

– Du kan kjenne litt på savnet innimellom. Det 
var en overgang fra å være vant til å komme heim 
til middag til å måtte gjøre alt på egen hånd, sier 
Vilde, som er klar for russetid på vårparten.

– Vi er åtte jenter som har kjøpt bil sammen og 
skal på russetreff på Fredriksten blant annet. 
Under rakfiskfestivalen skal vi jobbe dugnad for 
å tjene inn litt penger til russetida – i sommer var 
vi på Trollrock og gjorde det samme, og det gikk 
veldig fint. Nå har vi fått i oppgave å ordne til og 
selge mat. Fire av oss skal jobbe til enhver tid, så 
vi rullerer litt, slik at vi får litt pauser innimellom, 
så da blir det nok til at vi går litt rundt og ser på 
livet og det festivalen har å tilby når vi har pause. 
Jeg har ikke vært der så mye sjøl før, men ser på 
«Rakfisken» som en koselig arena der ikke bare 
folk fra Valdres, men fra mange plasser møtes.

Hva er dine drømmer for framtida?
Det er å få et stabilt liv med familie og eget hus å 
flytte inn i. Når jeg er ferdig med læretida mi i 
ambulansefaget, har jeg tenkt til å ta sjukepleier-
utdanning både for å få mer kunnskap og for å ha 
flere muligheter.

Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Egentlig hadde jeg helst hatt lyst til å bo i Valdres 
hele livet. Det er samtidig hard kamp for å få 
lærlingplass og jobb i ambulansetjenesten, 
derfor må jeg kunne vurdere andre plasser også, 
men målet er absolutt å flytte tilbake til Valdres.

INgrI VaLEN EgELaND

Vilde Skaga
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Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til ValdreSmagaSinet,  Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 20. november
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet». 
du kan også sende løsningsordene på e-post til valdresmagasinet@avisa-valdres.no

navn:  .....................................................................................................................................

adresse:  .....................................................................................................................................

Postnr.:   ....................      Sted:  .....................................................................................................

kryssord 3
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Kirsten Modal, Sofiemyr
Berit Holm Olsen, Oslo
Inger Astrid Nordberg, Røn
de tre vinnerne får tilsendt 
10 Flax-lodd hver.

kryssord 5
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Tlf: 61 36 66 33 
E-post: valdres@aktiv.noVurderer du å selge eiendom?

Går du med tanker om å selge, eller ønsker du å vite hvilke verdier du sitter på? 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre.

Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i 40 år!

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!

Synnøve 
Hovde

Anne 
Stee

Tove 
Berg

Fredric 
Bachér

Oddny 
Fystro

Linn 
Hamre



HEDDA
Glem strømregningen

De skyhøye strømprisene har i høst gitt hyttefolket en real kalddusj. 
Men redsel for høye strømregninger behøver på ingen måte å sette en 
stopper for hyttedrømmen. Med moderne teknologi trenger du ikke å 
være koblet til strøm- og avløpsnett for et komfortabelt hytteliv.

HEDDA er designet lun og lav for å underordne seg naturen, og har 
derfor lite volum som varmes raskt opp. Med en fjernstyrt Wallas-
ovn er hytta varm når du kommer frem – helt uten panelovner som 
trekker strøm. 

Hedda Hytter har lang erfaring med tekniske løsninger for strømløse 
hytter. Ta kontakt med oss for å høre hvilke muligheter som finnes.

Sammen planlegger vi din strømløse HEDDA!

Besøk oss på Norsk 
Hyttesenter på 
Hellerudsletta 

rett utenfor 
Oslo.

HEDALEN/OSLO 
T: 61 34 97 80

HAUGESUND/SULDAL 
T: 916 85 620
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