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

Marte Buene
Eiendomsmegler MNEF /Fagansvarlig

90 18 17 14
marte@em1fjellmegleren.no

Ingrid Kristina Rognaas
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

97 42 26 98
ingrid.kristina@em1fjellmegleren.no

Jane B. Hauglid
Salgskoordinator

48 01 35 19
jane@em1fjellmegleren.no

Eli Bjørketun Bøe
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

90 19 44 17
eli@em1fjellmegleren.no

LOKALKUNNSKAP ER VÅR STYRKE
Har du planer om å selge, er det ingen grunn til å vente!

Våre meglere er lokalkjente og bor i regionen. Slik skaper vi lokalt tilpassede 
meglertjenester med god rådgivning for både kjøper og selger.

Hver dag står vi på for å hjelpe personer i ulike livsfaser, gjennom 
kjøp og salg av bolig og fritidseiendom.
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vAldreSMAgASiNeT
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Det er Trond Stenslie (72) fra Fagernes som har 
tatt månedens bilde. Det er fra Skaget (1685) 
som ligg i Øystre Slidre kommune, og er en del 
av Langsua nasjonalpark. 

Stenslie forteller til Valdresmagasinet at bildet 
er tatt tidligere i vinter i et område han ferdes en 
god del i. – Skaget er et fint fjell og hele det store 
fjellområdet fascinerer meg på en måte. Jeg har 
oppholdt meg mye her gjennom årene, forteller 
den pensjonerte elektrikeren, som de siste 
årene av sin yrkesmessige karriere jobbet som 
vaktmester i Nord-Aurdal kommune.

– Jeg har mye av tida med meg kamera når jeg 
er ute på tur. Fotografering har vært en kjær 

hobby i ja, kanskje 40 år. Og sjølsagt er det 
speilrefleks som gjelder, sier den erfarne 
hobbyfotografen. 

Det vanker en tursekk, bokpremie og Flax-
lodd til den heldige vinner. I tillegg vil bildet bli 
satt opp i en av bildemonterne i Gullsmedvegen/ 
Briskebyen på Fagernes. Vi kårer Månedens 
bilde i forbindelse med hver utgivelse av 
Valdresmagasinet. Frist for innsending til neste 
utgave er 15. mai 2022. Bildet som da kåres, vil 
komme på trykk i sommerutgava av magasinet, 
som kommer ut 18. juni.

Skaget er yndlingsområdet

Trevale: Vanskeleg. det vart trevale å få 
det gjort.
HB, Nord-Aurdal

Fjørføtsle:  Firfisle
HB, Nord-Aurdal

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

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

Vi er i oppløpet til påska 2022. Også denne påska blir trolig 
vær- og føremessig ganske annerledes enn mange av oss 
skulle ønske. Det er etter forholdene veldig lite snø, og mye 
av fjellet framstår ellers veldig forblåst. Det skaper nødven-
digvis utfordringer for skiføret og løypenettet som gjerne er 
verdier knytta til det å feire påske i Valdres. Med klaff for god-
været vil det mange steder fortsatt være gode muligheter for 
å utfolde seg. Mye vil avhenge av temperaturen om nettene 
framover, og det kan fortsatt komme hvit nedbør. Forholde-
ne bør også inspirere til å bytte ut skiene med, for eksempel, 
truger, eller oppsøke stedene som fortsatt har gode vinter-
forhold.
Nok eN gaNg vil dalføret vårt helt klart kunne mønstre en 
påske som skriver seg inn i historia som god og uforglemme-
lig. Det er avhengig av hva hver og en av oss investerer i den. 
Noen solrike og vindstille dager er bare med på å sette prik-
ken over i-en. Vi må uansett ta det som kommer som en ut-
fordring. Dette året har vi ikke lenger strenge koronarestrik-
sjoner, og mange av oss har en riktig lengsel etter fjellet og 
fjellopplevelse i oss. Påska 2022 er året vi tar den gode og 
gamle påska tilbake.
Med deTTe sender vi leserne våre et fullspekket Valdres-
magasin med på turen, om du tilbringer påska heime eller på 
fjellet, håper vi at du finner noe å lese som oppmuntrer til re-
fleksjon og gode leseopplevelser.

Ha en riktig god påske!

Framsidebildet 
syner skiløparar på 
fylkesveg 51 med 
vakre Bitihorn 
(1607) i bakgrun-
nen. Biletet er teke 
i februar i år.
Foto: Harald Andris 
Hamre

Månedens bilde
Trond Stenslie
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Han skulle bare visst, 
byggmesteren fra 
Valdres som tok med 
seg tradisjonen med 
pynteroser på låvene 
fra Amerika til Valdres 
for snart 130 år sia. De 
er blitt kjempepopu-
lære, og er på svært 
mange hytter.

på den store låven på garden Ne-
sja i Vestre Slidre, som bygg-
mester Erik Erikson bygde i 

1905, har han satt på to flotte låvero-
ser. Den unge øystreslidringen hadde 
da vært i Amerika noen år, og tatt 
med seg tradisjonen med å sette lå-
veroser over lufteventilen i låvegav-
len derfra.

Byggmesterens bumerke
– Dette var bumerket til byggmeste-
ren, sier Øyvind Nesja. -Erik Erikson 
kan være stolt av den store låven han 
satte opp her. Låven som er godt syn-
lig fra E-16 har stått godt i alle år. 
Grunnarbeidet er ypperlig utført, og 
da vi nylig testa bærestolpene i 
malmfuru så vi at de fremdeles har 
frisk ved. Det spesielle med låven vår 
er de satte et tårn på den. Den har fjøs 

for kuer, griser og sauer, høylager og 
treskerom. Det var en kjempelåve et-
ter sin tid, og det sies at steinen i 
grunnen er fra Mo kyrkjeruin. Da kan 
vi vel si at den står på hellig grunn.

Estetisk sans
De to låverosene på Nesja er flotte, og 
passer svært godt inn der de er plas-
sert i gavlene på låvebygningen. De 
rundene rosene har fem hjerter, som 
er fellestrekket for låverosene til Erik 
Erikson. 

– Han som satte opp låverosene på 

vår låve må ha hatt god estetisk sans. 
Vi er glade i dem og synes de pynter 
fint opp. At interessen for låveroser, 
eller Valdresroser som mange kaller 
dem, har blitt så stor i det siste, synes 
vi bare er morsomt, sier gardbruke-
ren på Nesja.

Husmannsgutten som slo seg 
opp
Byggmester Erik Erikson var døpt Ei-
nar Erikson Mo, men kalte seg etter 
hvert Erik Erikson. Han ble født i 
1870, og kom fra en liten husmanns-

plass i Rogne. Det var harde kår. Han 
mista tidlig faren og flere søsken. Vi-
dere i livet mista han både kone og 
barn. Han gifta seg etter hvert på nytt 
og fikk flere barn. Erik var skarp i ho-
det, og fikk med seg skolegang samti-
dig som han hjalp til heime. Faren 
var tømrer, og fra han var ganske li-
ten hadde han hjulpet far med snek-
ring. Han fikk læreplass hos en snek-
ker i Øystre Slidre som hadde vært i 
Amerika.

Erik dro dit sjøl i 1892, og fikk jobbe 
for tyskeren John Lieneman. Det var i 
de seks åra han var i Amerika Erik 
Erikson ble kjent med tradisjonen 
med dekorative låveroser, som var en 
del av pennsylvaniatyskernes låver. 
Hans amerikanske læremester var 
opprinnelig fra Westfalen i Tyskland. 
Der det var vanlig å utsmykke hus-
veggene med både tekster og geome-
triske ornamenter. 

Spesielt for Valdres
Da Erik kom tilbake til Valdres satte 
han opp roser på låver han hadde 
bygd. Erik Erikson levde til 1950, og 
ble altså 80 år gammel. Andre bygg-
mestere i Valdres tok etter han og sat-
te opp roser med andre mønstre. 
Mange i Valdres har lagd flotte roser 
opp gjennom åra. Her i landet går 
Valdres for å være det eneste områ-
det som har tradisjon med å pynte lå-
vene med fine roser.

Låverosa er blitt varemerke for Valdres

Blikkfang fra VEgEn: den gamle, staselige låven på nesja med de flotte 
låverosene ligger like ved e-16 i slidre. 

– Erik Erikson gikk for å 
være drivende flink og 
har satt opp flere store 
bygg i Valdres. Det sier 
Knut Erik Onstad, barne-
barn til byggmesteren 
som begynte med låvero-
ser i Valdres.

Knut Erik er født bare fire år før be-
stefar Erik Eriksen døde, så han hus-
ker ikke noe fra han. Knut Eriks mor 
Ragnhild, som var datter av Erik, har 
fortalt en del. Det samme har andre i 
slekta gjort. Det er flere barnebarn et-
ter Erik som fremdeles lever.

låver og kirker
– Da jeg vokste opp var det ikke så 
mye snakk om låverosene til beste-
far. Vi visste han hadde vært en av de 
flinkeste byggmesterne i Valdres, at 
han hadde en ti – femten mann i ar-
beid og hadde bygd den og den låven, 
huset eller kirka. Jeg veit han satte 
opp flere av de største låvene i Val-
dres. Han bygde flere kirker, blant 
anna på Heensåsen i Vang, og han 

bygde Sanatoriet i Volbu like ved her 
jeg bor, forteller Knut Erik Onstad.

Tøffe tider
– Bestefar skal ha vært en staselig kar, 
men en som også hadde opplevd mye 
vond smerte. Det var tøffe tider, og 
bestefar mista mange av dem han var 

glad i. Den første kona hans gikk tid-
lig bort, og med den andre fikk han 
heldigvis et langt og godt ekteskap. 
Han opplevde to verdenskriger og 
depresjonen i -30 åra da mange fikk 
betalingsproblemer. Sjøl om de mista 
unger og opplevde husbrann kom de 
seg alltid videre. Det er artig at det er 

blitt så mange som vil ha låveroser på 
hyttene sine, og det er fint med fokus 
på det denne koselige og bestemte 
herremannen sto for, sier barnebar-
net i Volbu.

En flink og bestemt herremann

ByggmESTErEnS BarnEBarn: Knut erik Onstad er barnebarn til erik 
erikson, og har flere bilder av byggmesteren som innførte tradisjonen med 
låveroser i Valdres.

STaSElig kar: erik erikson hadde ti - 
femten mann i arbeid og gikk for å være 
en drivende flink byggmester.
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Låverosa er blitt varemerke for Valdres

Den opprinnelige låverosa: Byggmester erik erikson, som tok med seg tradisjonen med låveroser fra amerika til Valdres, bygde låven på nesja gard i 1905. 
mona Walderhaug og Øyvind nesja kan være stolte av låven med den flotte låverosa.

TeksT og foTo: ola onsTaD

På -90 tallet sto det man-
ge låver rundt i Valdres 
som holdt på å falle 
sammen. Mange med fine 
låveroser. Dette må vi 
gjøre noe med, tenkte de 
som var med i Vestre 
Slidre ide - og næringsfo-
rum.
Elisabeth Melbye, som har drevet 
Brennabu Leirskole sammen med 
mannen sin Eivind Brenna i alle år, 
var med i forumet og ivra for dette.

– Låverosa var nesten i ferd med å 
gå i glemmeboka. Vi i ide - og næ-
ringsforumet tenkte at ei slik rose 
kunne være premie til folk som har 
det fint på garden sin. Ola Kjøs hjalp 
oss med å lage plakett og fine roser. 
Jeg har ikke hørt om at låverosa er 
tatt i bruk i nyere form før vi i ide - og 
næringsforumet tok tak i dette. Kan-
skje jeg er medansvarlig for at tradi-
sjonen med låveroser er blitt ført vi-
dere, sier Elisabeth med et smil.

staselig rose på  
Brennabulåven  
Da låven på Brennabu leiskole ble 
bygd i 2008 ønska Elisabeth og Ei-
vind å sette på ei fin låverose for å vi-
dereføre symbolikken med rosene. 
Den er godt synlig fra vegen, og pas-
ser svært fint på veggen på det gamle 
bygget. Låven er opprinnelig fra gar-
den til Arne Erik Fønhus i Begnada-
len.

Ide - og næringsforumet er lagt 
ned, men ideen med å ta fram igjen 
låverosa har vært med på å blåse liv i 
tradisjonen med låveroser igjen. 

Fikk fram låverosa igjen

ivrer for låveroser: elisabeth 
melbye på Brennabu leirskole har vært 
med å få låverosene fram i lyset igjen. 
leirskolen på Vaset har ei flott rose på 
låven.

Det var i de seks åra Erik 
Erikson var i Amerika han ble 
kjent med tradisjonen med 

dekorative låveroser.



På garder rundt i Val-
dres er det laga mange 
flotte låveroser med 
egne mønstre. Jan 
Arne Sebuødegård har 
samla det gamle verk-
tøyet som ble brukt til 
dette på gardsbruket 
sitt.
Faren hans Knut laga roser både til 
egen låve og til en del andre. Han var 
byggmester og vaktmester ved Val-
dres Folkemuseum. Sønnen Jan Arne 
har samla redskapene faren brukte til 
dette – sager, kniver, vinkler, passere, 
klubbe og hammer.

– Låverosa i tre som far laga og 
hang opp på låvegavlen her på Ran-
trud for snart 50 år sia begynte å 
sprekke opp. Jeg laga ei som var lik 
for cirka 20 år sia, sier Jan Arne. Den 
er felt inn i veggen og pynter fint opp 
i gardstunet.

Som et museum
Jan Arne er også byggmester, har 
vært lærer i byggfag ved Valdres vi-
daregåande skule og er lokalhistorisk 
interessert. På gardsbruket sitt har 
den fingernemme karen både gam-
melt og nytt verksted. Det gamle er 
som et museum.

-Erik Erikson var den første, men 

etter hvert ble det flere som laga låve-
roser i Valdres. Jeg tror mange, som 
far, hadde sett andre roser og ut fra 
det snekra sine egne med egne møn-
stre. De var runde og hvite, laga i tre 
og satt i gavlen på låven som pynt der 
det var lufteåpning. I våre dager lages 
de i finer. Finer trekker lettere til seg 
fuktighet, og da er det viktig med 
maling og godt vedlikehold. For at 
rosa skal tørke lettere og få lenger le-
vetid er det viktig med avstandsklos-
ser mellom den og veggen. Bak rose-
ne på gamle låver er det vanligvis   
lufteåpning. Nyere roser er bare til 
pynt. 

Kvalitetsstempel
Erikson gikk for å være en svært dyk-
tig fagmann som satte opp flere hus 
som står den dag i dag. Der folk så 
rosa hans visste de at det var kvalitet. 
Tradisjonen med låveroser smitta, 
mange tok etter han.

– Mange har interessert seg for lå-
veroser. Jahn Børe Jahnsen har gjort 
en god jobb med å få fram det histo-
riske rundt rosene.

– Vi tenker kanskje på tradisjon 
som noe statisk med liten mulighet 
til fornying og videreføring. Det er 
fint å se at den gode, gamle låverosa 
opplever en ny vår og kanskje er med 
og fører en tradisjon videre, sier Jan 
Arne.

Tradisjon i produksjon
På skolen hadde Jan Arne elever som 

var interesserte i byggeskikk. Noen 
hadde også lyst til å lage låveroser. 
Han ble spurt om å jobbe på fengselet 
på Slidreøya, og da han havna der de 
siste åra før han ble pensjonist, tok 
han fram ideen med å lage låveroser.

-Mange hadde spurt meg om å lage 
roser, og vi kom fram til at det var et 
fint produkt å lage for de innsatte. 
Tankegangen bak det var at de skulle 
ha noe konkret og meningsfullt å dri-
ve med, og ikke minst føle mestring. 
Vi laga vår første låverose på Slidre-
øya for 10 – 12 år sia, og produksjonen 
har gått jevnt og trutt etter det. Det er 
flott at dette er et produkt mange vil 
ha. Det blir spennende å se om dette 
Valdresproduktet sprer seg til andre 
deler av landet også, sier Jan Arne Se-
buødegård.
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Harmoni: På rantrud, gardsbruket til Jan arne sebuødegård, ser en hvor fint 
låverosa passer inn i gardstunet.

Låverosa var prikken over i’en på gardsbruket
redSKaper Til låveroSe: Jan arne sebuødegård har tatt vare på den gamle låverosa og den gamle redskapen faren hans brukte til å lage låveroser. 

FelT inn i veggen: låverosa på 
gardsbruket rantrud i nord-aurdal er 
felt inn i veggen. det er godt håndverk.

– Det er fint å se at den gode, 
gamle låverosa opplever en 
ny vår og kanskje er med og 

fører en tradisjon videre.
Jan arne Sebuødegård
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– Når jeg jobber med 
låveroser går tida fort, og 
det er fint å lage noe som 
er så populært og bygger 
på gammel tradisjon i 
Valdres.  Det sier Geir 
som nå har et opphold på 
Slidreøya.
– Det er interessant å drive med det-
te, og siden jeg er snekker kan jeg 
bruke kunnskapen derfra og mine 
kreative sider i tillegg. Å si at en stor-
trives med å være ei lita stund i feng-
sel høres vel rart ut, men jeg synes 
Slidreøya med sin åpne soning er en 
fin plass å være på. Under rakfiskfes-
tivalen i november sto jeg og en til 
herfra på stand på Fagernes. På to da-
ger solgte vi låveroser og andre tre-
produkter for hundre tusen kroner. 
Det var artig, sier Geir.

Nøyaktig arbeid
Han viser fram de nilags finerplatene 
som er utgangspunktet for låverose-
ne. Det er laga maler fra 30 til 120 
centimeter. De tegner han etter, og 
bruker stikksag for å sage ut så nøy-
aktig som mulig. Så skal rosene med 
de fem hjertene lages enda finere 
med hjelp av båndsliper og håndpus-
sing. Når Geir er ferdig leveres de fine 
låverosene til en annen gjeng som 
maler dem hvite. 

– Hyttefolk kjøper mest små roser 
med diameter på 30 eller 40 centime-
ter. Jeg kan greie å lage 15 av de små i 
løpet av en arbeidsdag, sier Geir - 
som også lager andre produkter i tre i 
verkstedet på Slidreøya.

positiv kommunikasjon
Fengselet i Vestre Slidre har 25 plas-
ser, og Kriminalomsorgen i Innlandet 
kaller dette et sted med lavere sikker-
het. Fengselet har vært kjent for sine 
kjempefine gartnerprodukter som 

gartneren og verksbetjenten Anders 
Nordrum er ansvarlig for. Han synes 
det er flott at fengselet nå også for-
bindes med de fine låverosene.

- De første laga vi for omtrent12 år 
sia, og populariteten har bare økt. 
Mange kjøpere sier de synes rosene 
gir en fin tilhørighet til Valdres. Det er 
kjempeartig at fengselet forbindes 
med låveroser og ikke bare stemors-
blomster, hvitløk og tømra fuglema-
tere. Skal en institusjon som vår fun-
gere i et samfunn, er det viktig at pro-
duktene våre er del av en positiv 
kommunikasjon som gir gjensidig 
takknemlighet og glede. Det positive 
rundt det vi gjør her ser jeg gjør noe 
med gutta som soner, sier Anders 
Nordrum. 

Låverosene viktig for fengselet på Slidreøya

låverosa blir til: På fengselet 
på slidreøya lages det låveroser i store 
mengder. geir trives med å få brukt sine 
kreative sider i arbeidet.

Forskjellige størrelser: Verksmester titus Overdevest viser fram ferdige 
låveroser i forskjellige størrelser. de lages i diameter fra 30 til 120 centimeter.  

Strandmo gard i Lobygda 
med eget stølsysteri og 
stor vedproduksjon har ei 
luftig og finn låverose 
som logo.
– Jeg synes vi har den fineste låverosa 
i Valdres, og den passer veldig fint til 
de produktene vi tilbyr. Det sier Geir 
Harald Fodnes som sammen med 
kona Anny Opedal Fodnes starta og 
dreiv ysteriet i årevis. Nå har sønnen 
Erik og Anna Karoline Ness overtatt 
på Strandmo. 

– Låverosa vår er laga av Ola Kjøs i 
Lomen, sønn av den kjente treskjæ-

reren Trond Kjøs. Jeg ble godt kjent 
med Ola da vi jobba sammen i Hus-
dyrkontrollen, og han laga rosa til fjø-
set vårt som sto ferdig i 1981. 

Erik forteller at de sist sommer satte 
opp rose i samme mønster på stølen 
på Breiset der de har ysteri og utsalg. 

Det var på slutten av -90 tallet de 
bestemte seg for å ha låverosa som 
logo, eller bumerke, på produktene 
sine. På en del av ostene er låverosa 
til og med prega inn i osten. Du kan 
altså smake på låverosa.

– Det er et blikkfang, sier Anna Ka-
roline. Mange spør og kommenterer 
når de ser rosa på det vi lager og sel-
ger. Alle er positive og synes det er 
fint. 

Valgte låverose som 
logo for bedrifta

samliNg uNder rosa: Familien Fodnes i lo som driver strandmo stølsysteri 
samla under låverosa som de bruker som bedriftslogo. Fra venstre anna Karoline, 
erik, geir Harald og anny med vesle mari på armen.



Valdresrosa til Christian Nørgaard 
Madsens familie ble frakta på ski 
av far og sønn fra Vasetlia til hytta 
på Veståsen i 2013. Det er en god 
tur. Så var det høytidelig overrek-
kelse, montering og fest etterpå. 
Der var også Bent Børresen, som 
hadde laga rosa, og kona hans 
med. Bent har laga mange 
Valdresroser i verkstedet sitt på 
hytta i Vasetlia. 

– Jeg har jobba en del sammen 
med han, og han tok kontakt og 
lurte på om vi ville ha ei slik rose på 
hytta vår. På Gomobu og Vaset-
senteret finnes et par av fineste 
rosene Bent står bak, forteller 
Christian.

– Vi har hatt Valdrestilknytning 
lenge. Kjøpte først hytte av en onkel av meg på Grøslia i 1994. I 2003 ble det ny 
hytte på oss her på Veståsen. Jeg traff forresten kona mi på hyttetur på Vaset i 1982 
– så Valdres har en spesiell plass i våre liv. 

Nina og Ivar Bjørnstad fra 
Nøtterøy har hatt hytte på 
Veståsen i Vestre Slidre helt sia 
1983. Der stortrives de, og er der 
mye. Flere generasjoner bruker 
hytta, og den er et fint utgangs-
punkt for korte og lange turer. Da 
hytta nylig ble oppussa, kjøpte 
de Valdresrose på «Ærlighetens 
marked» på Leira. Den er laga på 
Slidreøya, på Vestoppland 
fengsel avdeling Valdres.

– Vi synes det koselig å ha rosa 
i gavlen på hytta. Det pynter fint 
opp, og vi synes rosa har noe 
med Valdresidentiteten å gjøre. 
Vi snakka om å få tak ei Valdres-
rose i mange år, sier Ivar.

–  Nå prater vi om at Ivar kan lage ei sjøl for å sette på uthuset her, sier Nina. -Vi er 
veldig glade i hytta og Valdres, og har barndomsvenner og slektninger med hytter 
rundt oss. 

Turid og Ole Jan Nekstad fra Asker, 
med hytte på Veståsen, fikk ei 
Valdresrose av eldstesønnen til jul.

–Han visste det ville bli ei populær 
gave, og den har fått plass i gavlen på 
annekset slik at vi ser den hele tida. Vi 
er glade i hytta og Valdres, og synes 
rosa gir oss tilhørighet til området. Vi 
er slike som gjerne vil vite om lokale 
ting i Valdres - om steder og historie. 
Valdresrosas historie er spennende  å 
sette seg inn i, sier Turid.

Hvordan de havna i Valdres? Jo, 
maratonløperen Ole Jan deltok flere 
ganger i Fjellmaraton på Beitostølen. 
Før de kjøpte tomt på Veståsen i 
2002 hadde de campingvogn i 
Valdres noen år. Med hjelp av venner 
og familie sto hytta klar til innflytting i 2003.

– Vi er mye på hytta, og når vi nå blir pensjonister kan vi være her enda mer, sier 
Ole Jan Nekstad.

Etter at Mette og Ove 
Pedersen fra Lillestrøm 
hadde kjøpt hytte på 
Ulset i 2011, fant Mette 
ut at hun har aner fra 
Valdres.

– Det var morsomt, 
og gjør at tilknytnin-
gen til hytta og Valdres 
ble enda sterkere. Jeg 
stammer fra Hilme i 
Ulnes. Vi så Valdres-
rosa nesten overalt og 
syntes den var fin. For 
seks – sju år sia kjøpte 
vi ei sjøl, som vi satte 
på garasjeveggen. 
Siden jeg har slekt her, 
synes jeg den på en fin måte er med og knytter meg og familien til Valdres, sier 
Mette.

Ekteparet er mye på hytta. Den har det morsomme navnet Highbury. Familien 
som er Arsenal-fans har til og med egen fotballpub der.

– For oss er Valdresrosa på hytta et 
slags signal vi sender lokalt om at 
det er fint å være her. Det er en 
måte å vise respekt for distriktet vi 
er i. Den blir for oss mer enn bare ei 
fin rose som pynter opp. Det sier 
Tore Hanssen fra Asker som kjøpte 
hytte nederst i Ålfjellvegen på 
Vaset i 2017. De kjøpte rosa på 
fengselet på Slidreøya for et par år 
sia.

Vi møter han mens han har 
hyttekontor og koser seg sammen 
med retriveren Pontus.

– Vi er blitt kjent med så mange 
flinke, imøtekommende og 
trivelige håndverkere. Andre 
valdriser vi har møtt er også flotte 
og solide folk. Det gjør at vi 
stortrives her, og vi kan vel si at 
Valdresrosa er et «Takk skal dere 
ha!»

Sia 2005 har Christian A. Drevon og 
familien hans hatt hytte i Ulsetfeltet i 
Vestre Slidre. På garasjen henger ei fin 
rose som de har hatt i en seks – sju år. 
Legen og forskeren har helt sia -60 tallet 
hatt forbindelse til Valdres. I flere runder 
har Cristian vikariert på legekontor i 
Valdres. Da ble han godt kjent med 
folkene, stølene og fjellområdene her.

- Jeg har farta mye rundt omkring i 
fjellområder i Norge, og det er ikke 
mange som slår naturen Valdres byr på. 
Her på hytta, med den fine utsikten, 
kjenner jeg suget av høyfjellet og føler 
meg liten. Vi stortrives her, rosa på 
garasjen gir oss tilhørighet til det som er 
og har vært.

Dalføret har en unik natur og kultur, 
men folk må ha noe å leve av. Valdrisene 
må bli flinkere til å bruke sine fortrinn til 
sin fordel.
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Valdresrosa populær blant hyttefolket
De fleste hytteeiere kaller låverosa for 
Valdresrose. Den finnes på stadig flere hytter, 
anneks og garasjer i fjellet. I tillegg til at 

Valdresrosa pynter opp, betyr det at 
hytteeierne som har den har et godt og nært 
forhold til Valdres.

Ola Onstad
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I SKOGEN
Se godt på dette bildet av Svarte-Petter i to  
minutter. Legg noe over bildet, og se om du kan  
sette en ring rundt alle de dyrene som finnes  
på bildet sammen med Svarte-Petter.

JERNBANESTASJONEN
Et tog kommer inn på stasjonen og det er fullt av feil! Kan du finne dem?

STERK VIND!
Hvilken vei må Langbein gå for å få igjen lua si som vinden har tatt?

LØSNINGER:

FINN 8 FEIL!
Disse to bildene er 
nesten like, bortsett 
fra åtte små ting som 
skiller dem. Kan du se 
hva det er?

PÅ TEATRET:
Forestilingen handler 
om at onkel Skrue truer 
Donald med en pinne.
STERK VIND:
Vei B.

PÅ TEATRET
Hvorfor liker ikke Donald forestillingen? 
Fargelegg feltene med en prikk i så finner du det ut!
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Valdres-vennene Lena Fauske og Øyvind S. 
Bruland er opptatt av å spre kunnskap om 
hvordan du skal handle når noe skjer mens du 
er på tur i fjellet. De har sågar skrevet bok om 
emnet.

Forfatterne og initiativtakerne til 
boka Førstehjelp på tur, Lena 
Fauske og Øyvind S. Bruland, 

har noen tiårs tilstedeværelse i Val-
dresfjella. Han har sitt paradis på 
Eidsbugarden og Lena i Hedalsfjella. 
De to er også samboere. Hun var ikke 
gamle jenta før foreldrene dro henne 
med på fjellturer til Valdres første 
gangen. Helgene tilbringes for det 
travle paret fortrinnsvis på en av hyt-
tene, og når vinter går over i sommer 

og høst, er det jakt i de samme områ-
dene som fanger interessen. Over-
skuddet henter de fra et liv tett på na-
turen, kan man trygt si.

Visdom og erfaring mellom to 
permer
Professoren og den kjente kreftspesi-
alisten ved Radiumhospitalet, Øy-
vind S. Bruland, er også kjent for sin 
utrettelige innsats og praksis i en år-
rekke for førstehjelp og redning blant 

fjell- og hyttefolket i Jotunheimen. 
Førstehjelpssleden som ble trukket 
med en snøscooter, huskes fortsatt 
som et synlig og effektivt bidrag i før-
stehjelpsarbeidet i fjellheimen i øvre 
Valdres. 

Lena er blant annet kjent fra sitt 
virke som fjellfører, først med ut-
gangspunkt i Fondsbu og seinere Ty-
inholmen. Hun har ledet mange trek-
kingturer i Nepal og er for øvrig fors-
kningsansatt ved Oslo universitets-
sykehus, og Universitetet i Oslo. 
Blant annet har hun også vært til-
knyttet Norges Høgfjellsskole og var i 
en periode sekretær i Norsk Tinde-
klub. Boka har sitt utspring fra dette 
miljøet. Behovet for en brukervenn-
lig oppslagsbok i førstehjelp og fore-
bygging var åpenbar. 

Basiskunnskap
Boka kom ut første gang i 2007 og har 
seinere kommet i ytterligere to utga-
ver, seinest i 2019. Ved hjelp av et 
bredt fagpanel er boka stadig blitt ut-
videt, oppdatert og tilpasset virkelig-
hetsbildet vi lever i. 

Forfatterne og Valdres-vennene 
Lena Fauske og Øyvind S. Bruland 
legger ikke skjul på at de er en smule 
fornøyd med stoffet som er samlet i 
et hendig lommeformat mellom to 
permer. De trykker gjerne til sitt 
bryst kommentaren fra den berømte 
og svært erfarne fjellmannen og ek-
spedisjonslederen Stein P. Aasheim. 
Han uttaler at boka «er intet mindre 
enn fjellfolkets førstehjelpsbibel. 
Innholdet bør inngå i basiskunnska-
pen hos alle aktive fjellsportsutøve-
re. Oppbevares i topplokket». 

Fjellets apotek og 
lommelege 

FriluFtsliV: Utøvelse av friluftsliv er så mangt, men mange har stort glede av 
jakt og friluftsliv sammen med sine firbente venner. Bildet viser for øvrig en av 
redaktørene bak Førstehjelpsboka, Øyvind s. Bruland. Foto: lena Fauske

Fjellet er luneFullt: Uværet i fjellet kan dukke opp rundt enhver sving, det 
kan skifte svært brått og utvikle seg fort. det må man ta høgde for når man ferdes 
ute  for så vidt året rundt.  Foto: nils-erik Bjørholt



112. april 2022Valdresmagasinet

FjellFolk: lena Fauske og Øyvind s. Bruland sammen med sine to engelske settere Oda og Bessi, er fjellfolk på sin hals og bruker mye tid ute i naturen gjennom hele 
året. Opparbeidet kunnskap gjennom flere tiår og yrkeserfaring er bakgrunnen for at de har gått i bresjen for boka Førstehjelp på tur. FoTo: Dag kjelsaas

gjelder for alle turformer
For sin egen del er de opptatt av å få 
fram at budskapet er tilpasset alle 
vanskelighetsgrader og turformer. 
Den er like nyttig å ha i sekken om 
man går skitur i Jotunheimen eller 
drar utenlands for å ta det ytterligere 
ut, forklarer de. 

– Det er jo gjerne slik at klatring, 
ekspedisjoner og reiser til fjerne him-
melstrøk alltid innebærer en viss risi-
ko. Men vi vet også at på vanlige fjell-
turer, jakt- og fisketurer, samt pad-
ling og sykling kan uhell eller syk-
dom av forskjellig omfang inntreffe. 
Derfor er det en kvalitet å kunne be-
herske førstehjelp og redning, rett og 
slett vite hva man skal foreta seg når 
det uforutsette skjer. Og det trenger 
ikke være så vanskelig, presiserer de.

Forebygging aller viktigst
– Kanskje det aller viktigste likevel er 
å tenke over hvordan ulykker, skader 
og sykdom kan forebygges. Mange 
ganger er det ofte det enkle og gjen-
nomtenkte som gjelder, sier Lena 
Fauske. 

– Boka er tuftet på Norsk Tinde-
klubs holdning til sikker ferdsel i fjel-
let. Det som gjelder for en vellykket 
tur, handler jo ikke bare om å nå top-
pen eller målet, men å nå den med 
stil, sier Fauske engasjert. Hun øser 
av egen erfaring med medisinsk på-
fyll fra legen Øyvind S. Bruland. 

Velmenende råd
De forklarer også at det ofte er stor 
oppmerksomhet knytta omkring det 
å nå målet, sikre prestasjonen man 
har satt seg som mål. Men jammen er 

det mer avgjørende at det skjer uten 
skader, at man sjølsagt har gode opp-
levelser, det skjer ved at man viser 
omsorg for natur og mennesker og 
tar vare på vennskapene med de man 
drar på tur med. Og desto mer kre-
vende turmålene er jo desto større 
utfordringer blir det jo på alle disse 
områdene. En vellykket tur kan ofte 
spores tilbake til seriøs og god plan-
legging, sier det velmenende forfat-
terparet Fauske og Bruland. 

De er klare på at det ikke fantes noe 
tilsvarende oppslagsverktøy i Norge 
fra før. Det inspirerte dem til å fullfø-
re et slikt bokprosjekt.

– Kanskje det aller viktigste 
likevel er å tenke over 

hvordan ulykker, skader og 
sykdom kan forebygges.

Lena Fauske
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Valdresmagasinet har 
utfordret Valdres-ven-
nene Øyvind S. Bru-
land og Lena Fauske, 
forfatterne av boka 
«Førstehjelp på tur», 
om å gi leserne noen 
gode råd for påsketu-
ren. Her kommer de-
res råd:

De fleste som ferdes i fjellet i på-
sketider, går i oppkjørte løyper 
eller er i alpinanlegg. Da er 

hjelpen oftest lett tilgjengelig og det 
er mobildekning. Derimot er det 
mange som velger å gå sine egne vei-
er. Da er det viktig å være godt forbe-
redt, tilstrekkelig utrustet og ha nød-
vendig kunnskap i bagasjen slik at 
man kan hjelpe seg selv og sine tur-
kamerater hvis uhellet skulle være 
ute. Husk at det langt fra er mobil-
dekning alle steder.

Turapoteket. Noe bør alltid være 
med i sekken når man er ute på en 
dagstur eller overnattingstur utenom 
allfarvei. Et (halvt) liggeunderlag, 
vindsekk, ekstra varme klær - dun-
jakke, lue, votter, hals/buff som be-
skytter ansiktet i uvær, kart og kom-
pass (mobil og GPS), hodelykt, Para-
cet, sportstape, et par sårplaster, en-
keltmannspakke, et par sterile kom-
presser, sportstape, liten Leather-

man, solbriller, snøbriller, solkrem, 
spade og eventuelt skredstang. Tu-
rens varighet og eksponerthet er av-
gjørende for hvor godt utrustet du 
bør være. Bruk tilstrekkelig tid på 
planlegging og forberedelse før du 
legger i vei. Ferd etter evne.

Sjekk været før du drar og lær deg de 
ulike værtegnene i fjellet og om even-
tuelle lokale vær- forhold. Snakk 
med kjentfolk hvis du skal oppholde 
deg i eksponerte områder langt fra 
allfarvei. Det er ingen skam å snu el-
ler å grave seg ned i tide. Snøskred er 
alltid en fare i norske fjell vinterstid. 
Det finnes gode kurs og bøker om 
emnet som kan hjelpe deg til gode 
veivalg.

Tilstrekkelig mat og drikke på lan-
ge og krevende turer er viktig. En 
boks peanøttsmør, nøtte-mix og sjo-
kolade er langt bedre enn noen knek-
kebrød. Du trenger rikelig med fett og 
proteiner i tillegg til karbohydrater.

Skader på påsketur
Det to vanligste utfordringene som 
kan oppstå når man er på påsketur er 
solbrenthet og gnagsår. Deretter 
kommer vridninger/forstuing av 
ledd, brudd og sårskader. Mindre 
vanlig er frostskader, hypotermi 
(nedkjøling) og snøblindhet. Mer 
uvanlig, men mest krevende er styg-
ge fallulykker eller snøskred som of-
test gir sammensatte store og alvorli-
ge skader.

Gnagsår på føttene kan lett forebyg-
ges. Gå inn støvlene på forhånd. Bruk 
tynne sokker inn mot huden. Fore-

bygg med sportstape eller Tensoplast 
(elastisk sportstape) der hvor det kan 
tenkes å gnage, eller stopp og legg på 
dette så snart du kjenner den minste 
lille tendens. Huden må være tørr og 
ren for at tapen skal sitte. Når 
gnagsåret først har oppstått, er det 
ulike meninger om hvordan man 
håndterer det. Forsøk å tørke sårste-
det før neste dag og legg på ny tape. 
Noen sverger også til Compeed. Finn 
ut hva som fungerer for deg.

Solbrenthet er vanlig i påskefjellet. 
Hvis du har lys hud som ikke er vant 
til sol, må du bruke svært høy faktor 
og smøre deg ofte. Særlig hvis du 
svetter. Man kan bli solbrent også når 
det er overskyet. Bruk solfaktor på all 
soleksponert hud, også nakke, hals, 
ører og håndbaken. Hvis du er sterkt 
solbrent og skal fortsette å være ute i 
fjellet, må du prøve å dekke deg til 
med klær eller solkrem med meka-
nisk filter. Hud som har blitt alvorlig 
solbrent en gang, vil tåle mindre sol i 
fremtiden. Solforbrenning kan også 
disponere for hudkreft. 

Det første man gjør når noen er 
skadet i fjellet er å beskytte dem mot 
vind og kulde – få på dem mest mulig 
vindtette og varme klær, samt legge 
noe under dem som beskytter mot 
kulden i bakken. Litt mat og drikke. Å 
bruke en vindsekk og bygge en vind-
skjerm kan også være nyttig. 
Hvis en skade oppstår i fjellet, må du 
forsøke å finne ut hva som er skadet 
og hvordan du vil/kan behandle det. 
Litt forhåndskunnskap vil her kunne 
komme godt med. Noen få første-
hjelpsting i sekken vil være til stor 

nytte. Mye av det utstyret du ellers 
har med deg kan komme til hjelp for 
å hindre nedkjøling, stoppe blød-
ning, stabilisere/spjelke en skade og 
eventuelt lage en improvisert skikjel-
ke/båre. Ved å trene på dette i forkant 
kan du både redde liv og gjøre en 
bedre jobb i felten.

De vanligste vridnings- og brudd-
skadene i vinterfjellet vil være i kne, 
håndledd og skulder. Håndledd og 
skulder kan stabiliseres ved å spjel-
kes/legges i fatle. Bruk det du har – en 
jakke eller et skjerf. En stabiliserende 
spjelk vil kunne minske smerte og 
forhindre ytterligere skade. Dette 
kan lages av noe som er stivt, blyant, 
skistav, pinne etc. Husk at metall le-
der kulde – det må isoleres godt vekk 
fra huden. Et vridd kne, ankel eller 
leggbrudd gjør at det er vanskelig el-
ler umulig å forflytte seg. Den skadde 
må stabiliseres og gjøres klar for eva-
kuering. En spjelk kan her minske 
smerte, stabilisere skaden og beskyt-
te det skadde benet. Et liggeunderlag 
som surres rundt benet/det skadde 
området, festes med slynger/remmer 
fra sekken og så blåses opp, gir en 
god støtte. Det gir også det skadde 
området beskyttelse og varme. En 
stav kan også gjøre god nytte. Husk 
ikke å stramme så mye at blodsirku-
lasjonen reduseres. Hvis en person 
må vente på evakuering, er det viktig 
å forebygge nedkjøling. Brudd- og 
vridningsskader krever legebehand-
ling.

Kutt- og sårskader kan oppstå, for 
eksempel, når man kommer i kontakt 

Førstehjelp på påsketuren

lettfattelig presentasjon
– Vi har vært opptatt av å presentere 
stoffet på en lettfattelig måte med 
bruk av illustrasjoner, og en lay out 
som gjør stoffet lett tilgjengelig. Vi 
har prøvd å presentere noe av den 
kunnskapen om førstehjelp og fjell-
medisin som vi ofte selv har savnet 
når vi har vært på fjelltur i Norge, el-
ler for den del på reiser til andre høgt-
liggende eller fjerne strøk. 

– Det er viktig for oss å understreke 
at boka inneholder råd om alt fra 
grunnleggende førstehjelp til prak-
tiske tips om reise- og høgdemedisin. 
Men vi omtaler også vanlige helse-
plager og sykdommer som kan opp-
stå når man er på tur eller reise, for-
klarer Øyvind Bruland.

Færre drevne fjell- og turfolk
Det er en realitet at det er færre drev-
ne fjell- og turfolk blant oss. Derfor er 
åpenbart manglende kunnskap der 
ute for hva som faktisk kan inntreffe 
selv på turer i våre nærfjell. Mange 
legger i veg uten at fysikken er i or-
den, utstyret er på plass, mangler 
egna bekledning og uten at turpro-
sjektet er viet så mye forberedelse. 

– Derfor er det viktig å slå et slag for 
den forebyggende delen. Slik kan du 

forhindre mange og ubehagelige si-
tuasjoner. Det er også en side av det-
te at når skaden først har skjedd, kan 
du gjennom gode råd og tiltak fore-
bygge at vondt blir verre inntil du sei-
nere eventuelt kan oppsøke profesjo-
nell hjelp. Boka er både litt hytteapo-
tek og hyttelege og derfor er den eg-

net som fast inventar i tursekken el-
ler i bokhylla på hytta, forklarer for-
fatterne. 

Høgskolepensum
– Vårt bidrag er matnyttig, det er mye 
visdom og erfaring bak denne boka, 
forteller de. Og det er kanskje ikke 

uten grunn at boka også har blitt pen-
sum ved en rekke høgskoler og ut-
danningsinstitusjoner.

– Men dette er kunnskap som det 
kanskje er mulig å google seg fram til 
i dagens digitale verden?

– Som lege har jeg lyst til å si at du 
aldri vil være trygg på informasjonen 
du får når du googler. Dessuten er det 
et annet vesentlig forhold at det kan 
være begrensa nettilgang i fjellet, og 
det er også en kjent problemstilling 
med manglende batterikapasitet. Da 
er det heldigvis slik at vi fortsatt lager 
bøker, sier Bruland. 

– Vi har heller ingen personlige 
økonomiske fordeler av dette bok-
prosjektet. Royalty fra salget av boka 
går i hovedsak til å støtte en 4-WD-
ambulanse vi kjøpte for noen år si-
den og har driftet i fjellene i Nepal, 
men har også gått til jordskjelvofre 
eller til organisasjonen Mountain Pe-
ople. Denne organisasjonen drives av 
blant andre David Durkan på Fager-
nes. Men i år har vi gjort et unntak 
ved å gi penger til Hedalen Røde 
Kors, sier de.

Torbjørn Moen

KrevenDe vær: Været i fjellet kan endre seg svært fort og det må man ta for-
holdsregler for når man legger ut på tur året rundt. Vintersesongen er naturligvis 
spesielt utfordrende. Foto: lena FauSKe



med skienes stålkanter, spisse staver 
eller skarpe steiner. Hvis det blør 
mye, må du stoppe blødningen med 
en enkeltmannspakke eller du kan 
legge et ren kompress på blødningen 
og noe hardt (snusboks eller sam-
menrullet vott) og surre det fast ved å 
stramme med sportstape. I verste fall 
må du stoppe blødningen med fin-
grene. Hev den blødende armen eller 
benet høyere enn hjertet. Ved dype 
kutt stopper du blødningen, legger 
sårkantene pent inntil hverandre og 
forsøker å holde dem sammen med 
tape eller noe annet. Småsår kan ren-
ses og plastres når man kommer 
innendørs, mens større kuttskader 
og blødninger krever legebehand-
ling. 

Hypotermi/nedkjøling
Normal kroppstemperatur hos men-
nesker er ca. 37 grader. Allerede ved 
35 grader kommer tydelig kuldefølel-
se. Du begynner å skjelve og hakke 
tenner. Hvis du er sliten og har spist 
lite, kommer kuldefølelsen enda tid-
ligere. Nedkjøling/hypotermi i fjellet 
er alvorlig. Straks noen begynner å 
bli kalde, må man stoppe, søke ly og 
få på mer klær og vindtett ytterst. På 
lengre turer i vinterfjellet bør klærne 
nærmest kroppen være av ull. Disse 
holder på varmen selv om man er 
svett/våt. Som ved de fleste skader er 
det også her viktigst å forebygge. En 
kald person som blir sløv, irrasjonell 
eller irritert, er i faresonen. Det er 
viktig å alltid forhindre ytterligere 
nedkjøling. En skadet person som er i 
ro vil veldig fort bli nedkjølt i fjellet. 
Hypotermi kan fort bli alvorlig. 

Frostskader: Også her er det viktigst 
å forebygge. Ha med tilstrekkelig 
med varme klær og vær obs på kalde 
tær og fingre. En nedkjølt person må 
være ekstra obs på frostskader. Se et-
ter hvite flekker i ansiktet hos turka-

meratene dine. Dette er tegn på at 
huden er i ferd med å bli for kald og 
det må øyeblikkelig oppvarming til. 
En varm hånd kan tine huden og en 
hette eller ansiktsmaske kan forhin-
dre ny forfrysning. Kalde fingre og 
tær er et faretegn. Hvis du har proble-
mer med å bruke fingrene eller det 
kjennes ut som om du har stein i sko-
en, eller enda verre, at du ikke kjen-
ner tærne dine, må du stoppe og tine 

dem. Varme klær øker den generelle 
kroppstemperaturen og kalde fingre 
og tær mot noens varme hud er den 
beste oppvarmingen. Søk eventuelt 
ly. Det er livsviktig å hindre ytterlige-
re forfrysning. Hvis ikke du klarer å få 
varmen tilbake må du komme deg i 
soveposen eller i hus. Er vevet i fin-
grene eller tærne frossent/ikke beve-
gelig vil det være svært smertefullt å 
tine det opp. Ikke masser frossent 

vev – og aldri med snø! Etter en alvor-
lig frostskade vil man lettere forfryse 
samme kroppsdel senere.

Snøblindhet er ikke så vanlig i Norge, 
men det kan skje. Forebygg med 
gode solbriller. Får du prikking, kløe 
og smerter i øynene etter en lang dag 
i solen uten briller eller med dårlige 
briller, har du sannsynligvis begyn-
nende snøblindhet. Dette kan være 
svært smertefullt, men er ikke farlig. 
Opphold deg i et mørkt rom/bruk sol-
briller innendørs til smertene gir seg 
– vanligvis etter et par tre dager. Hold 
fingrene unna øynene – det kan for-
verre situasjonen. En lege vil kunne 
gi smertelindrende dråper.

De store ulykkene –  
Multitraume
Multitraume er alvorlige nakke-/ho-
deskader, alvorlige brudd, indre ska-
der eller alvorlige blødninger, gjerne i 
kombinasjon. Her vil de som har før-
stehjelpskurs kunne utgjøre en for-
skjell. Du må utføre livreddende før-
stehjelp, forebygge nedkjøling og få 
tak i hjelp så fort som mulig – i den 
rekkefølgen hvis dere ikke er flere. 
Husk at du alltid må tenke frie luft-
veier. En bevisstløs person må ligge i 
stabilt sideleie hvis det er mulig. 
Når uhellet er ute er det viktig å vite 
hva du skal gjøre. Trenger du lege-
hjelp/ambulansehelikopter ringer du 
113, da kommer du til AMK (Akutt-
medisinsk Kommunikasjonssentral). 
Ved større ulykker eller ved behov for 
redningsaksjon, ringer du politiet 
112. De kontakter selv AMK og lokale 
redningsgrupper. Refleks på klærne 
eller utstyret, samt andre lyskilder 
gjør at ambulansehelikopteret lettere 
kan finne deg når det er mørkt. De 
har også varmesøkende kamera.

Torbjørn Moen
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Turplanlegging: en tur uansett omfang og årstid krever alltid litt forberedelse. ikke minst viktig er det at man har med den riktige «bagasjen». 
 FOTO: VegarD aasen/Fri FlyT

FørsTeHjelp: dette viser innholdet i et lite førstehjelpssett som alltid er kjekt å 
ha med seg når man legger ut på tur.  FOTO: Fri FlyT
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PÅSKEVETTREGLENE

1. Ta hensyn til naturen og miljøet.
 Legg IKKE igjen avfall ute.

2. Har du kjørt forbi containeren, 
 husk – det er ingen skam å snu.

3. Bruk kartet på www.vkr.no
 Vit alltid hvor våre returpunkt er.

4. IKKE parker ved våre containere.

5. Spar på kronene – ikke kjøp mer
 enn nødvendig.

6. Kast avfallet i løpet av påsken.
 Ikke vent til siste utferdsdag.

7. Lytt til erfarne kildesorterere.

8. Husk at DITT avfall er DITT ansvar.
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PÅSKEN 2022 – ÅPNINGSTIDER PÅ MILJØSTASJONENE

Se vårt elektroniske kart 
på www.vkr.no

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK

FØ
LG OSS PÅ

FACEBOOK

Miljøstasjoner i Valdres

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

www.vkr.no

Tenk med hjertet 

–tenk miljø
En bærekraftig valdresnatur krever
en bærekraftig avfallshåndtering.

Hjelp oss å holde 
Valdres rent!

GOD PÅSKE!

Husk å ikkeparkere foran containerne våre.
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PÅSKEVETTREGLENE

1. Ta hensyn til naturen og miljøet.
 Legg IKKE igjen avfall ute.

2. Har du kjørt forbi containeren, 
 husk – det er ingen skam å snu.

3. Bruk kartet på www.vkr.no
 Vit alltid hvor våre returpunkt er.

4. IKKE parker ved våre containere.

5. Spar på kronene – ikke kjøp mer
 enn nødvendig.

6. Kast avfallet i løpet av påsken.
 Ikke vent til siste utferdsdag.

7. Lytt til erfarne kildesorterere.

8. Husk at DITT avfall er DITT ansvar.
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Miljøstasjoner i Valdres

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

www.vkr.no

Tenk med hjertet 

–tenk miljø
En bærekraftig valdresnatur krever
en bærekraftig avfallshåndtering.

Hjelp oss å holde 
Valdres rent!

GOD PÅSKE!

Husk å ikkeparkere foran containerne våre.
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Vår kunde vil kjøpe eiendom i Grunke Sameie
På vegne av en friluftsinteressert familie med lange ferietradisjoner i 

nærområdet søker vi etter eiendom i Grunke Sameie.

Eiendommen må være en del av Grunke Sameie og ha jaktrettigheter. 
Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med et eventuelt kjøp.

 
Kontakt oss for mer informasjon og en hyggelig prat.

 

Marit Nystuen / Ida Follinglo
PrivatMegleren Valdres

marit.nystuen@privatmegleren.no / ida.follinglo@privatmegleren.no>
902 13 505 / 994 55 305

 
Oppdragsnummer: 71220043
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VI HAR OGSÅ ET STORT UTVALG AV TILHENGERE TIL ATV!

GJØR ET
KUPP PÅ

2021
MODELLER

KUN
2 STK.

ATT

VI HAR OGSÅ ET STORT UTVALG AV TILHENGERE TIL ATV!

GJØR ET
KUPP

2021
MODELLER

KUN
2 STK.

ATT

850 RMK KHAOS 
MATATA RYX SLASH 155

850 RMK KHAOS 
MATATA RYX SLASH 146

650 RMK KHAOS 
MATATA RYX SLASH 146

PATRIATRIA OT BOOT BOOT ST PRO RMK T PRO RMK T
MATATA RYX SLASH 165 2.75”

850 RMK KHAOS 
MATATA RYX 155

850 PRO RMK 850 PRO RMK 850 PRO RMK 850 PRO RMK 
MATATA RYX 155

650 PRO RMK 650 PRO RMK 
MATATA RYX 155

650 RMK KHAOS 850 RMK KHAAOS OS 850 PRO RMK 850 PRO RMK 850 RMK KHAOS 650 RMK KH650 RMK KHAOS 850 RMK KH850 RMK KHAOS 650 RMK KH850 RMK KHAOS 850 RMK KH850 RMK KHAOS 850 RMK KH

VI HAR OGSÅ ET STORT UTVALG AV TILHENGERE TIL ATV!

GJØR ET
KUPP PÅ

2021
MODELLER

KUN
2 STK.

ATT
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Med innsatsvilje kan alle ta 
livet til nye dybder.

i løpet av de siste ukene har jeg tidvis kommet i 
skade for å se litt på Kompani Lauritzen, pro-
grammet som går ut på at kjendiser du ikke vet 

hvem er skal kle seg opp i militærantrekk og gene-
relt ha det vondt og bli kjeftet på. 

Der kan vi se hvordan mot, viljestyrke og knall-
hard disiplin kan drive fram uante krefter og ev-
ner. Som retorikeren Lauritzen selv oratorer i den 
første episoden: «ER DERE KLARE TIL Å BLI DEN 
BESTE VERSJONEN AV DERE SELV?» 

Vanligvis er jeg ganske kynisk og spydig i møte 
med programkonseptet «kjente mennesker gjør 
ting som de syns er litt vanskelig mens kameraet 
går». Men jeg må innrømme at jeg, mot bedre vi-
tende, har blitt litt inspirert av dette programmet. 
Kompani Lauritzen har vekket en sterk kraft i meg: 
nemlig trassen. 

Så, inspirert av et underholdningskonsept byg-
get på banaliteter om personlig mestring, bestem-
te jeg meg for å se hvor langt jeg – bare bevæpnet 
med mot, viljestyrke og knallhard disiplin – kunne 
pushe meg mot å bli den verste utgaven av meg 
selv i løpet av en helt vanlig hverdag. Slik gikk det: 

Oppvåkning: Inspirert av Kompani Lauritzen satt 
jeg på en revelje-alarm på mobilen klokka sju, med 
slumreintervaller på tjue minutter. På den måten 
rakk jeg akkurat å sovne igjen etter hver runde. 

Slik klarte jeg å bli liggende i senga i to timer uten å 
få et eneste minutt ekstra med søvn. Til slutt sto 
jeg opp til akkurat samme tid som vanlig, bare 
enda trøttere og surere. En god start!

Lunsj: Denne var vanskeligere. Samboeren har 
hatt ansvar for handling denne uken, så kjøkkenet 
var fullt av grovbrød, frukt og grønnsaker. Det var 
like før jeg ga opp og falt tilbake på en næringsrik 
lunsj. Men med mine siste krefter før sulten tok 
overhånd åpnet jeg tørrvareskuffen – og fant en 
pose potetgull. Sammen med et rømmebeger ble 
det et mettende måltid uten et eneste gram næ-
ring. 

Fysisk aktivitet: Ingen utfordring! Med en tolv år 
gammel, bedagelig anlagt hund var det bare å leg-
ge i vei og la alle snusepauser gå sin gang. Fikk 
gjort unna en times tur uten å brenne flere kalorier 
enn det tok å åpne lunsjens potetgullpose. 

Husarbeid: Klesvask må til! Jeg tok håndfull assor-
terte sokker fra skittentøyskurven på måfå, slik at 
ingen rene par kom ut i andre enden. Drøyde til og 
med med å sette på vaskemaskinen til såpass seint 
at jeg ikke rakk å henge opp klær før leggetid – så 
alt fikk ligge å marinere i vaskemaskinen over nat-
ten og bygge opp en deilig aroma.

Leggetid: Her var det fristende å legge seg tidlig for 
å bygge opp energi til dagen etter. Men i stedet 
klarte jeg å dra fram mobilen – med lysstyrken på 
maks for fullkommen forstyrring av kroppens 
søvnhormoner – og scrolle gjennom nyheter om 
krig, katastrofer og amerikansk politikk i en god 
halvtime. Leste deretter annonseinnhold fra Norsk 
Tipping om en dame som vant 500 millioner i Eu-
rojackpot. Hold meg videre våken ved å fantasere 
om hva jeg ville gjøre om jeg vant så mye penger, 
for så å reflektere over hvor smålig man må være 
for å drømme om mer penger når jeg allerede bor i 
verdens rikeste land og det finnes så mye elendig-
het i verden. En natt med elendig søvn, selvfølelse 
og drømmer fulgte.

Oppsummering: Jeg hadde aldri trodd at så små 
grep i hverdagen kunne få meg til å føle meg så 
elendig. Det viser bare hvor mye man får utrettet 
om man legger viljen til. Jeg er for øvrig tilgjenge-
lig om TV2 ønsker å utvikle dette videre til et pro-
gramkonsept. 

En guide til selvforverring

Simen Dalehavn Faaberg

Visste du at Fagernes har en 
«gamleby» og at det her hviler et 
historisk sus fra tiden da Nesel-
va ble benyttet til både mølle og 
tømmerfløting, og da byen vok-
ste fram som handelssted for 
over 150 år siden?

briskebyen består i hovedsak av kulturgata 
Gullsmedvegen og Kvitvellavegen, og her 
finner man byrom og arkitektur som folk 

kaller «typisk» Fagernes. Her er gategalleri og en 
gryende kulturklynge, fargerike bygg og snev av 
bakgårdsidyll, alt i en rolig del av Fagernes, skånet 
for gjennomfartstrafikk.

Når Valdresdagen i år gjenoppstår etter to års 
koronapause, nærmere bestemt den 18. juni, vil 
gamlebyen også fylles med staselig klassisk mu-
sikk og et stort lokalmat-marked. 

musikk- og matkultur
– Vi har sett at Skiferplassen, der Valdresdagen ble 
arrangert tidligere, begynte å bli litt liten. Nå øn-
sker vi å ta i bruk Fagernes gjemte perle, Briskeby-
en. Vi gleder oss til å la publikum få oppleve klas-
siske musikkperler og kvalitetsmat i disse omgi-
velsene, forteller Mona Kleven i Valdres Sommer-
symfoni.

Sommersymfoniens gratiskonsert kan nytes fra 
scenen utenfor Hippegården, innerst i Gullsmed-
vegen, denne lørdagen i juni. Vegen blir stengt for 
biltrafikk og lokalmatbodene og gatebutikkene fyl-
ler gata.

– Valdresdagen er også dagen vi hyller kurven, 
Valdres sin egen spekepølse. Vi avslører fagjuryens 
priser og lar sjølsagt også folkejuryen få bedømme 
årets produksjon, sier Bente Rakstad fra Kurv frå 
Valdres. 

populær byvandring
Fullt program for Valdresdagen legges i disse da-

ger, og vil også by på en populær byvandring med 
Neselva Kulturminnelag. Med oppmøte utenfor 
Hippegården kl. 10:30 vil engasjerte guider sette 
bydelen inn i en historisk ramme og også ende opp 
i Gullsmedvegen i god tid før Valdres Sommersym-
foni setter tonen for sin gratiskonsert.

Lene Hovi

Valdresdagen tar Briskebyen i bruk

SkiFter arena: Valdresdagen, med gratis klassisk konsert, kurvekåring og lokalmat-marked, har fylt 
opp skiferplassen i årene før koronapandemien. 18. juni 2022 flytter arrangementet til Briskebyen og 
gullsmedvegen som er gamlebyen og kulturgata i Fagernes.  arkivFoto: lene hovi
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Hyttevaldris Tonje 
Cecilie Tveten Lund 
fra Oslo snakker nok 
for samtlige medlem-
mer i Jotun Foto-
klubb. Alle tilbringer 
atskillig tid med å ta 
bilder ute i naturen.
– Det er nok primært den typen foto-
grafering de fleste driver med. Vi rei-
ser på en del utflukter, blant annet 
for å ta bilder av nordlyset. Dessuten 
vurderer vi hverandres bilder for å 
lære av hverandre, forteller lederen i 
klubben, Sidsel Offergaard Jevne fra 
Vang.

Fotoklubben så dagens lys der for 
sju år siden, med blant andre Ola 
Døhl, Ivar Thune Hagerup og Oddvin 
Almenning som initiativtakere. 

Eksperimenterer
Dagens mellom 30 og 40 medlemmer 
legger stor vekt på fellesskapet rundt 
fotograferinga. De har medlemsmø-
ter hver 14. dag og holder interne 
foredrag. Alt for å inspirere og stimu-
lere til gjensidig læring.

– Det er alltids noen som eksperi-
menterer med nye ting. Vi har med-
lemmer fra alle valdreskommunene 
samt noen hyttevaldriser. Og det å 
lære av hverandre er noe av det beste 
og viktigste vi driver med. Folk er 
svært ivrige etter å tilegne seg ny 
kunnskap. Alle har naturligvis digita-
le kameraer og arbeider masse med 
digital bildebehandling, framholder 
Offergaard Jevne, som ikke legger 

skjul på at hobbyen er kostbar - hvis 
du skal få full glede av den.

I februar hadde fotoklubben sin al-
ler første utstilling. Det skjedde i ski-
kroa hos Vaset Skisenter. De rundt 50 
bildene står der til over påske, så det 
er fremdeles anledning til å beskue 
dem. Samtlige bilder er til salgs, så 
her er det muligheter for å sikre seg 
noen flotte blinkskudd til hus- eller 
hytteveggen.

Terapi og lidenskap
Et av medlemmene som holder høy 
aktivitet er Inger Hovengen fra Lo-
men. Hun har spesialisert seg på å ta 
bilder av ville dyr ute i naturen. På 
utstillinga viste hun blant annet fram 
et meget flott bilde av noen harer i 
motlys, tatt i mørket.

– Jeg brukte bare fem-seks timer i 

kulda på å få tatt det, forteller hun og 
smiler lurt.

For det er ikke til å legge skjul på at 
å få det skikkelige blinkskuddet kre-
ver både stor tålmodighet og evnen 
til å tåle så vel kulde som varme.

Inger har lagt sin elsk på Svalbard 
og har vært der en rekke ganger for å 
ta bilder, som regel to ganger i året. I 
august går ferden tilbake dit, for en 
10 dagers båttur med plass til 12 foto-
grafer.

– Jeg mangler jo isbjørnen i samlin-
ga, sier hun. 

Inger har ellers vært i Finland på 
workshop. For henne er fotograferin-
ga terapi, lidenskap og hobby på 
samme tid. Hun selger også en del 
bilder, men pensjonisten bedyrer at 
hun ikke går i pluss på hobbyen sin. 

– Dessuten er det en utmerket måte 

å komme seg ut i naturen på, legger 
hun til. 

Framgang og utvikling
Harald Andris Hamre er et annet 
svært aktivt medlem i klubben. Hans 
bilder vises ofte på tv, blant annet 
som bakgrunn i værmeldinga på 
NRK1. Han farter rundt med kamera-
utstyret titt og ofte. Naturen er viktig 
for ham.

– Stølsvidda er for eksempel et om-
råde vi liker å oppholde oss og ta bil-
der, sier han.

Jarle I. Kvam er litt i samme gate 
som Hamre, med naturen som spesi-
alfelt. Hans nordlysbilder er blitt vi-
den kjent. Kvam bor i Arendal, men 
oppholder seg mye i Valdres. Han 
kvier seg ikke for å ta turen til med-
lemsmøtene, sjøl om det er midt i 
uka.

– På det meste har jeg brukt 18 ti-
mer fra Oslo og til Valdres. Det blir 
mange stopp for å fotografere, sier 
han og smiler.

Anita Fjeld er også glad i landskap, 
men har begynt å ta mye bilder av 
hunder, noe hun liker svært godt.

– Det viktigste er at vi ser framgang 
og utvikling over tid. På den måten 
oppnår vi høyere kvalitet på bildene 
våre, framhever hun.

Flere av medlemmene har også fått 
antatt bilder i NM, blant andre Jarle 
Kvam, Svein Ingar Moen, Anita Fjeld 
og Rune Rødningen.

 Morten StenSby

Bilder fra medlemmene på neste side.

– Dette er ren meditasjon som gir ro i sjelen
FELLESSKAP: noen av medlemmene i skikort på Vaset, Bente Brenna (bak tv), Harald andris Hamre, inger Å. Hovengen, runar Kittelsen (ved bordet tv), tonje Cecilie 
tveten lund, sven ingar moen, anita Fjeld (ved bordet th), sidsel Offergaard Jevne, Jarle ivarson Kvam.  FOTO: PRIvAT

UTSTILLING: i skikroa på Vaset skisenter stiller medlemmene for tida ut rundt 50 
flotte bilder.  Her er leder i klubben, sidsel Offergaard Jevne. FOTO: PRIvAT
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Unni Lian – Flagesletten

Jarle I. Kvam – Myrullkveld

Oddvin Almenning – På veg til Suletind Tonje Cecilie Tveten Lund – Soloppgang over Grindafjell
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Rune Rødningen – Grønnsisik

SIdsel Offergaard Jevne – Høre stavkirke i morgendemringSven Ingar Moen – Kveld ved Jaslangen

Anita Fjeld – Morgen ved Kroktjernet

Inger Å. Hovengen – Harer i motlys

Harald Andris Hamre – Rev på Stølsvidda
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Valdresvegen 11
Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

1946 – 2022

76 år

Godt utvalg i metervare kapper
Høyde 30 cm og 45 cm

God parkeringsmulighet utenfor butikken

Vi har:  • Glidelås • Sysaker 
• Strykelapper til rep. av hull 
• Blonder • Lommetørkler

Vi er behjelpelige 
med å sy!

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

BAKKEN & BAKKEN A.S

 Hos oss får 
du faglig 
god hjelp 

og god service. 

Stort utvalg 
og gode 
priser. 

Levering 
og montering 

også på 
lørdager. 

Velkommen 
til oss 

på Fagernes.

Velkommen til
MØBELRINGEN

Velkommen til
Møbelringen

Gordon Element hjørnesofa
En tøff sofaserie med god sittekomfort. 

Oppsett 2,5-seter, hjørne, 
endeavslutning. 286 cm x 200 cm
Eco skinn cognac
Før Kr 22.999.-

NÅ 15.999.-
Kan også leveres speilvendt. 
Pris ute nakkestøtte.

Oppsett 2,5-seter, hjørne, 
endeavslutning. 266 cm x 200 cm
I tekstil velur Element antracite 
Før Kr 16.999.-

NÅ 9.900
Kan også leveres speilvendt.
Pris ute nakkestøtte.

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

Vi renser sølvet ditt.

Den får du KUN hos oss!

Valdresrosa

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

franit_a

Ta turen
innom 

Franita-huset

FRANITA

Franita

N

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

Tlf. 908 71 116

Ramme inn 
bilde eller maleri? Ved handel utenom 

åpningstid, kontakt Frøydis 
på telefon 997 02 753.

Vi sender varer 
og har Vipps.
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Musikken vil bre seg over stølslandska-
pet på Rensend i Øystre Slidre denne 
sommeren – til glede for hyttefolk, 
lokalbefolkning og beitedyr.

Marit Warberg Vestheim og Sindre 
Andreas Larsen gjentar nemlig sukses-
sen fra i fjor når de fredag 8. juli og 
lørdag 9. juli inviterer til stølskonsert på 
familiestølen der førstnevnte har tilbrakt 
somrene sine.

Det unge samboerparet bidrar sjøl 
sterkt til den musikalske biten på 
konsertkveldene med 18 års aldersgren-
se. Marit er vokalist i eget band, der 
Sindre er med som gitarist. 

Familien og andre frivillige er med og 
hjelper til for å få det hele av stabelen. 

I tillegg til å spre musikk og skape god 

stemning, har de ivrige arrangørene 
klare visjoner. De håper arrangementet 
kan være en møteplass for hyttefolk og 
lokalbefolkning. 

Aller viktigst er det å løfte fram og slå 
et slag for stølskulturen. Foruten 
musikk, blir det derfor blant annet noen 
historiske innslag om stølsdrift samt 
åreslag med premier og barsalg. 
Forfatter Jan Bjørneboe stiller som 
konferansier. 

Spiren til stølskonsertene ble sådd 
gjennom det som først var en idé om å 
arrangere «Allsang på Rensend». 

– Selv om det ikke blir allsang, blir det 
likevel mulighet for å synge med, 
påpeker arrangørene blidt. 

IngrI Valen egeland

Åpner stølsgrinda for hyttefolket

STØlSlaNDSKap: Konsertene foregår i naturskjønne omgivelser på rensend i 
Øystre slidre og har mål om å løfte stølskulturen. FOTO: privaT

Velkommen til ValdresBil AS

Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Følg oss på
Facebook

Spikarmoen 1, 2900 FagerneS - ÅpningSTiDer: VerkSTeD: 07.30-16.00 • SalgSaVDeling: 08.00-16.00 • lørDag: eTTer aVTale

Vi setter stor pris på dere! Ta service og  
vedlikehold på bilen hos oss, vi har lavere  
priser enn i pressområdene rundt storbyene. 
PRØV OSS! Billig lånebil ved verkstedavtale.

Hyttefolk

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

Mens du venter, kan du f.eks.:
• slappe av i vår bilutstilling m/aviser og kaffe.
• Få skyss til Fagernes eller leira.
• låne sykkel hos oss.
• prøve fiskelykken i elva v/anlegget.
• prøvekjøre bil – kanskje kjøpe en ny!

Ta service og vedlikehold på bilen din
i Valdres, vi har lavere priser enn
i pressområdene rundt storbyene.

SERVICE

lavere priser enn i pressområdene rundt storbyene
Mens du venter, kan du f.eks.:

• Slappe av i vår bilutstilling med aviser og kaffe 
• Få skyss til Fagernes eller Leira • Prøvekjøre bil – kanskje kjøpe en ny! 

• Billig leiebil v/verkstedavtale • Prøve fiskelykken i elva v/anlegget
• Låne sykkel • Besøke vår bobil og caravanavdeling.

MULIGHETENE ER MANGE!

Autogruppen

skjerper sansane

•  ny og brukt personbil, vArebil,  
lAstebil, buss, bobil og cArAvAn

•  deler, dekk og utstyr •  kAMA Fritidsbutikk
•  personbilverksted, varebilverksted,  

tungbilverksted og caravanverksted

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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ALT DU TRENGER TIL PÅSKEN PÅ 
ETT STED – FAGERNES SENTER

EL-BIL?

BUTIKKERDET SKJER ALLTID 
NOE PÅ SENTERET

PÅSKEKOS MED GOD 
MAT OG DRIKKE? KLÆR, SKO & TILBEHØR

B-jeans
Brustad
Cubus

Dressmann
Eurosko
#Login

VIC
Zavanna

MAT OG DRIKKE
Eurospar

SERVERING
Lunsjbaren

SPESIALBUTIKKER
Floriss

Norli
Power Valdres

HELSE & VELVÆRE
Fagernes Barbershop 

The Loox 
VitusApotek

GAVE OG INTERIØR
Kitch’n

Nille 
Princess 
Skeidar

HELE PÅSKEN
Ridedyr, ballongdekor med 
påsketema og utdeling av 

ballongfigurer til barna.

LOKAL MAT
Eurospar bugner av lokale matskatter 

som kjøtt, fisk, ost og bakevarer.

Hos oss kan du lade mens du handler.
Benytt vårt p-hus, innkjøring fra E-16.

MANDAG 11. APRIL
Grillmandag på senteret! Vi deler 

ut gratis pølser fra kl. 12.

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

Lørdag 10-18

EUROSPAR: Man.-fre. 08-21, lør. 08-18
VITUSAPOTEK: Man.-tors. 09-18, fre. 09-20, lør. 09-16
POWER: Man.-fre. 10-18, lør. 10-16

Fagerneskjopesenter.no / Følg oss 

PÅSKEAFTEN 
ÅPENT TIL 
KL. 16.00

BLI MED PÅ 
PÅSKEEGGJAKT 

FOR BARNA
Hver dag i påsken
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Svøltin?
Ta ein stopp 

på «Fengselet» 
– kjend for god

og kortreist
 tradisjonsmat

• Stekt aure
• Biffsnadder
• Steikt Flesk

• Karbonader
• Medisterkaker
• Løvstek

• Wienersnitzel
• Fish & chips

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
LEDIGE
ROM!

Historien
I godt moden alder fant jeg ut at dersom jeg ville spise 
gode brød måtte jeg lage dem selv. Etter prøving og 
feiling og en julegavebok om faget, ble bakeriet 
etablert 2. oktober 2014.

Filosofien til bakeriet er at vi skal bruke god tid og de 
beste råvarene for å få de beste resultatene.  Dette lærte 
jeg i barn-dommen og oppveksten på gården Tollefsrud 
hvor vi drev hotell. Min mor, Gunvor Laura Mathea, var 
kjent for sine  kokekunster og laget utsøkte, klassiske 
retter hvor sausene  dampet av god kraft og fløte. 
Alltid rause porsjoner med nok påfyll til alle var gode 
og mette.

Faren min, Bjørn Melvin, var en gründer i sjel og sinn. 
Han kom til dalen fordi han så de store ressursene i 
skogene, og han mente at tømmeret måtte foredles i 
dalen for å få større verdiskaping i lokalsamfunnet.

Med gründerånd og sans for kvalitet og gode råvarer, 
ble  Bakeriet i Bagn startet. Siden starten har bakeriet 
hatt ulike lokasjoner, og navnet er endret til Bakeriet i 
Valdres, men fokus på gode råvarer og godt håndverk 
ligger fortsatt til grunn. 

Duften og smaken av våre nybakte varer
– best å dele!”

Helge Gjerdalen Holte, gründer

www.bakerietivaldres.no • tlf: 61 01 03 60
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Joachim Skåren (30) 
er regjerende norges-
mester både i venstre 
og høyre arm i hånd-
bak. Norgesmester-
skapene vant han i 
Sandefjord i desem-
ber.

Kraftpluggen fra Etnedal kon-
kurrerer i klassen minus 110 
kg. Det er den nest tyngste 

klassen i håndbak. 
– Jeg var heldig med alt i Sande-

fjord. Dagsformen var på topp. Jeg 
gikk ubeseiret gjennom alle rundene 
både med høyre og venstre arm. Det 
var moro. Håndbak er en kjempe-
morsom konkurranseform som har 
økende oppslutning i Norge, sier Jo-
achim Skåren, som begynte med 
håndbak så seint som i november 
2018.

lovende styrkeløfter
Før det var han en lovende styrkeløf-
ter, og da med benkepress som spesi-
alitet. Der var han i den desiderte 
norgestoppen.

– Jeg hadde hatt en del skader, men 

trente meg opp igjen. Under EM i 
2014 satte jeg personlig rekord med 
297,5 kg. Det var med benkepress-
skjorte. Det var norgesrekord i 120 
klassen, en rekord som står enda. 
Samtidig mistet jeg motivasjonen til 
å konkurrere videre. Jeg følte at jeg 
var ferdig med den sporten. Jeg fort-
satte å trene. Blant annet prøvde jeg 
meg på sykkel. Jeg var med i Birke-
beinerrittet, men min kropp var ikke 
bygget for sykkel, smiler Joachim.

Joakim fattet etter hvert interesse 
for håndbak og skrev inn på en face-
book-side som het «håndbak norge» 
og spurte om det var noe i nærheten 
av Valdres. Da var det Gausdal hånd-
bakklubb som trente på Lillehammer 
som var det nærmeste, så han dro dit 
før de etablerte seg på Dokka i 2020.

Målbevisst trening
– Jeg tenkte at jeg kunne forsøke 
meg. I festlige lag hadde jeg forsøkt 
meg og mente at jeg kanskje hadde et 
talent for den sporten. Jeg fikk grise-
bank, også av dem som var betydelig 
mindre enn meg. Det gav meg faktisk 
motivasjon. Jeg begynte å trene mål-
bevisst, sier Joachim.

Joachim flyttet tilbake til Valdres 
etter endt utdanning. Han tok en bac-
helor i vernepleie og en mastergrad i 
atferdsvitenskap. Han er nå spesial-
vernepleier i habiliteringstjenesten i 

sykehuset Innlandet. Fritiden bruker 
han mye til trening. I Stålhallen tre-
ningssenter på Dokka har han møtt 
likesinnede som er opptatt av hånd-
bak.

– Vi startet opp en håndbakklubb. 
Vi ble medlem av Norges idrettsfor-
bund og er dermed underlagt antido-
pingreglementet i Norge. Håndbak er 
en idrett uten dop. Skal du bli god må 
du trene, sier Joachim som sier at 
håndbak har mange elementer som 
en må beherske.

Seriøs kampsport
– Det er mye taktikk. Det psykiske 
spiller en stor rolle. Du må være sterk 
og også ha hurtighet og utholdenhet. 
Håndbak er en seriøs kampsport som 
det er utrolig moro å drive med, sier 
Joachim. 

Med seg i styret har han en kame-
rat fra Gudbrandsdalen, Are Stauri.

– Jeg ble norgesmester med høyre 
arm i 2017. Nå matcher vi hverandre. 
En blir god når en får bryne seg på an-
dre gode, sier Are.

– Vi synes det er kjempeflott at de 
vil trene her hver søndag. Det skaper 
blest om senteret vårt at vi allerede 
har en norgesmester her, sier Sondre 
Storihle, som eier treningssenteret 
Stålhallen.

– Jeg har blitt fascinert av denne 
sporten selv og er med og konkurre-

rer på klubbkvelder. Joachim har al-
lerede skapt et flott miljø for klub-
ben. Det er nå over 20 medlemmer i 
Land Håndbakklubb. Nå har vi som 
mål at vi skal arrangere norgescup en 
gang, sier Sondre.

Nye  mål
Selv har Joachim nye mål i sin nye 
idrett.

– Neste VM arrangeres i Tyrkia. Jeg 
har lyst til å dra dit sammen med Are 
Stauri. For å klare det må de få 1. og 2. 
plass i NM. Det sendes bare to utøve-
re i hver vektklasse og uttaket blir 
gjort under NM. 

Det hadde vært moro å se på nivået 
i et slikt VM. I det gamle Øst-Europa 
står slike idretter sterkt. Bare i Kasak-
hstan har klubben 2000 registrerte 
utøvere, sier Joachim Skåren som 
vektlegger at miljøet betyr mye for 
klubben 

– Vi har det slik i klubben vår at vi 
lar alle slippe til. Vi vil først og fremst 
ha et godt miljø, og hjelpe hverandre 
fram. Målet med treningene er å øve 
på ting å bli bedre på mot konkurran-
se og å bli sterkere. Dersom noen har 
lyst til å forsøke seg på håndbak så 
kan de bare ta kontakt med meg. Vi 
trener hver søndag, sier Joachim Skå-
ren, kraftpluggen fra Etnedal.

Geir NorliNG

Ingen slår etnedølen  Joachim Skåren
KrEFTEr i SViNG: Joachim skåren bryter mot eieren av stålhallen, sondre storihle.VENNEr OG TrENiNGSKaMEraTEr: det er mye smil og latter 

før en dyst. Joachim skåren (t.v.) og sondre storihle.
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Ingen slår etnedølen  Joachim Skåren
i FErD MED Å ViNNE: Joachim skåren slår sondre storihle.

KOplET 
SaMMEN: Her 
har Joachim 
skåren og are 
stauri brukt 
reim for at ikke 
hendene skal gli 
fra hverandre.
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

påske-
FerIe

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

Åpningstider:
10–20 (18) alle hverdager 

påskeaften 10–16
extrA 07-23 

(påskeaften 07-16)
stengt skjærtorsdag, langfredag,  

1. og 2. påskedag
300 gratis parkeringsplasser  

Flere hurtigladere til eLbil på Leira

Ferske  

bAkeVArer  

hVer dAg!

Apotek 1
biltema 
bohus 
Clas ohlson 
Coop extra 
europris 
get Classic 
grepa gøtt Cafe 
Jernia
kid
Lekesenteret Valdres
Lindex 
narvesen
nille 
nordsinni bakeri 
ok hagen gULL-Ur-optIk
sport 1
posten

Solide utemøbler
Godt utvalg på lager. Kom gjerne innom for en titt!

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

SOLIDE UTEMØBLER
Produsert i trykkimpregnerte materialer.

Ferdigproduserte møbler på lager.

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

Kan 
lagres ute 
vinterstid.

Hos oss får du kvalitetskjøtt til alle anledninger!

Vi har mye god julemat i butikken nå!
Vi er stolte av våre håndlagde sylter og julepølser

basert på egne oppskrifter.

Velkommen til en hyggelig julehandel!

Tlf. 613 62 555 – Markavegen 9, 2920 Leira

Åpent: Mandag–fredag 08–16
Lørdag kl. 10–14

Lik oss på
Facebook!

Markavegen 9, 2920 Leira - Tlf. 61 36 25 55 
www.reboli.no Lik oss på Facebook!

Hos oss får du kvalitetskjøtt til alle anledninger!
Vi har godt utvalg av

Biff • Stek • Karbonader og kjøttkaker
Egne grillpølser • Lammestek • Spekepølser

Ferskt kjøtt og tilbehør
Vi gir deg tips og råd angående tilberedning av kjøtt, og valg av tilbehør.

Åpent: Mandag-fredag 08-16 • Lørdag 10-14
Påskeuken: Man-ons 08-16 • Skjærtorsdag-Langfredag STENGT 
Påskeaften 10-14 • 1. og 2. påskedag STENGT

MOPEDBIL KJØRES FRA FYLTE 16 ÅR

Bilen kjøres på mopedførerkort.
Vi har biler fra kr 119 980,- på lager!

Mange biler klare for levering!
Aixam produsert i Frankrike med Kubota dieselmotor

  VI 
BRINGER 
GRATIS

Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

Tlf. 61 36 09 44

Mer info på www.fritidssenteret.no
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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.

ИŧЕŧŰŦŧŰ̄

ЀЁИПТ

ŰЯ˛ẅЉ˜̄ˇЉ˜˝̄˜Яˆẅ˝Љ̄˙ỲЪЇ–˙

ИЉẅЉЮЫЉЮ̄Я‚Я˝ț̄ЀỲˆ–’̄ˆЉ—Љ˛Љ˛̄˙Λ̄Ώ—Љ˛˜˝Љ̄h‚ˆˆЉ̄Λ˛̄Љ˝˝Љ˛̄

Λ Ǫ̋̄ЀЉ˛̄ЊΛ˛̄Ы–̄ẀỲˆ̄Ы–̄ẀỲˆ̄Ы–̄ЇțЮ̄˜˝ЯˆЉ̄˙Λ̄Яẅ̄˜Яˇ̄Ы–̄—Љ˝̄ț˝̄

ЊΛ˛̄ІЯẀẀЉЮ̄ẅІЯ˛˝Ő̄Ё̄Λ˛̄ˆțЮ˜Љ˛Љ˜̄Яẅ˜Λ̄Е̄˙Я˛˝̄–˝˜˝‚˛˜ẅ˛țЫŐ̄

œŗŒ̄hЇ̄ЉˆˆЉ˛̄ŔŒŖ̄hЇ̄ЫЉ˝̄Љ˛̄ЫỲ˝˝̄—țˆẅŐ̄РỲ̄ЇțЮ̄ˆЉ—Љ˛Љ̄ẀỲˆЉ˛̄Ỳ̄

Λ˛Ń

ΈВдЫеρЫаЭЮρШдУЭжΊρЪЧаЩЧдШЧежЧΊρиŒЪЬзЮвУЭЭЧΊρЮЧиŒρбЩρдЧЩŒбЯЭŒρőρЧЭеЭЮŒρЯиУŒρΈΈЈЬЧЮЦЧдρиЧЦρЎЧУеЫаЩρВЮзеρиЫУρЖблбжУρЇЫаУаХЫУЮρЕЧдиЫХЧеρФУеЧджρвåρέŚρЯЦρФЫаЦЫаЩежЫЦΊρήίρŔŔŔρЭЯΊρежУджЮЧЫЧρŜŔρŔŔŔρЧЭеЮρЯиУŒρЊаЭЮŒρІжУФЮŒЩЧФлдρήρίŝάΊőρбЩρжЧдЯЫаЩЧФлдρŕάίΊőρρИЧЦρЖблбжУρ
ЎЧУеЫаЩρВЮзеρЯåρжбρУиρЦЫееЧρжЫЮЮЧЩЩежЬЧаЧежЧаЧρиæдЧρЯЧЦŞρЕЧдиЫХЧУижУЮЧΊρЅдЫиежбШШЭбджΊρЅЧЭЭЪбжЧЮЮρЧЮЮЧдρЖблбжУρЇбдеЫЭдЫаЩŒρЌбежаУЦЧдρиЧЦρЖблбжУρЎЧУеЫаЩρВЮзеρЭбЯЯЧдρЫρжЫЮЮЧЩЩŒρЖЫЮФзЦЧжρЩЬЧЮЦЧдρЭзаρиЧЦρЮЧУеЫаЩρЩЬЧаабЯρШЫдЯУŒρЂЮЮЧρвдЫеЧдρЧдρЧЭеЭЮŒρЯиУŒρ
ЂиФЫЮЦЧжρЯбЦЧЮЮЧдρЭУаρЪУρЧЭеждУзжежлдŒρИЫρжУдρШбдФЧЪбЮЦρбЯρеЭдЫиЧШЧЫЮŒ

УБ̄ИБŰŦ̄ГПЁŧ̄РБŧ

˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗŖŕ̄ŖŘœŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ

ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŕ̄ŔŖŖŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ

ŕŎŗŒ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

БГŧ̄ЙŧŦЁПЙ̄ŖТŖ

˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗŒś̄ŖŗŘŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ

ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄Ŕ̄śŚŘŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ

ŕŎŗŒ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

БГŧ̄ГЁӮŔСŦ

˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŕśŒ̄ŘœŘŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ

ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄śŗŒŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ
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MER?

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

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

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

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

LADE MINDRE 
OG OPPLEVE 
MER?

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

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

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

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

LADE MINDRE 
OG OPPLEVE 
MER?

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

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

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

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



30 2. april 2022 Valdresmagasinet

Mannen som sitter 
overfor meg brenner 
for næringsutvikling. 
Han har holdt på med 
innovasjon i over 20 
år. Nå spiller Klaus 
Røiri (59) en sentral 
rolle i arbeidet med å 
lære valdriser opp i 
denne kunsten.

– Eller er det egentlig noen kunst? 
– Som så ofte ellers handler det nok 

mye om systematisk, langsiktig og 
hardt arbeid. Innovasjon må være 
noe du gjør over lengre tid. Du må 
ikke være tilfreds med å jobbe på 
denne måten bare i et år eller to. Og 
du bør ikke gjøre deg avhengig av of-
fentlig støtte, men ta sjølstendig eier-
skap, mener Klaus, som gjennom sin 
bedrift Innolab leverer innholdet til 
innovasjonsløftene som nylig er satt i 
gang i vår region. 

Deling
«Innovasjon er et nytt eller vesentlig 
endret produkt, tjeneste, produk-
sjonsmåte, måte å organisere eller 

markedsføre aktivitet på, og som er 
tatt i bruk. En innovasjon kan bygge 
på ny kunnskap, kreativ idé eller 
oppfinnelse. Dette regnes ikke som 
innovasjon før det resulterer i for ek-
sempel et nytt produkt som er lan-
sert på markedet eller en forbedret 
produksjonsmåte som er tatt i bruk. 
Innovasjon er å fornye eller lage noe 
nytt som skaper verdi for en virk-
somhet, samfunnet eller innbygge-
re», fastslår Store Norske Leksikon.

59-åringen fra Kringsjå i Oslo, med 
snart 50 års fartstid som hytteinn-
bygger ved Fiskeløyse nær Syndin i 
Vestre Slidre, deler denne definisjo-
nen. Dessuten er det å dele - så vel 
suksesshistoriene som de mindre 

vellykkede - veldig viktig i en innova-
sjonsprosess. 

– Det handler om å se muligheter, 
ikke begrensningene. Og det dreier 
seg naturligvis om å gripe dem, for de 
beste mulighetene ligger bestandig 
foran oss, understreker den ihuga 
maratonløperen, med en fersk per-
sonlig rekord fra Valencia på tre timer 
og ni minutter.

Klaus vil slett ikke skryte, men den 
tida plasserer ham blant Norges 20 
beste i aldersklassen.

Utholdende
– Er det noen likhetstrekk mellom inn-
ovasjon og maratonløping?

– Definitivt. I begge tilfeller må du 

– De beste mulighetene ligger foran oss

ValDrESVENN:  Klaus røiri har et stort hjerte for Valdres, etter å ha tilbrakt mye tid i distriktet siden 1970-tallet. nå bruker han krefter på å utvikle regionens næringsliv.  FOTO: MOrTEN STENSby
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– De beste mulighetene ligger foran oss

prestere både på kort og lang sikt. Du 
må helt klart være utholdende. Når 
du passerer 30 kilometer - eller får 
motgang i næringsutvikling på et 
punkt - kan du ikke gi opp. Du må ha 
troa, stå i det og tåle det. Så blir da 
også følelsen av mestring helt enorm 
når du går over målstreken, fastslår 
59-åringen.

Den tsjekkiske langdistanseløpe-
ren Emil Zatopek, med blant annet 
OL-gull på maraton i 1952, har sagt at 
hvis du bare vil løpe, kan du løpe en 
engelsk mil (1609 meter). Men hvis 
du vil endre livet ditt, må du løpe en 
maraton.

– Livet består jo mest av hverdager. 
Som under løping kan det være både 

kaldt og ufyselig. Du kan bestemme 
deg for å få til ting, eller ikke å gjøre 
det. I begge tilfeller vil du få rett, sva-
rer Klaus underfundig, og slutter seg 
helt til den avdøde OL-mesterens 
visdomsord.

Når dette er sagt, erkjenner næ-
ringsutvikleren at det innenfor inno-
vasjon trengs mennesker med ulike 
egenskaper og personlighet - ikke 
bare dem med høy utholdenhet. 

– Vi har behov for både ballkastere 
og noen som kan fange alle ballene. 
For resultater er viktig, så vel på kort 
som lang sikt. Dessuten er det av stor 
betydning å få til en kulturell end-
ring. Da må man ta tida til hjelp, ut-
dyper Klaus. 

Samspill
Som nevnt har han holdt på med inn-
ovasjon i mer enn to tiår. Siden 2018 
har dette skjedd gjennom hans eget 
selskap. Innholdet til innovasjonsløf-
tene leveres i nært samarbeid med 
hans gode venn, Sjur Dagestad. Han 
driver på sin side firmaet Innoco. De 
to har over flere år stått for innova-
sjonsprogrammer til rundt 250 virk-
somheter på Ringerike samt i Nume-
dal, Midt-Buskerud og ikke å for-
glemme Hallingdal. 

– Tilsynelatende lykkes naboene i 
sørvest betydelig bedre enn oss her i 
Valdres. De klarer til og med å opprett-

ValDrESVENN:  Klaus røiri har et stort hjerte for Valdres, etter å ha tilbrakt mye tid i distriktet siden 1970-tallet. nå bruker han krefter på å utvikle regionens næringsliv.  FOTO: MOrTEN STENSby TriVES: sigrid og Klaus foran familiens hytte ved Fiskeløyse i Vestre slidre.  FOTO: priVaT

– Vi har behov for både 
ballkastere og noen som 

kan fange alle ballene. 
For resultater er viktig, 

så vel på kort som lang sikt.
Klaus RøiRi
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holde folketallet. Du har kanskje for-
klaringa på dette?

– Det finnes nok ingen enkelt årsak. 
Men sett med innovasjonsbriller er 
det et faktum at hallingene er i gang 
med sitt innovasjonsprogram num-
mer 13. Godt over 100 virksomheter 
med 320 personer har deltatt. De me-
ner det er helt sentralt å bygge opp 
under gründer- og entreprenørskap. 
Og de har fått til et nært og godt sam-
arbeid mellom privat og offentlig 
virksomhet. Du får ikke til innova-
sjon uten et slikt samspill.

Som ett konkret innovasjonspro-
sjekt nevner Klaus firmaet Ål-hytta. 
De har tatt temaet kundeopplevelse 
inn i sitt konsept, helt fra første kon-
takt med kunden og når hytta står 
der klar til bruk.

– De så på alt som skjedde gjennom 
dette løpet. Og oppnådde flere gevin-
ster, blant annet økt kundetilfreds-
het og høyere effektivitet, forklarer 
innovasjonslederen.

Samfunnsprosjekter
Han trekker også fram temaet pro-
sessforbedringer, med Hallingplast 
som eksempel. De så på flaskehalser i 
produksjonen. Det var slett ikke tek-
niske svakheter som ble avdekket.  
Men samspillet mellom dem som 
jobber i produksjonen og andre avde-
linger hadde stort potensial for forbe-
dringer.

– De oppnådde redusert avvik og 
høyere kvalitet ved å løse problem-
stillinger i tverrfaglige team, påpeker 
Klaus.

Men 59-åringen framhever også et 
tema han kaller samfunnsprosjekter. 
Der er det et eksempel fra vår egen 
fjellheim, nemlig Nøsen Yoga Hotel. 
Klaus mener dette er et fantastisk 
sted, med gode boforhold, utmerket 
mat, enorme turmuligheter samt yo-
gatilbudet. 

– De har potensial til å bli Norges 
beste sted på dette området. Men i 
tillegg har de en større visjon: De 

hjelper mennesker med rus- og kri-
minalitetsutfordringer tilbake til 
samfunnet. Det er også et innova-
sjonsprosjekt. Det er viktig også å ha 
prosjekter som skaper bedre liv for 
folk og som gir noe tilbake til sam-
funnet, understreker han. 

Valdres skal i gang med sitt innova-
sjonsløft nummer to fra april. Det var 
gjennom at Hilde Tveiten Døvre, Ka-
rianne Borchgrevink og Tone Ran-
heim fra Valdres Næringshage deltok 
på tidligere innovasjonsprogram i 
Hallingdal og Midt-Buskerud at rela-
sjonen kom i stand. De tok det med 
seg og anbefalte at dette måtte være 
noe også for Valdres.

– Hvordan legger dere opp et slikt 
program?

– Det består typisk av rundt 10 virk-
somheter fra ulike bransjer, private 

som offentlige. Å bryte ned «siloene» 
mellom disse er sentralt i arbeidet. 
Når 30 til 40 flinke folk samles, frigjø-
res mye kraft og energi. Det skapes 
nettverk og muligheter for deling. Og 
alle har med seg et utviklingsprosjekt 
inn i prosessen, basert eksempelvis 
på kundebehov, innbyggerbehov, 
hytteeierbehov eller innflytterbehov.

Gir resultater
Klaus Røiri har for lengst snakket seg 
varm. Og han kunne absolutt pratet 
mye lenger om innovasjon. 

– Men hvis du skulle trekke fram en 
konklusjon på hvorfor bedrifter bør 
drive med den slags, hva er den?

– Det er begrunnelse god nok å se 
på at her er det seriøse virksomheter 
som investerer tid, sjøl om de har 
mer enn nok å gjøre. Og det er ganske 
enkelt fordi de har sett at det gir gode 
resultater. I en evaluering av innova-
sjonsprogrammene i Hallingdal, gjort 
av Oxford Research, svarte 89 pro-
sent av respondentene at program-
met styrket utviklingsevnen. 

Siviløkonomen fra Kringsjå - der 
han bor i huset som besteforeldrene 
bygde - er naturligvis opptatt av det 
samme, så vel i idrett som i livet el-
lers. Han avslører et mål om å klare 
en helmaraton på under tre timer. 
Ambisjonene om å fornye Valdres er 
også høye. 

– Vi må få med større aktører over 
tid, som kommunene og regionrådet. 
Så må vi velge ut noen pilarer vi bru-
ker tid på. Da ser jeg ingen grunn til at 
ikke Valdres skal lykkes like godt som 
Hallingdal, fastslår han. 

Valdresvennen bruker mye tid i 
vårt distrikt. Familien anskaffet seg 
sin første fritidseiendom ved Fiske-
løyse i 1979, etter at Klaus’ far Paal 
(snart 90) kjøpte tomt av sin gode 
venn og pelsdyroppdretter, Lars 
Rogn Hamre. Paal Røiri var nemlig 
direktør for Oslo Skinnauksjoner. 
Også han tilbringer fortsatt masse tid 
på hytta.

– Det ble til at vi kjøpte naboeien-
dommen i 2007. Så familien har vært 
veldig mye i Valdres. Kjernen i min 

oppvekst har vært her. Vi er glade i å 
være ute, både på beina, på ski og på 
sykkel, forteller Klaus, som ikke sjel-
den tar lange løpe- og sykkelturer i 
vakker valdresnatur.  

Forankring
59-åringen kommer så desidert fra en 
familie av økonomer. Både han sjøl, 
faren, broren Lars og kona Sigrid Tof-
te Røiri er siviløkonomer. Klaus har i 
tillegg en MBA fra Handelshøyskolen 
BI og en Master of Science fra Lon-
don School of Economics. Også de to 
barna, Helene (25) og Louise (22) har 
slått inn på samme veg. Den eldste 
tar nå en master i København (CBS), 
der Klaus også er utdannet. Louise 
«skeiet ut» med teater først, siden 
hun både har interesse og talent, 
men snudde brått og begynte på Nor-
ges Handelshøyskole. Nå er hun ut-
vekslingsstudent på velkjente Berke-
ley i California.

– Det startet da Lars og jeg var unge 
med at far forkynte: Gutter, dere bør 
vel bli siviløkonomer, forteller Klaus 
og smiler. 

Gjennom sin yrkeskarriere har han 
blant annet arbeidet i Tomra. Innova-
sjon har stått høyt på dagsordenen. 
Sjur Dagestad og han jobbet sammen 
der. Kameraten etablerte først firma-
et Innoco. Klaus var ansatt der i sju 
år, før han kom til et punkt i livet der 
han ønsket å drive med noe på egen 
hånd. 

– Sammen med dyktige folk forsø-
ker jeg å få fram gode ideer og ta tak i 
behov som finnes. I en innovasjons-
prosess er forankring ekstremt vik-
tig. Kunden og/eller innbyggeren må 
involveres så tidlig som mulig. Slik 
skapes så vel entusiasme som kritikk. 
Og det er svært sentralt å forstå even-
tuell motstand på en klok måte. Men 
når du så kommer til et resultat, er du 
ikke alene om det, konkluderer Klaus 
Røiri.

Morten StenSby

Klar For tUr: med Jotunheimen som bakgrunn blir det mange flotte skiturer i fjellheimen.  Foto: privat

FaMilien: louise (tv), Klaus, sigrid og Helene fornøyde i fjellheimen.  
 Foto: privat
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Vang
www.vang.kommune.no 
Tlf: 61 36 94 00

Vang Auto-Service AS feirer 50 år i 
2022 og ynskjer å feire med an-
satte, samarbeidspartnarar og heile 
bygda!

- Ein fyller jo 50 år berre ein gong, så 
då må me jo slå på stortromma, ler 
Ståle Wangensteen. 
Dei tre brødrene Arve, Rune og Ståle 
Wangensteen har no dreve Vang 
Auto-Service AS saman i heile 26 år. 
Dei tok over drifta frå sin far, som stifta 

Sidan den gong har bedriften heile 
tida vore i vekst og utvikling. Og no, 
50 år seinare er det på tide med ein 
skikkeleg markering!
 
- Me ynskjer å gje noko tilbake til 

å bruke uss gjennom alle år, og me er 
heilt avhengige av at dei gjer nettopp 
det. Difor ynskjer me no å arrangere 
ein skikkeleg stor fest her i Vang, seier 
Arve Wangensteen.

Vassendgutane i Vangshallen 
Det blir ingen liten puslefest når 
Wangensteen-karene får bestemme. 
Det er lagt eit rikhaldig program for 
kvelden, og heile festen skal sjølvsagt 

 
- Me starter kvelden med ein middag 
saman med alle ansatte og våre ulike 
samarbeidspartnarar. Mjøsvang kafé 

Feirer 50 år med storstilt bygdefest

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

skal stå for matservering, og eg tipper 
-

bordet, fortel Rune Wangensteen.
 
- Etter middagen blir det fest for heile 
bygda i Vangshallen og Vassendguta-
ne skal spele konsert. Det blir både øl 
og vinsalg, så me håpar og trur det vil 
bli god og livat stemning, smiler Rune. 

frå konserten vil gå til fotballgruppa 
i Vang, som ein stor gest tilbake til 
bygdesamfunnet. Fotballgruppa skal 
difor vera med å hjelpe til under den 
store festen i hallen.
- Fotballgruppa favner store deler av 
bygda, og det frivillige arbeidet som 

å kunne gje noko tilbake til akkurat 
dei, seier Arve. 

For at så mange som mogeleg skal få 
med seg konserten blir det sett opp 
buss både frå Årdal og Fagernes. 

Vangshallen. 
- For at me skal få ein grei oversikt 
over kor mange me blir, har me valgt 
å ha forhåndsbestilling av billetter til 
konserten. Desse vil bli lagt ut om 
nokre veker, seier han.

Leverer reinspikka kvalitet 
Vang Auto-Service AS er nok mest 
kjent for å levere reinspikka kvalitet på 
alle punkt. Dei har heile tida utvikla 

seg i takt med markedet og ynskjer 
alltid å sjå framover. 

- Då me starta var me sju ansatte, no 
er me 35. Me har vokst gradvis og 
hatt ein naturleg utvikling i takt med 
det markedet me leverer til, seier 
Arve. 
- I tillegg har me investert det me har 
tent, inn i framtida. Me ynskjer at Vang 
Auto-Service AS skal vera ei framtids-
retta bedrift, og då må me heile tida 
sjå framover, legg han til. 
I åra framover er difor ikkje fokuset 
nødvendigvis på å ekspandere bedrif-

ten, men å heile tida jobbe med å 
levere kvalitet til einkvar tid. 
- Så må me sjølvsagt skryte av dei 
fantastiske ansatte me har, som stiller 
opp uansett. Dei leverer godt arbeid 

Vang Auto-Service, smiler Rune. 

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

Brødrene Ståle, Arne og Rune Wangensteen vil feire med heile bygda.

-Trappeoppgangen mellom barnes-
kulen og ungdomsskulen har vorte 
det kulaste rommet her, seier rektor 
Wenche Rognerud etter at elevane 
har dekorert veggane med spray-
boksar. 

med kunstnarnamnet Peacetu, som 
hjalp ungdomane med å friske opp eit 
ganske trist og intetsigande rom på 
skulen. Resultatet er både elevar og 
lærarar kjempenøgde med. 

Den kulturelle skulesekken
W
tilskot frå Den kulturelle skulesekken, 
som er ei nasjonal ordning. Gjennom 
«skulesekken» får elevane i Etnedal 
og alle andre kommunar i landet 
kulturopplevingar i skuletida, som i 
dette tilfellet var innanfor visuell kunst 
– nærmare bestemt dekor av eige 
skuleinteriør. 
-Elevane vart involvert i prosessen 
frå planlegging til ferdig resultat, og 
dei var veldig engasjerte, kan rek-
toren fortelja. – Å la elevane delta i 

Friskar opp skulekvardagen
slike prosjekt gjer noko positivt med 
miljøet. Dei får eigarskap til omgjev-
nadene sine, og tar derfor også meir 
ansvar for å ta vare på dei. 
Trappeoppgangen er «inngangspor-
ten» til ungdomsskule-avdelinga på 
Etnedal skule, og eit område som er 
synleg både frå fyrste og andre etasje, 
i tillegg til utanfrå gjennom glaset. 
–No fungerer trappegangen som eit 
tydeleg skille mellom barneskulen 
og ungdomsskulen, og også som eit 
populært «hengeområde». 

Fleire planar og prosjekt for 
skulebygningen
Det
inne på Etnedal skule, for å få 
stramma opp og sett meir farge på 
interiøret i ulike rom. Både bassenget, 
naturfagsalen og tekstilsalen har fått 
ny måling, og det har vorte kjøpt inn 
nye utelamper og ny inngangsdør. – 
Det er ikkje så mykje som skal til for å 

rundt seg, seier Wenche Rognerud, 
som samarbeider med vaktmeisteren 
og faglærarane om å få gjort små 
tiltak. I tillegg blir elevane på arbeids-

livsfag involvert i arbeidet. 
Framover er det også planar om å 
pusse opp dei utvendige fasadane på 

Rodrigo V. Lisboa (t.v.) sørga for god 
rettleiing, slik at elevane fekk høve til å 
utfalde seg med sprayboksane. Her er 
det Øystein Bergene som er i aksjon.

Alle kommunar har ansvar for å gje 
barn og ungdom kulturopplevingar i 
skulekvardagen. I Etnedal har 8. og 9. 
klasse friska opp trappeoppgangen 
til ungdomsskulen, som ein del av Den 
kulturelle skulesekken.

byggetrinn. Den eldste delen er frå 
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Øystre Slidre
www.oystre-slidre.kommune.no 
Tlf: 61 35 25 00

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

Dei siste åra har sentrumsutvikling vore eit sentralt tema i Vestre Slidre, 
og i mars kunne endeleg den nye Kulturkaféen opne. Denne markerer eit 
viktig steg i utviklinga av Slidre sentrum.  

«Mø treng ein plass der mø kan møte inan»
Innbyggarane i Vestre Slidre har lenge etterspurt eit meir attraktivt sentrum 
med ein sosial møteplass der folk ønskjer å være. Fagernes er nært, men kan 
ikkje erstatte eit lokalt sentrum, som tilbyr det ein treng i kvardagen, og tilbyr 

vere saman som foreldre medan barna er på fotballtrening, møtast til quiz ein 
laurdagskveld osb. 
I samband med utviklinga av kommunedelplan for busetting og næringsutvik-
ling, ble Grendekaféen presentert som eit lokale med stort potensiale, som 
med enkle grep kunne bli ein attraktiv og sosial stad å vere. 

Pangstart: «Før ein flo� plass»
Med stønad frå Sparbankstiftelsen og kommunestyret har Grendekaféen blitt til 

-
munen. 
8. mars markerte starten på ei veke full av aktivitetater for å feire den nye 
møteplassen i kommunen: mønaskål, barseltreff, bustadverkstad, ungdomstreff, 
strikkeklubb og laurdagskafé ga mange av kommunens innbyggere moglegheit 

aktivitetar i ungdomsklubben og tilgang på utstyr i den nyopna BUA synte 
potensialet for aktivitet i Slidre sentrum denne veka. 

«Meir tå de�a»
Bustadverkstaden bidrog til ei konkretisering av korleis samarbeidet kring bu-
stadbygging i kommunen kan takast vidare på ein måte som no vert fylgt opp. 
Utanfor kaféen er det starta ein prosess for å leggje til rette for eit torg med 
leikeområde. På sikt vil kaféen og uteområdet koplast tettare på kommunehu-
set, leikeplassen bak skulen, butikken og gangveien ned mot Tingsteinen. 
Gjennom dialog og samarbeid er målet at dette vil skape eit meir attraktivt 
sentrum i kommunen som vil imøtekomme eit stort behov blant mange deler av 
befolkninga og gjere Vestre Slidre til ein enda betre stad å bu. 

Utvikling av Slidre sentrum 

Alle kommunar er pålagt å ha ein 
plan som seier noko om korleis 
arealet i kommunen skal nyttast. 
Arealplan er eit verktøy for kommu-
nen for å styre utviklinga i kommu-
nen. 

I Øystre Slidre skal planen støtte 
opp om visjonen til kommunen om 
Rein naturglede. Ein arealplan er 
juridisk bindande og gjev rettigheiter 
til grunneigar og tiltakshavar. Plan-
prosessen skal legge til rette for at 
innbyggarane, deltidsinnbyggarane, 

seg og gje innspel. 

Revidering av arealplanen
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Fleire planleggarar jobbar med fagle-
ge vurderingar, statistikk, medverknad 

-
ringar dannar grunnlaget for dei ulike 
tema som arealdelen inneheld. 

Alt dette skal danne grunnlag for kva 
vi meiner er eit framtidig behov for 
tilgang på areal.

Publikum sine mogelegheiter til 
påverknad er fyrst og fremst i dei pe-
riodane då planane er ute til høyring. 
Kommunen har eit særleg ansvar for 
grupper som treng spesiell tilrette-
legging, som barn og unge. Men og 

andre berørte, som organisasjonar, 
brukarar, næringsliv og enkeltpersonar 
er viktige målgrupper. I Øystre Slidre  
var det  fyrst ein innspelsrunde, og  til 

Til sommaren vil eit høyringsdoku-
ment vere klart, som vil ligge på høy-
ring og ettersyn til hausten. Her kan 
alle kome med innspel og kommentar 
til føresegnene og kartet. 

Sjå arealdelen til kommuneplanen 
her: Scan QR-code
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Nord-Aurdal
www.nord-aurdal.kommune.no 
Tlf: 61 35 90 00

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

Å søke eller ikke søke…
Drømmer du om å bygge garasje? Eller er dere blitt så mange i familien at 
dere trenger å bygge på et nytt soverom? Et spørsmål som garantert vil 
dukke opp i løpet av prosessen er: Må vi søke? 

Pass på 
Det fø
der det bare er kommuneplanen som gjelder, eller om eiendommen har blitt 

ut ved å gå inn i www.valdreskart.no, eller ved å kontakte arealplanlegger eller 
-

råde, er saken enkel; alle tiltak er søknadspliktig. 

som gjelder for ditt område. Planbestemmelser er som en matoppskrift; bytter 
man ut sukker med salt blir maten sur – middagen smaker best hvis oppskriften 
blir fulgt. Sagt med andre ord; følger man bestemmelsene i planen blir det 
ingen sure byggesaksbehandlere. 

Hold tunga re� i munnen
Blant annet er det ikke plikt om å søke hvis du skal føre opp frittliggende 
bygning på inntil 50 m2, som ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse. 
Bygget kan kun ha én etasje og ikke kjeller. Mønehøyden kan ikke overstige 4 
meter og gesimshøyden kan ikke overstige 3 meter. Dette gjelder bygninger 
som garasje og uthus.  MEN HUSK: tiltaket skal stemme overens med planbe-
stemmelsene for eiendommen. Skal det bygges et frittliggende bygg med rom 
til varig opphold eller beboelse, er dette alltid søknadspliktig.

Nye regler
I 20
for bygging av terrasser og 
tilbygg på egen eiendom. Det 
er nå lov å bygge terrasser på 
inntil én meters høyde med 
rekkverk uten å søke. Terrassen 
må da være forbundet med 
en bygning, ikke stikke lenger 

samt være minst én meter 
fra nabogrensa. Høyden på 
rekkverket kan ikke være mer 

kan ikke være overbygd. Det 
blir også mulig å sette opp 

kvadratmeter som kan brukes 
til beboelse og varig opphold 
(for eksempel kjøkken, bad og 
soverom), uten at du må søke 
kommunen om tillatelse. Det 
søknadsfrie tilbygget må være 
minst 4 meter fra nabogrensen 
og kan ikke overstige to eta-
sjer. MEN HUSK: tiltaket skal 
stemme overens med planbe-
stemmelsene for eiendommen. 

Noen tips!
• Hovedregelen er at du fortsatt må søke.
• Selv om du ikke trenger å søke, har du alt ansvar for at det er i samsvar 

med lover, regler og bestemmelser. 
• Snakk alltid med naboen først, selv om du ikke må søke. 
• Ta kontakt med kommunen for å høre hva som er lov på din eiendom.
• Tiden fra påske til høstferien er høysesong for byggesøknader og 

henvendelser, det kan derfor være lurt å sende inn søknaden i vinter-
halvåret. 

Lenker:
www.dibk.no Direktoratet for byggkvalitet har all info du trenger om byggeregler og 
skjema. www.valdreskart.no -
stemmelser. www.sor-aurdal.kommune.no Sør-Aurdal kommune sin nettside med 
blant annet info om planarbeid, byggesak og tekniske tjenester.

På Strande�orden
I Nord-Aurdal kommune arbeider vi helhetlig med å utvikle byen Fagernes og 
regionsenteret. I noe tid har vi hatt særlig fokus på sentrumsnære aktivitetstil-
bud som tar utgangspunkt i Strandefjorden. 

Dette er tilbud som enten ligger direkte på fjorden, eller som har utsikt over 
Strandefjorden. Kino på isen og isbadekarusellen denne vinteren var en del av 
dette prosjektet. Det samme er arbeidet med dagsturhytte, padleruter og eta-
blering av badstue. Målet er at alle tiltakene skal realiseres og videreføres, og 
slik være til glede for fastboende, deltidsinnbyggere og tilreisende som ønsker 
å bruke tid i den vakre byen vår. 
 
«Husmannen»
Et tiltak som er helt i startfasen, og som innbyggerne selv har spilt inn, er å 
bygge en utsiktsrampe på Fagernes sitt mest kjente utsiktspunkt – Kviteberg. 
Kommunen har drodlet videre på dette gode innspillet, og ser for seg at en 
eventuell utsiktsrampe bør gjenspeile Fagernes og Kviteberg sin identitet. Kvi-
teberg var fra gammelt av en husmannsplass. Denne lå på toppen av Fagernes 
og med bratt terreng på alle kanter. Man kan tenke seg for et slit det var å 
overleve på en slik plass. 

Mange byer har kjente utsiktspunkt. Skal man bygge noe lignende på Fager-
nes, bør man skape noe som folk husker og som skiller seg ut. Vårt foreløpige 
forslag er; en skulptur av en hardtarbeidende husmann som bærer utsiktsrampa 

være med på at folk nettopp velger Fagernes som stoppested på en ferietur.

Må melde fra til kommunen i e�erkant
Når du har gjennomført et ikke-søknadspliktig tiltak er det viktig at du melder 
fra til kommunen når bygget er ferdig, slik at tiltaket blir registrert og tegnet inn 
i kommunens kartdata. 

Snakk med naboene dine
Det du ikke trenger å søke om, trenger du heller ikke å varsle naboen om. Eller 
for å snu på det, det naboen har tenkt å gjøre, er det ikke sikkert du får vite om 
før tiltaket er satt i gang eller ferdig. Selv om det ikke er plikt om å varsle, vil 
det være et godt råd å varsle naboene og forhåpentligvis slippe en nabokran-
gel.

kommunen. I Sør-Aurdal kan du sende e-post til 
Mikael.franzen.ronningen@sor-aurdal.kommune.no eller ring 61 34 85 42. 
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Illustrasjon: Rolf Erik Poppe
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JULIE BERGAN T  VAMP

STAUT T  VALENTOURETTES

SEBASTIAN ZALO  T  DI DERRE

CC COWBOYS  T  DUMDUM BOYS

ODD NORDSTOGA  T  DELILLOS

STAVANGERKAMERATENE 

STEIN TORLEIF BJELLA 

SYNVIS  T  NASTY WORMS

Frivillig?
Meld din interesse til
frivillig@trollrock.no

Overnatting i lavvo? 
Sjekk trollrock.no 

Bestill på ticketmaster

10 Å
R

med
KURVE
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Valdres

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

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

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

24 lynladere til alle biltyper

2400 m2 med elektro - og hyttevarer!

Stor               kjøkkenutstilling
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17.-27. juni

Det grønne skiftet –
musikkfestival med

engasjement for miljøet!

Festivalhelg 1 // Idyll og avgrunn
Fredag 17. juni
14:00 Lunsj med Schubert // Noraker Gård
16:30 Åpning av kunstutstilling // Festivalkontoret
19:00  The Fruit of Silence // Tingnes Kirke
21:00 Musikernes favoritter i hotellbaren // Scandic Valdres

Lørdag 18. juni
10:30 Byvandring i Fagernes sentrum // Briskeby´n
12:00  Gratiskonsert i Briskeby´n // Utenfor Hippegården
15:00  Matiné med Vasks // Valdres Folkemuseum, festsalen
18:00  Alehouse Sessions // Valdres Folkemuseum, utendørs
21:00  Alehouse Sessions – Nachspiel // Trykkerihallen

Søndag 19. juni
11:00  Stølsvandring // Oppmøte: Nythun
13:00  Romantisk lunsjkonsert // Nythun
17:00  Vårofferet // Trykkerihallen

Festivalhelg 2 // Det grønne skiftet
Torsdag 23. juni
18:00  Skjebnesymfonien på brannstasjonen // Nord-Aurdal brannstasjon
20:30  Skjebnesymfonien på brannstasjonen // Nord-Aurdal brannstasjon

Fredag 24. juni
13:00  Grip dagen! // Valdres Folkemuseum, festsalen
18:00  Artsmangfold // Valdres Folkehøgskole
21:00  Til ettertanke – Nattkonsert i Ulnes Kirke // Ulnes kirke

Lørdag 25. juni
13.00  Gjenbruk // Revling Gård
19:00  Kortreist – Festkonsert på Nythun // Nythun
19:00  Ballettforestilling i Valdreshallen // Valdreshallen

Søndag 26. juni
14:00  Vi vandrer med freidig mot // Fagernes sentrum
18:00  Familieforestilling med Valdres Sommerballett //Valdreshallen
19:.30 Avslutningskonsert: Fyrlykter // Aurdal kirke

Mandag 27.juni
18:00 Ung Filharmoni // Valdreshallen

Festivalen

Billettsalget 
har startet

www.sommersymfoni.no Fo
to

: C
at

hr
in

e D
ok

ke
n

Vi har lang og allsidig erfaring med inn- og utvendig behandling av hytter, 
blant annet i samarbeid med flere av landets ledende hytteprodusenter. 
Vi hjelper deg med valg av:
- Behandlingsmetode - Fargevalg - Riktige produkter. 
Vi sliper og behandler innvendig gulv. 

Kontakt oss for en gratis befaring. 

Et fint og velpleid torvtak, er et resultat av jevnlig vedlikehold.  
Vi kan ta hånd om ditt torvtak! 

Vi utfører rehabilitering av slitne torvtak. Vi klipper, gjødsler, kalker 
og gjør det som er nødvendig for å få til et frodig og grønt hyttetak. Vi 
utfører enkeltoppdrag, men det beste er å ha en årsavtale!  

Kontakt oss for en gratis befaring og få tilbud på en årsavtale.
Vi samarbeider med: 

Jomfruslettfjell Synnfjell hytteservice
Tiller Næss 2 Strøk malerservice - Lars Tiller 9345 4745 - Martin Strijbos 9841 8052

TORVTAK

MALINGSARBEID
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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 8–21 
Lør–Søn kl 09–21
dekk@sebu.as

▪  Salg av alle  
typer dekk 

▪  Dekkreparasjon  
og skift 

▪ Vulking av dekk 
▪ Dekkhotell 
▪ Kjetting alle typer

Dekk-
avdeling

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

HYTTEEIER?

Oppbevar dekkene hos oss, 

så er de lett tilgjengelig når 

sesongene skifter! 

Fra kr 650,- pr sesong. 

Les mer på dekkmann.no

Hvor 
skal jeg lagre 

dekkene 
mine?

EN TING MINDRE Å TENKE PÅ!

FAGERNES VERKSTEDSENTER AS
Spikarmoen 13. Tlf: 911 11 123

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

Vi leverer ferdig skigard...

 Ødegård Sag – sagbruk for deg som vil ta vare på 

gamle tradisjoner
v/Fred o. Ødegård               Etnedal i Valdres                www.sagbruket.no

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

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

Porter og portstolper

Ferdig skigard

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

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

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

Vi leverer ferdig skigard..

 Ødegård Sag– sagbruk for deg som vil ta vare på 

GAMLE TRADISJONER
v/Fred O. Ødegård               Etnedal i Valdres                www.sagbruket.no

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

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

Porter og portstolper

Ferdig skigard

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

– eller du kan bygge skigarden selv 
og vi hjelper deg i gang
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Skituren inn til Sulebu søndag 20. mars var 
fyrste besøket vårt i området på mange år. 
Flotte løyper, utruleg godt føre og sol frå 
skyfri himmel bidrog til beste skiopplevinga 
så langt denne vinteren.

Filefjell har eit stort nett med 
oppkjørte skiløyper, dei fleste 
sør for Otrøvatnet, på viddene 

rundt DNT-hytta Sulebu, men også 
ein del på nordsida av E16, inn mot 
vatnet Slettningen. Nettsida skispo-
ret.no er til god hjelp i planlegginga, 
der ser du også når løypene sist er 
preparerte.

Ulike alternativ
Planen vår er å ta ein rundtur på om 
lag 17 kilometer, og med start ved Fi-
lefjellheisen går vi løypa på sørsida 
av Otrøvatnet til litt forbi Gamlestø-
ga. Her har vi sett at ei løype tek bratt 
oppover, og går rett til Sulebu. Ut frå 
kartet er vi budde på skikkeleg stig-
ning, men det er endå brattare enn 
venta. Sjølv med supergodt feste blir 
det fiskebeingåing oppover, lenge, 

lenge ... Eit godt tips er å bruke feller, 
om du har dette. Og skal du ned her 
er det krevjande å ta seg ned på trygt 
vis, i alle fall på litt hardt føre! 

For den som vil ha ein lengre rund-
tur er det fint å halde fram i hovud-
løypa vestover til du er på høgde med 
Kyrkjestølen. Der går ei løype oppo-
ver omtrent i traseen til Kongevegen, 
og den svingar seg søraustover og inn 
til Sulebu. Eg gjekk denne i 2008, og 
fortsette då vidare austover viddene 
rett mot Vardhovdtinden, deretter 
ned mot Tenlefjorden og vidare ned 
langs Tenla. Ein fantastisk flott run-
de!

Utrulege utsyn
Vår tur fortset oppover, med nokre 
korte stopp. Utsynet blir stadig flotta-
re, ned mot Otrøvatnet og mot Støgo-

nøse og Skørsnøse – og mot Torfinns-
tindane med naboar langt bak. Litt 
lengre oppe får vi i nord etter kvart 
eit utsyn som er heilt til å miste pus-
ten av. I vest dei vanvittige profilane 
til Store Austanbotntinden og Store 
Ringstind. Så resten av Hurrungane, 
der Storen og Gjertvasstinden skil 
seg mest ut. Vidare mot aust stikk 
toppane av Stølsnostinden og Fal-
ketind opp, og til slutt den sylkvasse 
ryggen med Uranostindane. Alle des-
se er toppar eg besøkte på eit par 
travle tiår med tinderangling. Synet 
vekkjer mange gode minne – men det 
er likevel ikkje ei tid eg saknar. Det 
har vore så mange andre flotte turar 
og opplevingar seinare, og nye turar 
ventar, både i og utanfor Valdres.

Gode minne frå Sulebu
Det flatar endeleg meir ut, og vi får 
Suletinden og Sulefjellet rett imot. Så 
til slutt ein frisk unnabakke ned mot 
Sulebu. Her er det som venta ein god 
del folk, likevel ingen vanskar med å 
finne ein vegg eller snøskavl å ta seg 
matpause i. Vi gjev oss god tid og blir 
sitjande ein time og nyte sola og ut-
synet medan folk kjem og går. Vi 

kjem i prat med nokre som vil opp på 
Suletinden, og ynskjer lykke til!

Medan vi sit går tankane attende til 
fyrste besøka våre her. Det var vin-
terturar sist på 1980-talet med elevar 
frå Nord-Aurdal ungdomsskole. 
Fyrst ein tur der klassen hadde base 
og to overnattingar på Sulebu. Nokre 
år seinare med ein klasse som grov 
seg snøholer like nord for hytta, rett 
ved skiløypa. Dei fleste overnatta i 
holene, og resten sov inne på hytta, 
før retur neste dag. Gode minne dette 
også!

lett retur
Vi hadde bestemt oss for å fylgje ho-
vudløypa attende. Den går ned mot 
Tenlefjorden, vidare ned langs elva 
Tenla, forbi hyttefeltet og ned til løy-
pa langs Otrøvatnet. Derifrå to kilo-

FantaStiSk UtSyn: mot store austanbotntinden (t.v.) og resten av Hurrungane, vidare ser vi toppen av stølsnostinden og Falketind, og med Uranostinden heilt i 
høgre bildekant.

Eventyrleg marsdag på Filefjell

påtUr
Tor Harald SkogHeim

vanG
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meter attende til bilen. Frå Sulebu er 
det nesten berre flatt og unnabakke 
heile vegen, og sjølv med litt forsiktig 
aking/ploging i brattaste nedkjørin-
gane, og litt for glatte ski siste biten, 
tek returen berre ein time. Til orien-
tering brukte vi akkurat to timar på 
turen opp til Sulebu.

andre mulegheiter
Sulebu er også fin som base for rund-
turar eller toppturar i eit vidt og spa-
nande område. Tidleg i mai 2001 
hadde Valdres Tur- og Fjellsportlag 
helgesamling der med 13 deltakarar. 
På laurdagen, etter lunsjpause ved 
hytta, var dei fleste med på tur via 
Suleskar til toppen av Suletinden. 
Nokre stakk også oppom Sulefjellet 
før retur til hytta.

Neste dag sette ein «hard» kjerne 
kursen sørover på godt skareføre, 
målet var stortoppen Høgeloft (1920 
m). Vi kom etter kvart ned på og over 
det lange, smale Sulevatnet, og gjekk 
opp ein bekkedal og rett mot toppen 
frå nord. Det vart også besøk på Store 
Jukleeggi før vi snudde nordover att 
og gjekk gjennom Suleskaret på retu-
ren mot Sulebu. 

Bratt motBakke: ei kraftprøve, men kjem du inn i ein god rytme går det fint, og du får god løn for strevet.

tenlekrysset: Her møtest fleire av 
løypene i området.

Ved suleBu: Hytta ligg fantastisk til, i eit flott område og med suletinden som 
ruvande nabo.

Eventyrleg marsdag på Filefjell
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RAIS VISIO UNIQSTOR GULVAVDELINGGARDINER OG SOLSKJERMING

INTERIØR FRA ARTWOOD, LIGHT & LIVING, COVENT GARDEN OG LAMA

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 42/42/42/42

FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING
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Lær mer om Cinderella på www.cinderellaeco.com

Når naturen kaller, er det godt med litt 

sivilisasjon. Norskproduserte Cinderella 

forbrenningstoaletter er i verdensklasse. De 

krever verken  vann eller avløpstilkoblinger. 

De er luktfrie og  miljøvennlige. Ingen avfalls-

håndtering, kun litt  aske som må tømmes.

MODERNE OG 
MILJØVENNLIGE

TOALETTLØSNINGER
TIL HYTTE OG FRITID

Når naturen kaller
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Ørnulf Juvkam Dyve 
er en multikunster, 
godt forankret i lokal 
kultur.

Ørnulf Juvkam Dyve er til nå 
mest kjent som tekst- og låt-
skriver for bandet Staut. Man-

ge av hans tekster har blitt alle-
mannseie. Stadig kan en høre «Sjå 
sole», «Går så fint» og «Leika like ved» 
på radioen.  Alle tekstene til Ørnulf 
Juvkam Dyve er skrevet på Valdres-
dialekt. Det er tekster både med 
brodd og humor, men aldri ond-
skapsfulle. Tekstene og melodiene til 
Staut har blitt så populære at de blir 
streamet 650 000 ganger i måneden. 
For sin bruk av dialekt i tekstene sine 
har han fått målprisen til Valdres 
Mållag to ganger, i 2005 og 2018.

Blant ungdommen i Valdres er han 
også kjent som leder av Ung i Valdres, 
et prosjekt som skal gi ungdommen i 
Valdres en plattform som de kan byg-

ge videre på i voksenlivet. Ung i Val-
dres har i en årrekke hatt sin egen 
musikal. De siste årene har Ørnulf 
funnet teaterstykker som han har la-
get musikalversjon av med lokal 
snert. «Fjolls til fjells» er en av de sis-
te.

Nå går Ørnulf nye veier
– Det er så mange måter å uttrykke 
seg på. Jeg ble inspirert av «Terje Vi-
gen», historien som Henrik Ibsen 
skrev på rim. Jeg vil skrive historier 
som er lengre enn de sangtekstene 
jeg har skrevet før. Jeg har planer om 
å gi ut to bøker med historier, sier Ør-
nulf.

I halvveis til det uoppnåelige vil 
han ta fram livsvisdom som både er 
alvorlig, og som er humoristisk.

– Jeg tenkte at noe av det folk sav-
net mest under pandemien og kon-
sertene vi hadde på festivaler, var det 
mellommenneskelige kameratskapet 
en fant i en dokø.  Jeg har skrevet en 
historie om det.  Jeg har også tenkt en 
del på det mennesker skjuler, som er 

for tungt å komme fram med. Ting 
som forklarer hvorfor noen er slik de 
er, og som de ikke vil fortelle andre. 
Historien om jenta som skjulte seg 
bak Gucci solbiller er en slik historie, 
sier Ørnulf og deler gjerne den histo-
rien med Valdresmagasinets lesere:

gucci-brillo
Hadde du vørte så frykteleg sint 
om du visste ko som låg bak
Hadde du banna og fløge i flint
om du virkeleg visste ko som låg bak

Jada ho kom nok før seint og ho ba ikkji
pent om at du sku førstå
I stella så svara ho frekt og va tverr
og ba de vel mest om å gå

Men stopp…
Ko va det ho ikkji sa
Ko va det du oversåg
Skjønte du alder ko det va
som gjorde at skuggin låg

så mørk over augo som før hadde liv
og latter'n som før fyllde rom

med evige våra i ville kliv
og blikket som berre sa kom

Tenkte du noko då smilet vart taust
og blikket rann ut i sand
Merka du vår som gulna te haust
mens sole vart bleik og førsvann

Visste du då ko som venta ho
når arbeidsdagen va slutt
Hadde du gått i hennes sko
der frelsa va å koma se ut

or ein heim som va blank og fasadeskjønn
med alt du kan drøyme å sjå
Med ein husulv som fnaus tå nådebønn
men held fram å pine og slå

Ei solbrille-mote med svære glas
va viktig å halde på 
Og Gucci det passa te imaget hass
så det sku ho gjedne få

Ho kledde dei – syns dei va gode å ha
når måndagen hjørte ho dit
der ulv ikkji fanns og arbeidet ga
ho rett te almindeleg kvandagsslit.

Ordkunstneren fra Bagn
pÅ KONSErT i 2019: Ørnulf dyve og staut holder mange konserter i løpet av sesongen.
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ØrNUlF DYVE: Humørsprederen og ordkunstneren fra Bagn. lESEr HiSTOriEr: en ny side ved Ørnulf Juvkam dyve.

SpillEGlEDE: staut er kjent som et band som liker seg på scenen.
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I den andre boka han planlegger vil Ørnulf fortelle 
historier fra nærmiljøet sitt. Han sitter i godstolen 
sin og ser seg om. Så får han øye på ulike ting som 
slenger rundt i hyller og på bord. Alle tingene han 
ser har sin egen historie, og dermed begynner tan-
kene å spinne… 

En av gjenstandene han får øye på, er ei gammel 
bakstefjøl.

Bakstefjøle
Så sit e vel i godstol´n og stire me i kring
Derifrå fell augo på årevis med ting
Og alle vil førtelja ei såge om se sjøl
Den fysste som får orde er ei sprøkkin bakstefjøl

Ho vaks opp bak ein skåle heilt øfst i bygde her
Me´o bestemor å´n bestefar var arbeidsfølke der
Va yngst i syskjynflokken i gråne Himmelhøg
Der budde ho i lag med ei turu og eit trøg

Det va i niogseksti ein solfull sommardag
at bestefar min fann fram ei øks o´ei diger sag
Han leita ette vyrkje te laga ymsekort
så´o bestemor sku vinne å få kjøkkenarbeid gjort

Når e går tur i skogen så ser e berre tre
Han bestefar han såg nok mykjy meir enn berre det
Så gauv ́ en på te høgge og saga som ein turk
Før´n kvilde i flisehaugen med ein lunka kaffeslurk

”Eit dagsverk”, sat´n tenkte ”Det æ ́ kji meir e treng”
Før tid va det han hadde i sta´n før mykjy peng
Han pakka med se økse si og turka sage rein
og hengde dei i skålin mens sole endå skein

Så let´n gråne ligge ein fjorten dagas tid
og håpa ho sku turke mens han fekk ta se fri
Det gjekk ́ kji slek ́ en håpa før regnet hølja ned
så gråne hass den vart nok både blaut og blautare

Då vart det ikkji likar enn at han laut turke sjøl
sku bestemor mi få te – julebakst på rettig fjøl
Han skar i passe lengdo – i metra om ein trent –
også bar´n  dei inn i skålin mens ho best´mor stirde 
spent

No va det berre vente – å masa va ́ kji verdt
før trevyrkje treng turketid og turka ikkji tvert
Daga vart te måna o jule nemma se
men det som sku bli bakstefjøl det ligna meir eit tre

Då nevnde kanskje bestemor mi, stille –  slek ho pla`
at ”det som låg te turk det hadde turka ganske bra”
Han bestefar sat studerde ei dyrebildebok
før lesa kunne´n ikkji – va berre nevaklok

Så mens´n sat der granska ein elg i all sin prakt 
så løvde´n bestemor mi at ”sant som det æ sagt
I mørgo vil e kle me og gjera me ein tur
heilt herifrå te skålin og sjå – førenn e snur”

”Om alt æ som e trur, ska e dagen ette det
ta te å laga fjøl og trøg og turu, te og med”.
Då såg ho best´mor sole og tenkte i sitt sinn
at ”jammen æ nå god å ha, han kjære gubbin min”

Så la dei se den kvelden – låg stirde oppi kor sin snei
Va rom imellom sengo – vel meter´n mellom dei
Ho bestemor i draumen vann baka alle slag
men gubbin… han låg grua se te slitet neste dag

Sjå´n bestefar med søvna og vakna som ein kar
Han drakk se mett på kaffe før´n vekte´n hanefar
Så rusla´n oppi skålin med lange seige steg
Han visste arbeid venta – dit han no la i veg.

På veggen på ei hylle bak ståltråd i ein snurr
låg grån i meterslengdo og jammen va ho turr
Då skjønte bestefar min at ventetide svann
og mørgodagen; den laut´n stå i som ein mann.

Han fann fram høggejødn og hammar og ei tong
Men tonge trong´n ikkji så´n la ho bort me´n song
og tralla, det va laurdag, då komm´en jammen på
at arbeid på ein syndag – det ville´n ikkji sjå.

”Ja, det sku vøre likt se, å skjemme helligdag
Nei, måndagen æ dagen før sveitte ansiktsdrag”
Ho bestemor va enig – ho levde i den tru
at ein dag sku ho vandre ei hellig himmelbru

Og synda´n kom med godvær og i ein staslig skrud
drog begge to te kjørkjes og hørde om ein gud
som bestemor va sikker på å møte på ein gong
me´n bestefar sat tenkte på ein hammar og ei tong

Alt mens presten messa om herren og om håp
så hørdes ungeskrik – det vart rigga te åt dåp
Der steig det fram eit følgje – ho bestemor vart med
før den som låg å ralla va bittevesle me

Ho bestemor held luva mens luggen min vart våt
så stirde ho i bakkin – va skam med ungegråt
Va høgtidle med dåp men e hugsa det ́ kji sjøl
å´n bestefar sat grubla over trøg å bakstefjøl 

Det vart nok kanskje feira med snitta og ein dram
E syns e ser ho bestemor bli både morsk og stram
Men synda´n vart te månda´n og månda´n gjekk mot 
kveld
I skålin sat`n bestefar så stødig som eit fjell

Han held eit høggejødn og hammarn slo i takt
med pulsen frå eit hjarta som skilde rett frå skakt
Framfør´n låg det bita tå det som va eit tre
Før dagen kom te endes så vart det meir enn det

I toppen va ei turu i midten fans ei fjøl
og nest på leggen skar´n se ut eit trøg te bruke sjøl
Så fann´en se ein høvel og åtti sandpapir
så let´en kvist og kvae bli silkemjuk og skir.

Han la se utpå natte men før han fell te ro
låg bakstefjøl og turu  bak døre i ei ro
Det skulle ingen finne før han sku si det sjøl
at ”no fekk jammen bestemor sjå te å finne mjøl”

Så gjekk ́ en vel bak døre og henta noko der
Og bestemor sku lata som førundringe va svær 
Så skulle´n fli´ho fjøle med raud og skjølvin hånd
og takken va vel blikket som stille kvilde på´n

Ho visste ko det køsta før´n gamle bestefar
Før daga hadde tæra på´n – å´n va nok mindre kar
Og fekk ho flis i finger´n – ho nevnde ikkji det
når ho i støv stod baka og han sat følgde med

I fjøle va det sprekka og nesten va det beint
Det æ som sjølve livet – æ kanskje slek det´e meint
men prøv å gje me vyrkje – e greie det ́ kji sjøl
å laga trøg og turu og kvistut bakstefjøl

Nei, e kan berre drøyme – i godstol´n her e sit
At noko e kan få te, veg opp før fordums slit
Før ein ting æ heilt sikkert – det sit e tenke på;
Det bestefar min gjorde – æ bære no enn då

_ _ _

Vet ikke når bøkene går i trykken
Jeg er ikke helt ferdig enda. Jeg har også kontakt 
med en som kan illustrere bøkene mine. Jeg er, for 
tiden, i gang med en miniturne i Valdres der jeg le-
ser noe av materialet  og synger og spiller noen sta-
utsanger slik de låter før bandet får kloa i dem, sier 
ordkunstneren Ørnulf Juvkam Dyve.

Ny plate
Parallelt med å gi ungdommen et bedre liv i Val-
dres, og jobbe med bokprosjektene sine, gir Staut 
ut en ny plate

– Vi har spilt den inn og jeg har tro på at flere av 
låtene kommer til å få et godt liv. Vi har med noen 
spennende gjesteartister, både fra den lokale stjer-
nehimmelen, norske toppartister og et av norges 
mest folkekjære sangkor. Ørnulf legger til at den 
nye plata som ikke har fått navn enda blir den sju-
ende i rekken.

– Vi har vel utviklet oss en del siden debuten til 
Staut på Reintun i Reinli i 2009, sier Ørnulf. Uan-
sett er det fortsatt gleden over det å spille for folk i 
hele Norge som er drivkraften. Den drivkraften er 
sterkere enn noen gang, nå som vi har stått klare i 
startblokka i to år. Det lukter overtenning lang vei, 
avslutter Ørnulf og humrer i det rimede skjegget.

Geir NorliNG

MaNGE priSEr:Her viser gaute lein ausrød  og ørnulf juvkam dyve fram 
gullplata de fikk for eigarlaus.

ØrNUlF i KJENT pOSiTUr: Her fra en stautkonsert i 2019.
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MØBELHUSET LEIRA
Amfi  Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)

STORT UTVALG 
& GODE PRISER

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

Vi har 
 utkjøring også 
på lørdager. 
 Montering 
 etter avtale. ZERMATT SPISEBORD MED X-FOT

SIGNATURE COLLECTION 
SLEEPING SENJA
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Valdres Veterinærsen-
ter på Fagernes har i 
løpet av noen år vokst 
seg stor og teller nå 10 
veterinærer og fem 
andre ansatte. Nå gjør 
de også en knoppsky-
ting og har etablert 
eget kontor på Beito-
stølen.
– Så langt har det vært en riktig sat-
sing, vi får mye positiv tilbakemel-
ding på dette grepet. Beitostølen er et 
stort og viktig turiststed med i perio-
der mye folk. En lokal etablering gjør 
det enklere for kundene, ikke minst 
bidrar det til at trøkket på klinikken 
på Fagernes blir mindre, forteller In-
grid Fuglesteg Syversen. Hun er an-
satt som veterinær ved Valdres Vete-
rinærsenter, er medeier og styrele-
der.

 Hun forteller også at Valdres Vete-
rinærsenter har utviklet seg gradvis 
de siste årene og teller nå 15 hoder. 
Staben består av veterinærer og dyre-
pleiere. En av dem kommer faktisk 
fra Nederland og har jobbet som dy-
repleier der i en årrekke før hun gjor-
de valdris av seg i 2011. 

Smådyr og husdyr i skjønn 
forening
– Vi har tatt mål av oss til å dekke et 
bredest mulig spekter av tjenester 
slik at lokale kunder skal slippe å dra 
ut av distriktet, sier Fuglesteg Syver-
sen. I tillegg til å ivareta smådyrseg-
mentet som skjer med utgangspunkt 
i klinikken på Fagernes, ivaretar de 
også fortsatt husdyrbiten. Da må de 
fortrinnsvis ut i felten, det vil si ut på 
gardene i distriktet. 

– Sjøl om tallet på kyr, sau og geit 
har blitt mindre med årene og små-
dyrsbiten har vokst desto mer, er det 
også fortsatt en liten andel med hest 
og litt gris i Valdres. Vi har faktisk to 
ansatte veterinærer her som har for-
dypning i hest. Et nyinnkjøpt porta-
belt røntgenapparat for hest er også 
med på å gjøre hverdagen enklere, 
forteller Fuglesteg Syversen. 

- Ja, vi har sågar hatt oppdrag med 
å kastrere lama, som nok er av de litt 
mer kuriøse oppdragene, svarer hun 
på spørsmålet om de har eksempler 
på litt spesielle oppgaver.

Mer avanserte oppdrag
Når det gjelder smådyr, er det etter 
hvert egentlig nesten ingen grenser 
for hva man nå kan utrette lokalt. 

– Oppdragene har blitt mye mer av-
anserte med årene. En hverdag her 
ved klinikken dreier seg mye om tre 
innsatsområder. I tillegg til tannpro-
blematikk, har vi et økende antall 

operasjoner og oppdrag knyttet til in-
dremedisin. Vi organiserer oss slik at 
vi er tre veterinærer inne til enhver 
tid i tillegg til at tre kjører praksis ute. 
Vi har døgnvakt og to av våre ansatte 
går vakt i helgene, forteller Syversen. 

God tilgang på fagfolk
– Det snakkes mye om veteri-
nærmangel i distriktene, hvordan 
opplever dere tilgangen på folk?

– Vi har vært veldig heldige her hos 
oss. Vi har hele vegen hatt bra tilgang 
på veterinærer og andre fagfolk. Fle-
re som har vært her i praksis som stu-
denter, har kommet tilbake og mange 
av våre ansatte har tilknytning til Val-
dres fra før, forteller Ingrid Fuglesteg 
Syversen. Hun er sjøl et eksempel på 
dette med oppvekst i Øystre Slidre, 
og var nokså tidlig fast bestemt på at 
hun ville satse på en karriere som ve-
terinær. Hun forteller at hun allerede 
som student fikk innpass ved sente-
ret. I 2015 sluttet en veteran, Knut 
Nils Kvisgaard, og da fikk Ingrid til-
budet om å overta for han.

– Ja, det var et lykkelig valg. Dette 
er drømmejobben for meg, legger 
ikke 32-åringen skjul på.

Sterkt fagmiljø
– Dette er et fint sted å være og du får 
jobbe over et bredt spekter. Det er 
dessuten en fin gjeng å jobbe i lag 
med. Vi har et godt faglig miljø og dri-
ver kontinuerlig videreutvikling av 

faget. Med såpass mange ansatte er 
det også mange å spille på når det 
trengs. Dessuten har vi fine bønder i 
Valdres, det må jeg bare si, fastslår 
Ingrid Fuglesteg Syversen. 

Hverdagen på en veterinærklinikk 
som jobber så bredt som man gjør 
ved Valdres Veterinærsenter, kan for-
ståelig til tider oppleves krevende. – 
Viktige beslutninger må ofte tas på 
kort varsel og det er mange ting man 
må hensynta der og da. Ja, det hen-
der jo at det koker, og når dagen er 
omme, merker man det på hode og 
kropp. Det er likevel spennende og 
utfordrende å stå i en slik hverdag, 
sier Fuglesteg Syversen, som rundt 
seg har et ungt, men likevel svært er-
farent kollegium. Alle er jenter med 
unntak av Jesper Andreas Heiberg 
som er eneste hane i staben.

Kjøpt nytt utstyr
– Mange av våre ansatte har videreut-
danning innenfor områder som ki-
rurgi, indremedisin, tannhelse og al-
lergi, som det gjerne er en god del av 
når det gjelder smådyr. Vi har også 
fulgt opp med å investere i nytt ut-
styr. I seinere tid er derfor et nytt og 
avansert røntgenapparat og apparat 
for ultralydundersøkelser kommet 
på plass. Dette er investeringer som 
nærmer seg millionen, forteller vete-
rinær Grete Reidun Kjørli. 

I fjor kom de også i mål med en om-
fattende ombygging og modernise-

ToTalT 15 hoder: en tidlig morgen før kundene strømmet på lot det seg gjøre å samle en god del av staben. Vi ser fra venstre elisabeth tangegård, marte Heimsnes, 
susanne marie skaarnes, elin marie Jordansen, sissel næss Bergsund, ingrid Fuglesteg syversen, Hege steinli løe, astrid Van der markt, grete reidun Kjørli, solveig 
enersen Hougen. ikke tilstede: Jesper andreas Heiberg, Cathrine tschudi madsen, liv-marit gudheim, Jorid Bøe Bergsbakken, Hilde Fossum.

Ivaretar dyras ve og vel

Bedriftsbesøket
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ring av lokalene sine ved Fagernes-
brua. – Lokalene har fått et tidsmes-
sig utseende og innredning samtidig 
som vi har utnyttet plassen langt 
bedre enn tidligere, forteller daglig 
leder Sissel Næss Bergsund.

– Vi gjør egentlig det meste her nå 
og det er vel nesten bare ortopedi vi 
sender videre. For å gjøre en god og 
forsvarlig jobb må man også ha en 
viss mengdetrening, sier Næss Berg-
sund.

– Hyttefolkene kommer
Susanne Skaarnes som jobber med 
de mer administrative funksjonene 
ved senteret, sier at de har kunder fra 
hele Valdres. Hyttefolket og turistene 
for den del har også for lengst oppda-
get dem. Førstnevnte gruppe er som 
sagt en viktig grunn til etableringa på 
Beitostølen. 

– Hyttefolket er flinke til å bruke 
oss. Det kan være alt fra akutt hjelp til 
å få utført vaksinering, rutinekon-
troll, ja hva det måtte være. Mange 
opplever nok at det er enklere å opp-
søke veterinær mens de er på hytta og 
vi får faktisk mye hyggelig tilbake-
melding på jobben vi utfører her, sier 
Skaarnes. Også salg av forskjellig fôr 
og utstyr til kjæledyra har økt kraftig 
de siste årene. Senteret har bygget 
opp sin egen butikk med utstyr og fôr.

Torbjørn Moen

avansert utstyr: avansert utstyr gjør det mye enklere rask å avdekke hva 
som feiler dyrene som kommer inn. Her studerer Fuglesteg syversen og Kjørli  de 
indre organene på akira. 

røntgen: akira underlegges grundig undersøkelse og her skal indre organer 
røntgenfotograferes. det er veterinærene grete reidun Kjørli (t.v.) og ingrid 
Fuglesteg syversen som gjør dette. det er laget et strålesikkert rom som brukes 
ved røntgen og de ansatte må blant anna bruke sikret bekledning. 

«Fotpleie»: senteret har også flere ansatte dyrepleiere og assistenter. Her er det en hund som får kloklipp og «fotpleie». 
de som står i bresjen med dette er fra venstre Caroline nythun-Bøe (assistent), anett Westerbø ( kunde ) og marte Heimsnes 
(dyrepleier) Hunden heter lillemor og er 10 år. Hun er en Cocker spaniel.

undersøkelse med ultralyd: akira er en 10 år gammel alaskan Husky 
som undersøkes for indre blødninger. Her er det veterinær grete reidun Kjørli som 
undersøker den med ultralydapparatet. Hun blir assistert av t.v. ingrid Fuglesteg 
syversen og t.h. susanne marie skaarnes.
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Partner/Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm

tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

RIDDERGAARDEN – BEITOSTØLEN

Lekre leiligheter, restaurant, spa/basseng avdeling, sportsbar og familierom

Kontakt Partner/Eiendomsmegler MNEF Anders Lysholm eller se www.riddergaarden.no for mer informasjon!

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

Forventet ferdigstillelse Q4 2023

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 tlf. 900 17 481

Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli

Fra kr 2 300 000,- til kr 2 700 000,-

Visning etter avtale med Partner/Eiendomsmegler MNEF Anders Lysholm tlf. 900 17 481 eller Jan Erik Hansen tlf. 909 26 891

www.privatmegleren.no/159170453

Selveier Byggeklausul 8 hyttetomter ledig Eiet tomt fra 1088 m2 - 1329 m2

Tomtene ligger sydvestvendt i lett skrånede terreng Omk. ca. 2,6 %
Eksempel totalpris ved kjøpesum kr 2 300 000,- + omk = 2 358 870,-

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Svein Erik Mosaker 
Kårstad (20) er det ein 
trygt kan omtale som 
ung og lettare bilgal. 
Han får fylgje av man-
ge valdrisar her.

Også kjærast og sambuar Celine 
Bergene (18) støttar han. – Ja, 
eg vart eigentleg åtvara den 

gongen vi vart saman, men eg synest 
det er greitt. Bil er ein kjekk hobby og 
lidenskap, seier ho. Og legg til: – Når 
det blir i meste laget får han melding 
om det, seier ho med eit smil. 

Det unge paret ser eigentleg svært 
godt forlikte ut. Og sjølv om det til 
kvardags blir mykje bil som betyr 
mekking og køyring, vil ikkje Svein 
Erik titulere seg som rånar. – Nei, det 
er noko anna, men eg er glad i å køyre 

og drive med bil, seier han. Korleis 
interessa har utvikla seg i denne ret-
ninga, veit han ikkje sikkert. Men det 
har vore mykje bil gjennom oppvek-
sten og det har eigentleg berre vorte 
slik. Bil har vorte ein hobby og liden-
skap for meg. Det er stort bilmiljø 
blant dei unge i Valdres og det repre-
senterer også ein sosial verdi for 
mange av oss, forklarar Svein Erik. 

Bilinteressert vangsg jelding
Ei stund har vi observert ein lysblå 
veteran-Opel i trafikkbiletet i øvre 
Valdres. I Opel-bygda representerer 
gamle klassikarar frå Opel-familien 
gode minne om ei fordoms tid. Det 
gikk mange slike i trafikkbiletet i Val-
dres, og 1960 – 70-talets Opelar er 
med åra blitt ettertrakta klassikarar, 
ja, som sjølv dagens unge etterspør. 

Det er bakgrunnen for at vi kom på 
sporet av Svein Erik Mosaker Kårstad 
med oppvekst i Vang, og no busett i 
Dale i Øystre Slidre. Her bur han i 

leigd husvære til ein av dalens ivri-
gaste Opel-fan i to til tre tiår minst, 
Håvar Dale. Kanskje ikkje heilt tilfel-
dig. Ein gong Opel-fan, alltid fan av 
Opel.

Draumen om ein lysblå rekord
Svein Erik fortel at det var kjærleik 
ved fyrste blikk. Opelen vi talar om 
fekk han fyrste gongen auga på etter-
som den tidlegare eigaren, Rune Hå-
vard Hansen, hadde jobben sin i 
same bygning som elektrikarlærlin-
gen Svein Erik held til. – Eg har vel ei-
gentleg masa om å få kjøpe den sidan 
fyrste gongen eg fekk auga på den. 
Det var vel for godt over tre år sidan. 
Alltid vart eg avfeia med at den ikkje 
var til sals. Det var noko ved den som 
trigga meg. Eg fekk den rett og slett 
ikkje ut av hovudet, fortel Svein Erik. 

Han hadde lagt inn varsel på Finn.
no om slike skulle koma for sal. Sist 
sommar tikka det inn ei melding om 
at Rune Håvard hadde lagt ut Rekor-

den for sal. Det tok ikkje mange mi-
nutta før eg var på tråden, forklarar 
han. Rune Håvard hadde kjøpt seg 
stasjonsvogn og dermed kom Rekor-
den ut for sal. Svein Erik punga ut 
55.000 kroner for den og med på kjø-
pet fekk han litt rusthol her og der og 
eit sett med bulkar. 

Kjenner historia
– Det fine er jo at alt dette represente-
rer ei historie. Eg har fått høyre histo-
ria til kvar einaste bulk. Slik blir den 
nesten verneverdig for oss, seier han 
med ein spøk. Han seier at det var 
gildt ein dag å kunne realisere ein 
draum han har hatt ei god stund. Etter 
at bilen kom i hans eige har den rulla 
godt over 10.000 kilometer. – Dette 
har vore bruksbilen vår og den har 
vore med på alt, liksom, sjølvsagt til 
mykji glede, skundar han å skyte inn. 

1. mars tok Svein Erik fagbrevet 
som elektrikar og fekk fast jobb hjå 
Facta El. på Heggenes og har også fått 

– E berre måtte ha ein Opel
på Kjøretur: svein erik mosaker Kårstad er ofte over åsen og innom YX-en i Føsse. det er viktig møtestad for mange, inkludert dei unge i denne delen av Valdres. 
Opelen blir lagt merke til. 

BILEN MIN
Opel rekord 1700, 1970 mod.
svein erik mosaker Kårstad (20)
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firmabil. Likevel er det ikkje noko som 
slår veteranen. Det er den som er med 
på å gje kvalitet i kvardagsbiletet. 

i god bruksstand
– Mange pengar for ein gamal bil?

– Eg var klar på at eg måtte ha den-
ne bilen, og ein jobbar gjerne ekstra 
for å klare å realisere ein slik draum. 
Det er jo mykje det livet handlar om, 
jobbe for å tene pengar som ein kan 
realisere draumar for, mellom anna. 
Ekstremprisar på bensin om dagen er 
naturlegvis litt trått, men det vil ikkje 
øydeleggje for ein kjær hobby, seier 
Svein Erik.

– Og kva med deg Celine, korleis er 
det å køyre rundt i ein gamal og bul-
kut Opel?

– Eg støtta han, synest faktisk dette 
var kult, og for Svein Erik betydde 
det også mykje, smiler ho igjen.

– Den nyerverva bilen er det ein 
kan kalle i god bruksstand. Ja, den 
har diverse «skavankar», men er i bra 

teknisk stand. Eg var ikkje ute etter 
eit glansbilete, men bilen fasinerer 
meg. Ikkje minst kjenner eg som sagt 
til historia for kvar einaste bulk på 
den. Det er uansett kjekt å eige ein 
slik bil som også har linjer og design 
som eg likar svært godt. Det er viktig 
for meg at bilen er i original stand. Bi-
len er også sveisa opp, men at det er 
eit eller anna ufarleg rusthol, er ein 
del av sjarmen, seier Svein Erik. 

Får lange blikk
Bilen er opphavleg levert med ein 
1700-motor. No er den rigga med ein 
2,4 liter motor som eigentleg kjem frå 
ein Omega A, arvtakaren til Rekor-
den. Svein Erik er femte eigar av bi-
len, og dei gamle Oslo-skilta på den 
er ikkje frå tidenes morgon, men spe-
sialbestilt for den, har Svein Erik fun-
ne ut. Den mykje omtala Håvar Dale 
har også vore ein av eigarane, og 
Rune Håvard Hansen som siste eigar, 
hadde den gjennom mange år. – Det 

er kjekt å kjenne historikken, med-
gjev Svein Erik.

– Korleis er det å eige og køyre ein 
slik bil som skil seg så ut frå massen, 
spør vi?

– Ja, vi får stadig ein del kommen-
tarar og lange blikk etter oss. Folk 
kjem bort og vil gjerne vite meir om 
bilen og atter andre har gjerne eigd 
ein slik bil i Valdres som i eit par tiår 
hadde dominans av Opel.

– Det er eigentleg kult å ha og bruke 
ein slik bil. Det blir veldig kjedeleg 
om alle skulle bli ein del av massen. 
Denne skil seg ut, det trivst vi godt 
med, seier Svein Erik og Celine. 

Koseleg med ein biltur
Svein Erik har fleire gamle bilar, mel-
lom anna ein Nissan 200 SX. Den er 
han i gang med å restaurere. Tanken 
er også å bevare Opelen. Eit bra grep i 
så måte er å bruke den, køyre med 
den. – Eg skal i alle fall passe på at 
den held seg i live. Eg har ein god del 

med delar til den, og tilgangen på de-
lar til desse er enno god, så ingen 
fare, seier han. I kombinasjon med 
bilinteressa har han også utvikla 
evna til å mekke sjølv. Om ei girkasse 
må ut eller eit motorskifte er kjapt 
påkravd, så er ikkje det særleg kvi-
samt, seier han.

– Når ein som deg skal slappe av, ja, 
kva gjer han då?

– Det hender sjølvsagt at det blir 
ein tur på stripa på Fagernes, køyre 
runda ein eller mange gonger i helga. 
Men vi trivst også veldig godt med å 
ta oss ein køyretur. Setja oss bak rat-
tet og køyre og oppleve stader i og 
utanfor Valdres. Det er mange mog-
legheiter, seier han. Og Svein Erik er 
heller ikkje framand ein dag for å tes-
te ut rallycross slik mange valdrisar 
driv på med. – Ja, gjerne, men det er 
ein dyr hobby. Eg ventar stadig på å 
vinne i Lotto, seier han.

Torbjørn Moen

Veteran-Opel: svein erik og kjærasten Celine Bergene opplever at dei får mykje 
merksemd etter at dei skaffa seg Opelen. mange i Valdres har nemleg hatt ein slik. 

MyKje tid på bil: – Ja, eg innrømmer at eg brukar mykje tid på bil, seier svein 
erik mosaker Kårstad. 20-åringen har alt mekka i mange år og trivst veldig med det. 

elg: Hengarfestet på bilen er pryda med hovudet av ein elg, men denne gongen i 
kunstig utgåve. det er alltid rom for artige påfunn, seier eigaren svein erik mosaker 
Kårstad. 

OVersiKtleg: 
motoren på ein 
gamal 70-taler er 
alltid oversiktleg og 
fri for elektronikk. 
det gjer den lett å 
reparere.

eit billiV: sjølv om svein erik avviser at han er rånar elskar han å ratte bil.
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Har du allergiplager, vil du nok drøye vinteren 
og nyte snøen så lenge som mulig. Men er du 
en av de heldige som slipper kløende øyne, 
nysing og tett nese, anbefaler vi heller å ta 
turen ned i den varme lia, der du kan oppleve 
den fantastiske hasselblomstringen.

lenge før bladsprett vekker var-
me solstråler hasselbuskene av 
vintersøvnen. Med klimaend-

ringene skjer dette stadig tidligere; i 
fjordstrøk på Vestlandet er blom-
stringen allerede over for i år. Som 
kompakte små pølser har hannblom-
stene stått klar på kvistene. Nå strek-
ker de seg til lange, løse hengerakler. 
Hver av de talløse små blomstene i 
rakla har fire pollenbærere. Dermed 
kan én enkelt rakle slippe mer enn to 
millioner pollenkorn ut i lufta. Ikke 
rart allergikerne rømmer til fjells! 
Men for de insektene som er tidligst 
på vingene, som humler, biller og 
blomsterfluer, utgjør det proteinrike 
blomsterstøvet årets første måltid et-
ter en lang vinterdvale.  

Hunnblomstene er bitte små, men 

spektakulære. Det meste av blom-
sten sitter innelukket i en knopp. 
Bare buketter av grifler stikker ut. De 
ligner små, røde flammer i en fakkel. 
Hunnblomstene skiller ikke ut nek-
tar, og insektene bryr seg ikke mye 
om dem. Hunnblomstene blir vind-
pollinert; de blir bestøvet av pollen-
korn som kommer luftvegen.  

Hvis alt går bra, blir de fleste av 
blomstene i buketten befrukta. Ut-
over sommeren vil de utvikle seg til 
en klase med hasselnøtter. Én nøtt 
for hver befrukta hunnblomst. Plan-
tefrø inneholder som regel en ekstra 
matpakke, kalt frøhviten, opplags-
næring som skal sikre energi nok til 
at frøet kan spire. Hasselnøttene har 
ikke noen frøhvite. I stedet har nøt-
tas lille foster, kimen, to store frø-

blad, som inneholder reserver av 
energirikt fett. 

Mens de vokser fram, sitter nøtte-
ne i en hams. Hamsene smaker surt. 
Dyr som ellers ville ha fråtset i myke 
hasselkart holder derfor avstand, så 
nøttene kan modne i fred. Modne 
hasselnøtter faller ned eller blir pluk-
ket av folk og dyr. De som klarer å få 
hull på skallet, som ekorn, mus, nøt-
teskriker, spettmeis og nøttekråker, 
samler nøttene og lagrer dem på lure 
steder i bakken. Slik hjelper de å spre 
hasselplantene. Av og til finner de 
nemlig ikke igjen forrådet sitt, eller 
de kan ha blitt utsatt for selv å bli 
spist. Neste vår har jordmikrobene 
løst opp det harde skallet, og frøene 
kan spire. 

Hasselbuskene er ellers hjem og 
matkilde for en haug av in-
sektarter, som lever av blade-

ne, nøttene eller plantesaften. Flere 
av dem er hasselspesialister. Nøtte-
snutebillen, for eksempel, er en rar li-
ten rakker med utrolig lang nese. 
Hunnbillene gnager hull i umodne 
hasselnøtter for å stikke egget sitt 
inn. Larvelivet tilbringes trygt mens 
frøet blir spist. 

Hasselbuskene har sære krav til 
vokseplassen. Som andre edellauv-
trær krever de høye sommertempe-
raturer. Jordsmonnet må være dypt 
og mettet med mørk mold, der mei-
temark og en andre småorganismer 
har sørget for god gjennomlufting, og 
der det er grunnlag for spesielle sop-
per som kan hjelpe hasselbuskene til 
å finne næringsstoffer og motstå syk-
dommer. I Valdres finner vi gjerne 
hasselkratt under sør- eller vestvend-
te bergheng, der det har hopet seg 
opp dype lag av næringsrik rasjord.  

Etter istiden var hassel blant de 
første trærne som vandret inn i lan-
det. Da våre forfedre omsider kom 
hit, hadde de med seg frø, og spredde 
hasselplanter til enda flere steder. 
Seinere har dessverre menneskene 
vært like aktive i å begrense utbredel-
sen. I tider med kjøligere klima trakk 
edellauvskogen seg tilbake til de var-
meste stedene, som også er der folk 
helst vil bygge og bo. Siden har mang 
en edellauvskog måttet vike for opp-
dyrking, intenst beitepress, nedbyg-
ging, hard avskoging og skogplan-
ting. 

En varmende flamme

EKOrN: trebjødn, som ekornet kalles i deler av Valdres, husker godt hvor fjorårets nøtteavlinger ligger 
lagret. sterke poter å gripe med og skarpe tenner må til for å få hull i det harde skallet.

SaMBU: På samme kvist sitter enda sovende bladknopper, 
en åpen blomsterstand med hunnblomster og en rakle som 
er i ferd med å strekke seg.
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MEiSEMaT: Utelunsjen den første vårdagen kan bestå av deilig proteinrikt 
pollen, kanskje med en og annen liten larve som garnityr.

HaSSElNØTTEr: en nøtt har løsnet fra hamsen på klasen som vinden har 
blåst ned. det vil ikke gå lang tid før et flittig dyr bærer den til vinterlageret sitt.

HUNNBlOMST: som små røde flammer stikker buketten av 
grifler opp av knoppen som skjuler blomsterstanden.

HaSSElBlaD: Verdens beste kamera har navn etter disse. 
Blader og kvist er tett håret, som forsvar mot bladlus og 
andre småkryp som suger plantesaft.

ViNDBESTØViNG: Blomsterstøv i millionopplag, til plage for allergikere, 
men nødvendig for våryre insekter og for hasselstammens forplantning.

MANGFOLDIGE VALDRES
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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Bangsbergatn. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Frå Bangsbergatn. Teiking: Andreas Hauge, offiser og 
kunstnar.

Olavskjelda. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Skilt ved Olavskjelda. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Bygdeglimt  2  –  BagN

Bagnsbergatn
Høgt i lia aust for Bagn ligg garden Bagnsbergatn, eit 
godt bevart gardsanlegg frå 1800-talet. På denne 
vesle garden skjedde det dramatiske krigshandlin-
gar i 1940 og plassen har stått nesten urørt sidan. 

Då dei tyske troppane kom til Bagn, flykta mange 
sivile opp til Bagnsbergatn og trudde dei var trygge 
der. Dei havna derimot midt i skotlina då tyskarane 
også kom dit og tok dei som gislar. 25 menneske vart 
stua saman i det vesle våningshuset saman med tys-
ke soldatar. Så gjekk nordmennene til åtak på tyska-
rane utan å vite at huset var fullt av folk frå Bagn.

 På grunn av ein stor haug med is og snø frå takras, 
gjekk mange kuler i denne haugen og ikkje inn i hu-
set der folka låg. Dette redda mange liv. Det blir for-
talt at ei kule kutta gummien av ein narresmokk 
som akkurat skulle puttast i munnen på ein baby! 
Det omkom ein nordmann og to tyskarar i huset. 
Ein kan sjå mange kulehol i veggane, som synleg og 
taust fortel om det som hende her, på ein fredeleg 
stad i skogen. 

Garden blir brukt som formidlingsarena for krigs-
skulen sine kadettar, skuleklassar og ulike grupper. 
Infotavler og teikningar fortel om det skjedde. Gar-
den er foreslått freda.

Olavskjelda
på Leirskogen er eit oppkomme langs vegen mot 
Leirskogen. Ifølgje segna skal Olav den heilage ha 
stoppa her på si kristningsferd gjennom Valdres i 
1023. Hærfolket han hadde med seg var tyrste og 
Olav stakk sverdet i bakken. Då spruta det fram 
friskt vann frå under ein stein. Rundt om i landet 
finst det fleire slike kjelder og dei har liknande 
segner. Vatnet seiest å ha helbredande kraft, men 
moderne analyser fortel om tungmetall som gjer 
at ein ikkje bør drikke store mengder.

På denne steinen står det «Ole satte mig her 1817». 
Ola Olson Lie, bonde og nyrydningsmann i Søre 
Bagnsjordet, klarte ved hjelp av ei «tømmerbru» og 
eit enormt spett å velte denne steinen nedover og ut 
av jordet sitt. Spettet var 2,35 meter langt og vog 27 
kilo. Steinen står ved vegen mellom Bagn og Tons-
åsen. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Tresliperiet i Bagn. Foto Kirsten Inga Kamrud.

tresliperiet i Bagn
Bagn var ein gong den største tettstaden i Val-
dres. Her var også den største industriarbeids-
plassen, altså tresliperiet i denne raude tegl-
steinsbygningen ved elva. 

Det var stor aktivitet her  frå 1910 til 1938. 
Kapitalen og visjonane kom frå Pedor Piltings-
rud og det vart til og med bygd taubane opp til 
Valdresbanen for å få frakta celluloseballane ut 
av Bagn. På sliperiet arbeidde det 45 mann og i 
tillegg lausarbeidarar. 

Det gjekk konkurs etter ein konflikt om løn. 
No er det i privat eige og inneheld snikkarverk-
stad og fleire lokale til utleige for ulike næ-
ringsverksemder. 

Når ein går her ein varm sumardag og elva 
flyt vakkert forbi, kan ein jo fabulere om kul-
turhus, kunstutstillingar og restaurant i dette 
vakre industribygget!

Bangsmoen. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Bagnsmoen
Dette er  ein intakt butikk frå 1881 og skal ein 
gong ha vore den største forretninga i Valdres. 
Her var Bagn Sparebankforretning, landhan-
del, posthus og telegrafstasjon. 

Butikken vart fråflytt i løpet av 2. verdskrig 
og no er den i sumarsesongen  fast utsalstad  
for Husflidslaget. Staden er eigd og drifta av ei 
stifting. Bagnsmoen ligg ved Vangen.



592. april 2022Valdresmagasinet

Vangen. Foto: Sør-Aurdal kommune.

Frå 1736 var det her kyrkjevange med stallar, 
marknadsplass og eksersisplass for Valdresba-
taljonen. Her var også eit militært telthus, no på 
Bagn bygdesamling. Dessutan har det vore ting-
hus og barneskule her. Vangen vart brukt til 
idrettsplass frå 1913 til 1951, då Fossvang over-
tok. 

På Vangen står det tre bautasteiner: Over Hans 
Jacob Stabel, prest og Eidsvollutsending, over 
soldatar frå Bagn frå krigen 1808-1814 og minne-
stein for kampane i Valdres 1940.

Kongesteinen. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Tekst: Kirsten Inga Kamrud og Jahn Børe Jahnsen

Kongesteinen vart laga av Ola Dønhaug, 1800-
1880, som var skulehaldar på Øystre Bagn. Han 
hogg inn namna på alle unionskongane og valg-
språka deira i denne steinen. No er det meste 
vanskeleg å sjå, men teikninga visar korleis den 
eingong såg ut. Steinen ligg på Vangen ved kyr-
kja. Kanskje skulle ein måle opp att dei innhog-
de bokstavane?

Teikning av Kongesteinen. Foto: Digitalmuseum.no

Bagn kyrkje. Foto: Kirsten Inga Kamrud.

Bagn kyrkje (og Ulekyrkja)
Bagn kyrkje er ei korskyrkje frå 1736. Byggmeis-
taren Svend Tråseth bygde også kyrkjene i Aur-
dal og Bruflat. Kyrkja er påbygd, modernisert og 
restaurert mange gonger, seinast i 1965. Kyrkja 
er opprinneleg lafta, men etterkvart kledd med 
panel utanpå. Kyrkja erstatta den gamle stavkyr-
kja, Ulekyrkja, som låg opp for prestegarden. 

Ulekyrkja er ei av dei mange hundre tapte 
stavkyrkjene her i landet. Den vart bygd rundt 
1100 og riven rundt 1700. Restane av ein portal 
er å finne på Nasjonalmuseet i København. Mu-
rane rundt stavkyrkja var synlege til rundt 1860, 
men vart så pløgde ned. No finst berre ein min-
nestein der stavkykja stod. 

Portalen frå Ulekyrkja. Foto: Nasjonalmuseet i Køben-
havn.

Minnestein for Ulekyrkja. Foto: Sør-Aurdal kommune.

Prestegarden i Bagn. 
Foto: Opplysningsvesenets Fond.

Prestegarden i Bagn, bygd etter 1805 då 
Sør-Aurdal vart eige prestegjeld. Preste-
garden består av tre freda bygningar, 
hovudbygning, stabbur og vedskjul. 
Hovudbygningen er brei og staseleg,  i to 
etasjar, med valmtak.

Den var ferdig i 1811 og er framleis te-
nestebustad for presten.

Artige lokale dyr. Foto: Kirsten Inga Kamrud.
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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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For Jaran Dammann 
(55) fikk hytteturen til 
Aurdalsåsen med 
kompisen mer «dra-
matisk» utfall enn for 
de fleste. Slikt blir det 
påskekrim av.

Det er en hustrig høstdag i 2009. 
Tåka ligger tjukk over åsen i 
skumringstimen. Jaran og ka-

meraten er på tur innover i området 
bak kompisens hytte i nærheten av 

Danebu.
I tåkehavet skimter Jaran en skik-

kelse. Mutters alene der ute i skogø-
det står en mann og graver i jorda 
mens kveldsmørket kommer sigende, 
smelter sammen med tåka og sakte 
visker vekk alle skarpe konturer. 

– Jeg snakket aldri med karen, så 
om han hadde reint mel i posen, vet 
jeg ikke. Jeg tenkte imidlertid at det 
hele så litt suspekt ut og kunne danne 
ei fin setting for en krim, forteller Ja-
ran Dammann.

passasjeren sovna
Denne vårdagen 13 år etter, befinner 
han seg i langt mer urbane omgivelser 

og nipper til en caffè latte på en kafé 
langs Akerselva på Torshov. På bordet 
foran ham ligger en nyutgitt bok fra 
Cappelen Damm, «Dødsengelen». I 
likhet med hans tre foregående krimi-
nalromaner, er handlingen også den-
ne gangen lagt til Valdres. Den første i 
rekka, «Mørkets ansikt», kom ut for ti 
år siden.

I romanene følger man politista-
sjonssjefen på Fagernes, Georg Brå-
ten, i forsøket på å oppklare en stadig 
stigende drapsstatistikk i dalføret, 
som heldigvis må sies å være fjern fra 
virkeligheten. Den høyst reelle hytte-
turen for noen år tilbake var på sin 
side utløsende årsak til at forfatterens 

krimunivers utspiller seg i Valdres. 
– På vei heim fra denne hytteturen 

på Aurdalsåsen i 2009, sovna passa-
sjeren min. Med ett fikk jeg mye tid til 
å sitte og tenke mens jeg kjørte bil. Da 
dukka konturene av denne manns-
skikkelsen som sto og gravde i jorda 
opp igjen, og jeg begynte å bygge opp 
plottet til en krimroman, forklarer 
55-åringen, som til daglig jobber med 
forvaltning av signalanlegg i Bane 
NOR.

Brakk skia 
I prosessen gravde Jaran også fram 
gamle barndomsminner. Som barn 
tilbrakte Oslo-gutten nemlig så godt 

Bloddryppende drama i valdresfjella
DYSTErT: – naturstemningene som ligger i landskapet, gir rom for så utrolig mange beskrivelser og kan legges til handlinga på en annen måte enn om man tar 
utgangspunkt i et bymiljø, sier forfatteren, som riktignok har latt politistasjonssjefen fra Fagernes ta turen om torshov for å gjøre et avhør i sin nye kriminalroman.
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Bloddryppende drama i valdresfjella
som samtlige påsker i Valdres 
sammen med familien, og har også 
tilbrakt flere høgtider i valdresfjella 
også som voksen. 

– Hver påske pleide vi å leie oss hyt-
te i Valdres, så jeg har vært rundt på 
flere ulike plasser oppigjennom. 

Med tre eldre brødre, gjorde yng-
stemann Jaran sitt ytterste for å holde 
tritt med storebrødrene. 

– Hvert år fra jeg var tre-fire år gam-
mel fram til jeg bikka ti, brakk skia 
mine i hoppene vi bygde. Heldigvis 
hadde jeg gjennom en tegnekonkur-
ranse vunnet glassfiberski med ga-
ranti om at de ikke kunne brekke – 
hvilket de gjorde likevel – så da slapp 

foreldra mine å kjøpe nye og punge 
ute for nye ski før påskeferien alle 
gangene i alle fall, humrer han.

– Vi brukte tjukk byggeplast til å skli 
på skaren nedover bratte bakker, hus-
ker jeg. Snøhuler lagde vi også. Jeg 
har veldig mange gode minner fra 
hyttelivet i Valdres.

– Var nok litt mørkredd
Skjønt hyttelivet på små, leide hytter 
uten strøm og innlagt vann med ute-
do midt i fjellheimen, kunne også ha 
sine skumle sider for et ungt barne-
sinn. 

– Jeg var nok litt mørkredd og hus-

ker godt følelsen av å skulle liste seg 
ut på do om natta blant annet. 

En annen ting som gjorde inntrykk, 
var farens høgtlesing fra gamle 
krimklassiskere foran knitrende peis 
med stearinlys på bordet i gamle tøm-
merhytter langt innpå fjellet i Valdres 
hver påske. 

– Det var bekmørkt utafor vindue-
ne. Å sitte og høre på var utrolig spen-
nende. Det gjorde skikkelig inntrykk 
på meg. 

Allerede her ble spiren til en gryen-
de krimforfatter sådd. Faren, Framti-
den i våre hender-grunnlegger og 
skribent Erik Dammann, har alltid 
hatt ordet i sin makt, og noe av skri-

vegleden later uten tvil til å ha smitta 
over på yngstesønnen.

– Jeg tror jeg var ti år gammel da jeg 
begynte på mi aller første bok og 
skreiv tjue sider, smiler han. 

– ligger i landskapet
Jaran som egentlig er utdanna tøm-

rer og økonom, har tidligere utgitt 
hele fem bøker om humoren som 
oppstår med norske avisers – dessver-
re litt for mange – uheldige og komis-
ke trykkfeil sammen med Petter Ru-
den.

MØrKT: Jaran dammanns fjerde kriminalroman med handling fra Valdres har fått tittelen «dødsengelen».

UrBaNT: Forfatteren forteller om sin 
nye roman over en caffè latte.

pÅSKETUriST: 55-åringen er oppvokst og bosatt i Oslo, men har tilbrakt mang en 
påske på fjellet i Valdres som hytteturist. Her på heimlige trakter på torshov.
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GÅr Opp SpOr: Jaran dammann går ofte opp egne spor etter at handlinga har tatt form og skriveprosessen nærmer seg slutten, både i Valdres, der mesteparten av 
handlinga foregår, og andre steder, som her på denne brua på torshov i Oslo, dit politistasjonssjefen på Fagernes kommer for å gjøre et avhør i hans ferskeste krim.

pÅSketur: Familien dammann på påsketur i Valdres på 
70-tallet. gjennom Jarans oppvekst ble turen ofte lagt hit i 
høgtidne.  alle arkivfOtO: privat

fire Brødre: Jaran (t.v.) sammen med sine tre eldre 
brødre i Valdres. Yngstemann forsøkte alltid å holde tritt med 
storebrødrene. det førte til flere brukne ski blant annet. 

pÅ Ski: en ung hytteturist 
foran ei hytte familien besøkte 
i Valdres.

– Jeg er glad i språk og ord, men føl-
te vel med de bøkene at jeg mer sam-
let inn og redigerte stoff enn faktisk å 
skrive så mye sjøl, påpeker forfatte-
ren. 

Egen skriveglede fikk han for alvor 
utløp for da han begynte å skrive kri-
minalromaner med handling fra Val-
dres. 

– Naturstemningene som ligger i 
landskapet gir rom for så utrolig man-
ge beskrivelser og kan legges til hand-
linga på en annen måte enn om man 
tar utgangspunkt i et bymiljø. Plutse-
lig kan en snøstorm komme feiende 
innover fjellet og snu opp-ned på alt.

Med et regionssenter med bystatus 
i Fagernes, er det likevel noen urbane 
tilsnitt og «nok folk å ta av» til å skape 
de menneskelige konfliktene og det 
psykologiske spillet en kriminalro-
man gjerne inneholder. Ikke minst 

passer det bra at Fagernes har sin 
egen politistasjon. 

Operasjonsleder som korrek-
turleser
– Jeg har en god venn som er opera-
sjonsleder i politiet som pleier å lese 
igjennom bøkene mine. I den siste 
boka sørga han for å korrigere meg på 
at det heter politistasjonssjef og ikke 
lensmann lenger.

Lensmann Georg Bråten måtte der-
for endre tittel. Også endringene ved 
stamkafeen til politistasjonssjefen 
måtte skrives inn i romanen da Bris-
keby kafé med ett var historie. 

– Undervegs i skriveprosessen sør-
ger jeg alltid for å gå opp mine egne 
spor i området for å se om noe har en-
dra seg eller at jeg har huska fargen på 
et hus riktig for eksempel, forklarer 
forfatteren. Innimellom har det blitt 

noen dagsturer til Valdres på egen-
hånd – andre ganger har han leid seg 
inn på hytte med familien, slik som i 
gode gamle dager.

– Både samboeren min og dattera 
mi på snart tolv år trives veldig godt i 
Valdres de også. Selger krimbøkene 
mine godt nok, kan det absolutt hen-
de vi skaffer oss hytte der på perma-
nent basis etter hvert, humrer Jaran. 
Denne påsken blir det trolig feriering i 
leid hytte. Forrige påskeferie ble til-
brakt på Aurdalsåsen.

tar valdris av dage
For folkehøgskoleelevene som i Ja-
rans ferske kriminalroman legger «bli 
kjent»-turen til Valdres i «Dødsenge-
len» ender det imidlertid i alt annet 
enn i ferieidyll i fjellheimen. 

Handlinga starter nemlig med at 
deres egen lærer, en valdris som vil 

vise elevene sine gamle, naturskjøn-
ne hjemtrakter i Valdres, blir tatt av 
dage på bestialsk vis ved Vaset-kan-
ten.

– Denne romanen har jeg bygd opp 
litt annerledes ved at den starter som 
ei krimfortelling og etter hvert utvi-
kler seg til å bli en thriller der man i 
større grad følger gjerningsmannen, 
hans tanker og hva som er i ferd med å 
skje. Det spillet og spennet synes jeg 
er spennende fordi man som leser blir 
utfordra til å tenke over hvem man 
egentlig holder med og hvem som er 
«snille» og «slemme». Alt er ikke 
svart-hvitt i slike situasjoner, avslut-
ter krimforfatteren.

IngrI Valen egeland
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  1.  Kor mange løypelag er 

det i Valdres?
 2.  Kva er namnet på 

fjellstova som Bjørn 
Oskar Sveine og kona 
Astrid driv i Valdres?

 3.  Kor mange miljøstasjo-
nar har vi i vårt distrikt?

 4.  Når og kvar tok Inger 
Helene Nybråten frå 
Skrautvål sin fyrste 
worldcup-siger i 
langrenn?

 5.  Kva er slagordet til 
Valdres Natur- og 
Kulturpark?

 6.  Kor mange gonger 
større er Danmark enn 
Valdres i flateinnhald?

  7.  Kor mange valdrisar 
utvandra til Amerika 
mellom 1836 og 1940?

 8.  Kven er størst av 
innsjøane Bygdin og 
Tyin?

 9.  Kva er siste godkjente 
opplagstal for avisa 
Valdres?

 10.  Kvar går Valdres 
Skimaraton?

 11.  Kor mange heilårsbusta-
der står ledige i Sør-
Aurdal?
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SVar pÅ 11 SpØrSMÅl: 1) 26, 2) Gomobu Fjellstue, 3) 9, medrekna miljøstasjonen på Nes i Ådal. I tillegg har vi
hovudstasjonen for VKR i Rebneskogen, 4) I Murmansk 24. mars 1984, dei andre sigrane kom i
Toksovo i 1988, i Klingenthal i 1991 og i Lahti i 1995, 5) Valdres skjerper sansane, 6) Åtte gonger
større, 7) Om lag 17.000, 8) Bygdin med 40,03 km², Tyin har eit areal på 33,21 km², 9) 9.396, ein auke
på 278 sidan i fjor, 10) Frå Beitostølen til Aurdal, Skrautvål–Aurdal for turklassa, 11) 300, ifølgje
bulystprosjektet Mitt Sør-Aurdal.

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
redaksjonen@avisa-valdres.no
eller i vanlig post innen
15. mai til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvåls-
vegen 15, 2900 Fagernes.

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Marit Eltun Svendsen, Ulnes

Svøltin?
Ta ein stopp 

på «Fengselet» 
– kjend for god

og kortreist
 tradisjonsmat

• Stekt aure
• Biffsnadder
• Steikt Flesk

• Karbonader
• Medisterkaker
• Løvstek

• Wienersnitzel
• Fish & chips

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
LEDIGE
ROM!

a

MOPEDBIL KJØRES FRA FYLTE 16 ÅR

Bilen kjøres på mopedførerkort.
Vi har biler fra kr 119 980,- på lager!

Mange biler klare for levering!
Aixam produsert i Frankrike med Kubota dieselmotor

  VI 
BRINGER 
GRATIS

Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

Tlf. 61 36 09 44

Mer info på www.fritidssenteret.no

D

B

E

C

F

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

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

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

E-post/Tlf.:  .........................................................................................................................................................................................................................................

✂

NO TIL DAGS !Ungdom

Alder:  18
Bosted:  Fagernes
Skole:   Går studiespesialisering siste år ved 

Valdres vgs.

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd 
for deg på godt og vondt?
Det har vært veldig fint. Det er ikke noe annet 
sted jeg heller ville ha vokst opp. At alle kjenner 
alle på et lite sted, synes noen kanskje er dumt, 
men jeg synes det har vært trygt og har trivdes 
godt. Når forholdene ikke er større, så har man 
gjerne sin faste gjeng i det samme miljøet man 
henger med, men jeg synes det er fint.

Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Det er helt klart skole. Man ønsker jo å jobbe for 
å få gode karakterer. Mye kreves nå når det går 
mot slutten av det siste skoleåret snart, sier 
18-åringen. Maria har dessuten fått det ærefulle 
oppdraget med å være russepresident, hvilket 
også krever sitt. 
– Det tar mye tid, men er absolutt et ansvar som 
er morsomt å ha. Da har man overblikket og kan 
sørge for at alt blir bra. Som elever under hele 
pandemien, har vi nesten ikke opplevd en vanlig 
videregåendetilværelse i det hele tatt, så det er 
fint at vi nå kan få en normal russefeiring. 
Koronatida har endra oss litt, så dette kullet er 
kanskje ikke like enkelt å få til å engasjere seg for 
at noe skal skje – det ble for eksempel ikke 
russerevy i år. Vi gleder oss like fullt. Jeg tror det 
blir veldig fint å kjenne skikkelig på samholdet 
igjen. 

Hva er dine drømmer for framtida?
Jeg veksler mellom å ha veldig lyst til å begynne 
på medisin- eller farmasistudier og å reise ut i 
verden for å oppleve mest mulig mens jeg er ung 
og har muligheten til det, så jeg aner ikke hvor 
vegen går videre etter videregående, sier 
18-åringen, som har psykologi, entreprenørskap, 
sosiologi og sosialantropologi og media og 
informasjonskunnskap som programfag.

Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Ja, absolutt. Når jeg har fått studert og etablert 
meg, vil jeg flytte tilbake. Jeg har mange gode 
minner fra min oppvekst i Valdres og vil at mine 
egne barn skal vokse opp i et like fint, trygt og 
godt nærmiljø som meg. Det kommer sjølsagt 
også an på jobb. Jeg har vært innom tanken på å 
bli flygeleder, og da er det begrensa jobbmulig-
heter her i dalføret. Det er en viktig faktor.

Hva vil du trekke fram som gode og dårlige 
sider ved Valdres?
Jeg har drevet med fotball hele barndommen, 
som det finnes tilbud for, så jeg har ikke savna 
noe. Russegruppa mi underviser unger i allidrett 
i Bagn – det synes jeg er veldig givende.

INgrI VaLEN EgELaND

Maria Rosendal

Strømkostnadene 
blir høye (se fig.)
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Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til ValdreSmagaSinet,  Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. mai 2022
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
du kan også sende løsningsordene på e-post til valdresmagasinet@avisa-valdres.no

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

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

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

Kryssord 1
Vi har trukket følgende vinnere 
blant de innsendte besvarelsene:
Roy Norman Aasvangen, Skogbygda
May Britt Hellerud, Gjøvik
Gullik Skattebo, Fagernes
de tre vinnerne får tilsendt 
10 Flax-lodd hver.
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Tlf: 61 36 66 33 
E-post: valdres@aktiv.noVurderer du å selge eiendom?

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

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
Det gode påskelivet

Mange mener at den ekte påskestemningen er å finne 
på fjellet. Med sin lavmælte arkitektur sørger HEDDA for 
den ekte, lune hyttefølelsen. Samtidig gir de generøse 
vindusflatene deg orkesterplass til påskefjellets vakre lys. 

HEDDA tilpasses med en løsning som oppfyller dine 
behov, enten du ønsker en beskjeden sportshytte, eller en 
romsligere variant med plass til storfamilien og gode venner. 

Alle våre hytter kan nå leveres klargjort for solcelleanlegg, 
slik at du kan få både glede og nytte av påskesolen.

La oss sammen planlegge din HEDDA!

Besøk oss på Norsk
Hyttesenter på
Hellerudsletta

rett utenfor
Oslo.

HEDALEN/OSLO
T: 61 34 97 80

HAUGESUND/SULDAL
T: 916 85 620

40
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