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Får ikke leie gratis

«Tetter» Storåa i Kvam med grus

VINSTRA: 17.mai komiteen på
Vinstra får ikke gratis leie i
Vinstrahallen på grunnlovsdagen.
Kommunen vil opprettholde
tidligere praksis og fakturere for
leie.
Hallen er derimot gratis å leie
ved «ordinære kultur og idrettsaktiviteter» for barn og ungdom i
kommunen.

KVAM: Dette er ikke så
merkelig som det kanskje ser ut
som ...
Synet for bilister og fastboende
kvamværer er noe pussig om
dagen. For NVE driver med
flomsikring av Storåa, elva som
renner rett gjennom tettstedet og
som har forårsaket store skader på
deler av sentrum i 2011 og 2013.
Arbeidet har pågått i flere måneder,

GRUS: Finere grus i bunnen av
Storåa i Kvam. Men hvorfor?

og de siste ukene er det lagt på
finere grus på elvekantene.
– Hva er vitsen, spør vi assisterende byggeleder på stedet, NVEs
Tore Leirvik.
– Grusen skal tette igjen
hulrommene i steinforebyggingen,
slik at vi får fram vannspeilet i elva
så fort som mulig.
– Så alt vil ikke vaskes bort?
– Noe vil nok gjøre det, men

erfaringen vår er at grusen tetter
og løfter vannspeilet raskere enn
ved en naturlig prosess. Elva vil selv
legge igjen finmasser når den tid
kommer, men med denne «tekniske
finessen» går det fortere, sier
Leirvik.
NVE har også fjernet det gamle
steinforebyggingen nedover elva.
Dette var håndarbeid fra 30-tallet,
men så skadet at det måtte fjernes.

Even (13) venter 75 n
I løpet av tre hektiske
våruker skal det fødes
ca 150.000 lam i
Oppland. For Even
Sjurrud (13) er lammingen vårens absolutte høydepunkt.
Av Halvor Torgersrud
halvor.torgersrud@gd.no
Mobil 958 35 910

GAUSDAL: – Det er lurt at vi tar
oss tid til å stå stille ei stund så søyene ikke blir skremt, hvisker Even.
Klokka er tre på ettermiddagen.
Den unge sauebonden har bare så
vidt kastet av seg skolesekken. Mor
og far er ikke hjemme fra jobb
ennå. Men 13-åringen har som vanlig tatt på seg fjøsklærne og gjort
klar for inspeksjon. Om noen dager
starter eventyret. Forventningene
er der. Even gleder seg.
Genuint interessert
At åttendeklassingen er sauebonde
er naturligvis en overdrivelse. Men
langt unna er det ikke.
– Uten Evens lidenskapelige
interesse hadde vi nok ikke drevet
med dette lenger, sier far og mor,
Jon og Annvei Sjurrud.
De arbeider utenom garden og
har, trappet ned aktiviteten noe.
Men med 13-åringens engasjement
og interesse blir det uaktuelt å avvikle saueholdet. Så er han da også
en mester i å hjelpe til med alt.
Dette er langt på veg hans prosjekt.
– Jeg har alltid likt å være
sammen med dyr, sier Even.
Det startet tidlig i lag med bestemor og bestefar. Nå har han langt
på veg overtatt besetningen deres.
Men han har stadig tilgang på gode
råd og hjelp.
38 søyer
38 søyer har han i fjøset i vinter. I
fjor slapp Even 77 lam på beite på
Øverbygdskjølen og fikk hjem igjen
76.
– Alle liker å bli klappet på, men
noen er mer skripne enn andre.
Even har loset oss trygt inn i
fjøset. Søyene flokker seg rundt
ham. Av ren gjensynsglede, ser det
ut som. Even har spesielt håndlag.
Det skal ingen ta fra ham. Han

YRKESVALG: –Sauebonde, så
klart!

OPPSKRIFT: Kos og klapp gir
snille dyr.

VENTER LAM: Søya Borghild, i
fjøset til Even Sjurrud.
klapper og stryker og godsnakker
med dyra. Det liker de.
Brutale Borghild
– Hun heter Borghild fordi hun er
litt brutal og bryter seg fram over
alt. Og her er Søta som har fått navnet sitt fordi mor mi synes at hun
er så pen. Så er det lillesøta der og
minisøta der. Ellers går det mye på
nummer.
I fjøset til Even er mesteparten
av rasen Gammeldags spelsau. Så
har han et par Blæset-sau og noen
vanlig hvite.
– Sauene blir snille når de klappes på. Når lammene kommer blir
det ekstra viktig å være der så de
blir kjent med meg, sier Even Sjurrud. Vi trenger knapt spørre hva
han har tenkt å slå inn på når han
blir voksen: Saubonde!

KLAR FOR INNSATS: Even Sjurrud har et forhold til sauene sine og sauene har et forhold til ham. Det gjelder ent
og forsiktig for seg. 	
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Samferdselsministeren kommer til vegmuseumsåpningen
LILLEHAMMER: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp)
kommer til Lillehammer når
Norsk Vegmuseum onsdag 4.
juni åpner sin nye hovedutstilling. Han skal forestå den
høytidelige åpningen.
Det siste året har utstillingene vært
under omlegging. Den gamle
hovedutstillingen ble tatt ned. I
mellomtiden har vegmuseet hatt

blant annet en Lamborghini-utstilling som erstatning og trekkplaster.
Om snaut to måneder går vegmuseet altså inn i en ny tid. Ikke bare
hva gjelder innholdet i hovedutstillingen. Man tar også i bruk ny
teknologi i formidlingen og
publikumsopplevelsen.
Det er ikke bare Ketil Solvik
Olsen som er til stede ved den
høytidelige åpningen. Vegdirektør

Terje Moe Gustavsen skal holde
hovedtalen.
Museumsdirektør Geir Atle
Stormbringer ønsker velkommen.
Så vil en minnestein over tidligere
vegdirektør C.W. Bergh blir avduket.
Steinen skal plasseres i hagen til
Lysaker gjestgiveri.
Det er ventet mange gjester til
festdagen på vegmuseet og det to
og en halv time lange programmet.

nye liv snart

ten han henter sauen på beite på Øverbygdskjølen eller han tar med seg fremmede inn i fjøset. Alt går pent
Foto Silje Rindal

RUSTER SEG TIL FEST: Ny hovedutstilling åpner på Norsk
Vegmuseum onsdag 4. juni. Her direktør Geir Atle Stormbringer.

Vi og verden

PROTEST: En mann klatrer opp en flaggstang for å fjerne det
Ukrainske flagget under en demonstrasjon i Mariupol søndag.

Høyt konfliktnivå i Øst-Ukraina
OSLO: Ukraina setter inn
militæret mot prorussiske
demonstranter i Øst-Ukraina.
Det får Russland til å true med
å avlyse forhandlingene med
nabolandet.
– Russland driver en blodig krig og
sprer uroligheter i Øst-Ukraina, sa
fungerende president Oleksandr
Turtsjynov i en tale sendt på
ukrainsk TV søndag kveld.
Samtidig sa han at Ukrainas
militære vil sette i gang en
«fullskala antiterroroperasjon» mot
de prorussiske demonstrasjonene
øst i landet. Turtsjynov gir amnesti

Morfin ikke lenger
mangelvare
TRONDHEIM: Norsk produksjon av morfin har løst den
mangelsituasjonen som ble
varslet i januar og som på
enkelte sykehus skapte stor
bekymring for pasienter med
sterke smerter.
Situasjonen er nå normalisert med
god tilgang på morfin, opplyser
Apotekforeningen i et brev til
Helse- og omsorgsdepartementet.
(©NTB)

for demonstranter som overgir
våpnene sine innen mandag
morgen.
Russland på sin side nekter for å
ha noe med demonstrasjonene i
Ukraina å gjøre, og reagerer sterkt
på bruken av militære styrker. –
Ukraina viser at de ikke klarer å ta
ansvar for landets skjebne. Dersom
landet bruker makt mot russisktalende, vil det ødelegge mulighetene
for samarbeid, sier Lavrov ifølge
nyhetsbyrået Reuters.
FNs sikkerhetsråd har kalt inn til
hastemøte om Ukraina-krisen.
Møtet holdes mandag. (©NTB)

Av norske storbyer er
det bare Drammen
som har bestemt seg for et
tiggeforbud, skriver
Aftenposten.
Ordfører Tore Opdal Hansen (H)
i Drammen skulle helst sett et
nasjonalt forbud, men sier
kommunen vil benytte seg av
muligheten for et lokalt forbud.
– Får vi innføre forbud er jeg
ganske sikker på at det blir
respektert, sier ordføreren.
(©NTB)

Minst 11 omkom i
voldsom bybrann
VALPARAISO: Elleve personer
mistet livet, minst 500 hus ble
ødelagt og flere tusen mennesker ble evakuert i brannen som
herjet havnebyen Valparaíso i
Chile.
– Hittil er det minst elleve som er
omkommet i brannen, opplyser
Fernando Bywaters i politiet.
Søndag kveld norsk tid var brannen
under kontrol. (©NTB)

BRANNEN: Tolv kvartal i byen ble
er rammet.

