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Finaleklare

Fredrich Olsen 
(bildet) er klar for 
finalen i Suzann Junior
Challenge sammen
med Heidi Omdahl.
Valdres Golfklubb er
stolte av talentene, og
legger ikke skjul på at
de er viktig inspirasjon
for andre spillere.
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Været 

i Valdres

Været med prognose for
de kommende fire dager.

siste side

God
sommer

www.sparebankgruppa.no

TERRA I VALDRES
Bank og forsikring 
tilpasset dine behov

Kontakt oss:

• Vang Sparebank
tlf. 61 36 76 00

• Vestre Slidre Sparebank
tlf. 61 34 36 00

• Øystre Slidre Sparebank
tlf. 61 34 09 50

• Etnedal Sparebank
tlf. 61 12 15 00

• Fagernes
tlf. 61 36 66 38

Vil ha høgere straff 
for butikknasking

Arrangerer Karlsøyfestival
Birgit Døvre Bakken
og Åge Bakken 
(bildet) fra Skrautvål
er med på å arrangere
festival på øya Karls-
øy utenfor Tromsø.
Ekteparet og sønnen
Nils Joakim Døvre
Bakken bor på øya,
og har det siste året
lagt ned mange 
dugnadstimer for 
festivalen. Karlsøy-
festivalen byr på
musikk, kunst og
politiske debatter.
Rundt 2000 festival-
deltakere er ventet til
øya, som til vanlig
har 22 fastboende.
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Anmelder ikke alt: I utgangspunktet melder vi alle forhold til politiet, men med mye papirarbeid og opp-
følging legger dette mye beslag på bedriftens og politiets ressurser. Da kan det løses på andre måter, mener
varehussjef i Elkjøp Stormarked Fagernes, Even Sørflaten.  FOTO: Anne Silje Bø

Nord-Aurdal:

Hittil i år er det
anmeldt fire tilfeller 
av butikknasking i
Nord-Aurdal kom-
mune. Lensmann
Arve Aasheim har
tidligere gått ut i 
avisa «Valdres» med
spørsmål om dette 
er reelle tall for 
kommunen som i 
flere har år ligget på
omsetningstoppen i
forhold til antall
innbyggere.
– Når man stjeler fra
næringslivet, stjeler
man fra arbeids-
plasser, og straffe-
utmåling for butik-
knasking burde være
langt høgere enn 
den er i dag, mener 
varehussjef i Elkjøp
Stormarked 
Fagernes, Even 
Sørflaten.
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Spennende festivalprogram
Det er et svært spennende og
variert program Karlsøyfestiva-
len har å by på i år. Storheter
som Mari Boine, Anne Grete
Preus, Tungtvann og Ralph
Myerz and the Jack Herren
Band skal spille. I tillegg er det
en rekke mindre band som skal
underholde. Festivalen byr også
på kunstutstilling med diverse
kunstnere, blant andre Birgit

Døvre Bakken. Men det som
skiller festivalen mest fra andre
musikkfestivaler er det politiske
programmet.

- I år er slagordet reclaim,
eller ta tilbake, det offentlige
rom, sier Birgit Døvre Bakken.
Hun forteller at seminar med det
aksjonsbaserte nettverket
Adbusters står på programmet.
Det skal også vises kortfilmer,

arrangeres debatter og foredrag.
Noe av det Brigit Døvre Bakken
ser mest fram til er besøket av
en geriljakriger fra Guatemala.

– Han skal fortelle om hvor-
dan Mayaindianerne strever i
kampen mot overmakten i Gua-
temala, forteller hun. Seminarer
med mer lokale temaer som his-
torien til Karlsøy og fiskeriall-
menningen står også på plaka-

ten. Det er 100 frivillige fra hele
landet som kommer for å hjelpe
til under arrangementet. De
2000 besøkende kan vente seg
en annerledes opplevelse midt i
havgapet utenfor Tromsø by.
Det må også nevnes at festivalen
har et eget manifest, og proteste-
rer mot miljøødeleggelser og
kolonialisme. 

Klare for Karlsøyfestival
For femte år på rad
er familien Døvre
Bakken fra Skrautvål
med på å arrangere
Karlsøyfestivalen,
som er en opplevelse
helt utenom det van-
lige.

Familien på tre har store
deler av ansvaret for festivalen,
og har jobbet et helt år for at alt
skal falle på plass til festivalen
starter den 2. august.

Festivalarrangører

Moren Birgit Døvre Bakken,
faren Åge Bakken og sønnen
Nils Joakim Døvre Bakken har
vært et bra tilskudd til Karlsøy i
Troms. Det bor 22 personer på
øya, og om få dager venter de et
innrykk på nærmere 2000 festi-
valdeltakere. Skal et lite lokal-
samfunn ha mulighet til å stable
en slik festival på beina, er det
avhengig av flinke ressursperso-
ner, og der kommer familien
Døvre Bakken inn i bildet.

- Jeg er materialansvarlig, og
Åge styrer alt det administrati-
ve, sier Birgit Døvre Bakken.
Hun forteller at ektemannen
også tar seg av snekkeroppga-
ver og økonomien for festivalen.
Nils Joakim Døvre Bakken har
også tatt del i planleggingen av
festivalen, og han har lagt ned
en god del timer med bæring og
rigging.

– Jeg skal også stille ut arbei-
det mitt på en fellesutstilling,
forteller Birgit Døvre Bakken.
Hun vever transparenter og
veggtepper i maya-stil, og er
kjent for sine vakre kreasjoner. 

– Her vil vi bo

Familien Døvre Bakken er en
bereist trio, som har bodd flere
steder rundt om i verden.
Mosambik, Bangladesh og
Nicaragua er steder som de fles-
te bare kan drømme om. 

– Jeg syns Bangladesh og
Karlsøy er de mest eksotiske
stedene vi har bodd på, sier mor
i huset. Hun føler seg hjemme
på Karlsøy, og slik er det for
resten av familien også. Men det
at de havnet der var egentlig
bare en tilfeldighet. 

- Vi tok oss en femdagerstur
til Tromsø, og hadde lyst til å
fiske litt. En taxisjåfør tipset oss
om Karlsøy, og dermed bestem-

Vil opprette 
barnealarmtelefon
Styresmaktene bør opprette ein
alarmtelefon for barn som opp-
lever omsorgssvikt, meiner bar-
neombod Reidar Hjermann.

– Ein barnealarm handlar om
noko meir enn eit vanleg naud-
telefonnummer eller ein kon-
takttelefon. Barnealarmen skal
også kunne nyttast av barn som
har det så vanskeleg at dei treng
hjelp fra barnevernstenesta eller
politiet, skriv barneombodet.

Hjermann meiner det må bli
mindre komplisert for folk å
kontakte barnevernstenesta.
Drosjesjåførar, lærarar, naboar
og andre i barnas nærmiljø har i

dag ikkje noko sentralt nummer
dei kan vende seg til med si
bekymring. Dette må det bli ein
endring på, og Hjermann fore-
slår at det blir oppretta ein
alarmsentral som er bemanna
døgeret rundt av barnefagleg
ekspertise. Norske styresmakter
bør etablere tenesta også med
tanke på telefonar frå utlandet.
Dette fordi nokre foreldre utset
barna for omsorgssvikt når dei
er på ferie i utlandet. Andre for-
eldre flyttar til utlandet for at
dei skal unngå at barnevernet
grip inn. 

I boka «Norge 2020 – indus-
trielle og økonomiske fram-
tidsutsikter» argumenterer for-
fattarane Gunnar Sand, Per
Morten Schiefloe og Tone
Merethe Berg Aasen for at glo-
baliseringa krev ein meir
offensiv norsk næringspolitikk
enn den vi har ført dei siste
åra.

– Den internasjonale mark-
naden er ikkje oppteken av å
løyse norske problem eller å ta
vare på norske verdiar og
interesser, meiner forfattarane.

I dag er Norge eit av verdas
rikaste land og ifølgje FN har

vi verdas beste land å leve i.
Vi har vore dyktige og utnytta
godt dei rammevilkåra vi har.
Samtidig er Norge eit sårbart
samfunn. Rikdom og velferd
kviler på eit skjørt fundament
som vil vere like vanskeleg å
fornye som det var å byggje
opp.

Dei næringspolitiske analy-
sane og tilrådingane i boka
byggjer på kunnskap og erfa-
ringar frå NTNU og SINTEFs
samarbeid med ei mengd nor-
ske bedrifter om kunnskaps-
basert næringsutvikling.

Kva skal Norge 
leve av i 2020

Folk vil kjøpe
lokal mat
Over halvparten av forbrukarane er
veldig interesserte eller ganske inter-
esserte i å kjøpe produkt som er
levert direkte frå bonden til lokale
butikkar. Dette viser ei undersøking
MMI har gjennomført for Land-
bruks– og matdepartementet.

Kvinner er meir interesserte enn
menn i å handle lokalt, og dei yng-
ste aldersgruppene er minst interes-
serte. 

Undersøkinga viser òg at 60 pro-
sent av forbrukarane faktisk har
kjøpt mat som er levert direkte frå
bonden til lokale butikkar og mark-
nader. Berre 41 prosent av dei spur-
de mellom 15-24 år seier dei har
kjøpt denne typen produkt

te vi oss for å ta turen dit, fortel-
ler Birgit Døvre Bakken. Man
må ta ferje for å komme seg til
øya, men familien Døvre Bakken
haiket heller med en sjark, og
kapteinen på båten viste seg å
være innehaver av den lokale
puben på Karlsøy. Dermed ble
familien med innom skjenkeste-
det, der møtte de hele bygda, og
bare timer etter kjente de alle
som bor der. 

- Og da var det gjort, vi
bestemte oss for at her vil vi bo,
sier hun.  

Lever av naturen

Til høsten skal Nils Joakim
Døvre Bakken ta fatt på grunn-
kurs på musikk, dans og drama-
linjen på Kongsbakken videre-
gående skole i Tromsø. Mor og
far blir værende på Karlsøy, og
ser for seg en framtid der.

– Vi blir her så lenge Nils Joa-
kim vil, sier Birgit Døvre Bak-
ken. I år har familien levd av
naturen. 

– Vi har fisket og jaktet, sier
Åge Bakken. I tillegg har han
hatt et og annet konsulentopp-

drag for Tromsø kommune.
Kommende høst har ekteparet
flere prosjekter de ønsker å sette
ut i livet.

– Vi har lyst til å starte
spanskkurs for pensjonister og
vevkurs, sier Birgit Døvre Bak-
ken. 

– Det er også store muligheter
for å starte noe innen turisme
her på Karlsøy, legger Åge Bak-
ken til. Familien trives svært
godt på Karlsøy. Menneskene er
hyggelige og åpne, og naturen er
fantastisk.

– Folk er ikke så trauste her
som de er i Skrautvål, sier de to.
Også yngstemann er enig i dette.

– Det er veldig lett å være seg
sjøl på Karlsøy, sier han. Til
tross for at familien er glad i
Skrautvål er det nok på Karlsøy
de har funnet roen. Men hva
som skjer framover er vanskelig
å spå.

– Vi tar ett år av gangen,
avslutter Birgit Døvre Bakken. 

Sigrid Havig Berge4
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no

Medarrangør: Nils Joakim Døvre Bakken har deltatt i planleggingen og forberedelsene til Karlsøy festivalen.




