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Under trompetene  
i taket på Oskars har søt  
musikk oppstått i 30 år

NÅ VURDERER LEIF SOLLUND HVA SOM SKAL 
SKJE MED DET POPULÆRE  SAMLINGSSTEDET 
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NY LOKALAVIS: Redaktør Gaute Ulvik Haugan ønsker å engasjere og å bli engasjert av levangsbyggen med den nye lokalavisa som går på lufta 2. desember 2020.  FOTO: JOhan arnT nesgård

V i har hørt på våre le-
sere – og ikke minst 
de som ikke har 
vært våre lesere. 

Som regionavis er det ganske 
enkelt vanskelig å tilfredsstille 
alle de flotte bygdene og enga-
sjerte menneskene fra Nams-
skogan til Stjørdal, og fra Lier-
ne til Leka. Til det er det rett og 

slett altfor mye bra som skjer, 
og altfor få journalister. Samti-
dig er den regionale oppgaven 
like mye nettopp å speile det 
som skjer over hele regionen, 
enn å dykke for mye ned i en-
keltdistrikter og -tema.

���Men det er altså ingen tvil om 
budskapet deres. På få år har 

Fra alle oss  
til alle dere

svært mange av dere forlatt Trøn-
der-Avisa. Det er en tydelig mel-
ding som vi rett og slett ikke har 
tatt alvorlig nok, og som vi nå skal 
rette opp. Og vi starter i Levanger.

���Vi er etterlyst på barneidrett. 
Dit skal vi. Vi er etterlyst på tea-
terøvelser. Dit skal vi. Vi får tips 
om hverdagshelter. De skal vi 
besøke. Vi får spørsmål om gode 
historier. De skal vi fortelle. Vi 
får kjeft for å være negative. Det 
skal vi ta til oss. Vi er invitert på 
bygda. Vi kommer!

���På samme tid som medie-
bransjen har gjennomgått enor-
me omstillinger de siste 10–15 
årene, så har også lesernes 
mediebruk endret seg. Jeg vok-
ste selv opp i et hjem med «alle» 

avisene på bordet: Frostingen, 
Adresseavisen, Trønder-Avisa, 
Levanger-Avisa, samt VG og 
Dagbladet i helgene. Dagsrevy-
en var en hellig stund, og ellers 
fylte statskanalens timelige ny-
hetsoppdateringer stua nær hele 
dagen, fra morgen til kveld.

���Og på samme måte som barn 
av i dag må rive telefonen ut av 
hendene på foreldrene for å få 
kontakt, måtte barn av 70-tallet 
bryte oss igjennom endeløse lag 
av avispapir i tapetformat for å 
få kontakt med opphavet. Men 
vi gjorde det ikke.

���Nyheter var essensielt. Man 
skulle lese avisen. Man skulle se 
Dagsrevyen og skru opp radioen 
hver hele time. Vi små en alen 

lange skulle respektere denne 
høytidsstemte seremonien og 
ganske enkelt holde kjeft. Og 
de voksne skulle få sovne under 
en dyne av cellulose og trykk-
sverte, mens bjørnen Colargol 
i en halvtimes tid sang i dur og 
moll for oss barna. Dagen etter 
ble nyhetssvampene klemt tørre 
på kontorer, på fabrikker, i fjøset, 
på verkstedet, ved kjøpmanns-
benken, på dugnaden og rundt 
kjøkkenbordene. Denne infor-
masjonsflyten, og debatten om-
kring den, var på mange måter 
oljen i det lokale maskineriet.

��� Og kanskje var det ikke de store 
overskriftene som skapte mest en-
gasjement – men de små notisene, 
rubrikkannonsene, lokale kunn-
gjøringer og nytt om folk i bygda.

Årets julegave fra Trønder-Avisa  
til Levanger er en helt egen lokal lokalavis. 
Med en redaksjon som kommer til  
å bruke all sin tid i Levanger, for å skrive om 
Levanger – for Levanger. Med andre ord: 
Dere har vår fulle oppmerksomhet!

“ Vi er nær deg,  
og vi skal høre på dere. 

Gaute ulvik HauGan, redaktør

iLevanger.no  
– nettavis for Levanger

Utgiver: iLevanger AS, Kirkegata 36, 7600 Levanger. AnsvArLig 
redAktør: Gaute Ulvik Haugan. dAgLig Leder: Jørgen Asp.  
ProdUksjon: Trønder-Avisa. trykk: Polaris Trykk Trondheim AS.

vi gir deg ALt innhoLd På nett.  
kUn 1 kr for 3 måneder. Abonnementet fornyes 
automatisk til 119 kr pr mnd, og det løper til det sies opp.
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NY LOKALAVIS: Redaktør Gaute Ulvik Haugan ønsker å engasjere og å bli engasjert av levangsbyggen med den nye lokalavisa som går på lufta 2. desember 2020.  FOTO: JOhan arnT nesgård

���Heldigvis har noen deler av 
samfunnet beveget seg frem-
over, men samtidig forsvant 
også noe i dragsuget. Vi suger 
fortsatt til oss informasjon i ti-
mevis hver dag, men mine dag-
lige tre-fire timer med skjermtid 
går i altfor stor grad til usosiale 
medier og temmelig små meng-
der samfunnsoppbyggelig og 
nyttig informasjon.

��� Derfor ønsker vi nå med lokala-
visa iLevanger å fylle det iboende 
suget vi både har forstått og tror 
at levangsbyggen – både de som 
bor her og de som har flyttet ut – 
har etter lokale nyheter. Informa-
sjon og historier, glimt fra hver-
dagen omkring oss – om alle de 
som bygger og gir av seg selv for 
å skape en god kommune å bo i.

���Redaksjonen har i en drøy 
måned jobbet med å lage en av-
isprofil som skal passe for alle. 
Og uten å ha publisert én enes-
te nyhetsartikkel har vi fått en 
overveldende mottakelse. Vi 
får både gratulasjoner og lykk-
ønskninger, og klapp på skuldra 
fra lesere som melder at «dette 
har de savnet og ventet på». Al-
lerede kvelden før lansering har 
vi flere hundre abonnenter, og 
godt over 2.500 personer følger 
med oss på sosiale medier.

���Når disse siste setningene skri-
ves like før midnatt tirsdag kveld 
vet jeg at jeg får en urolig natt. 
Ikke av nervøsitet, men av spen-
ning. Forventningene og engasje-
mentet deres forplikter oss. Og 
jeg er trygg på at vi skal levere. For 

det er ingenting vi heller ønsker 
enn å bidra til å raffinere denne 
oljen i et godt lokalsamfunn.

��� iLevanger skal være et iden-
titetsmerke for levangsbygg, og 
en kilde til energi og anerkjen-
nelse for dem som legger stein 
på stein i lokalsamfunnet. Og 
sammen med vår mor – Trøn-
der-Avisa – skal vi være en vakt-
bikkje for dem som trenger det 
mest. Og en kosehund når leser-
ne trenger dét.

���Viktigst av alt er at iLevanger 
er i Levanger. Vi er nær deg, og 
vi skal høre på dere. Så ta gjerne 
kontakt med gode tips, engasjer-
te ildsjeler og spennende histo-
rier. Og si gjerne ifra om dere 
savner noe fra menyen vår.

INNHOLD
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Tips oss  
om historier  

på redaksjonen 
@ilevanger.no
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oslo 
For Mari Lunnan (56) 
fra Skogn går det i 
julesanger døgnet 
rundt. Jobben hennes 
er nemlig å gi et sultent 
Norge sin sårt tiltrengte  
julestemning.

Siv LyngStad
siv.lyngstad@ilevanger.no

– Vi ser at vi fyller et behov, i år 
mer enn noensinne, sier Mari 
Lunnan fra kontorpulten sin i 
Oslo. 

Østlandet, og spesielt Oslo-
området, er hardt rammet av 
korona, så staben ved NRK 
Klassisk sitter på hjemmekon-
tor.

– Slik jeg lever nå er det i 
hvert fall vanskelig å bli smit-
tet, smiler programlederen.

NRK Radios julekanal
Allerede første søndag i advent 
forvandlet NRK Klassisk seg fra 
å være en radiokanal som foku-
serer på klassisk musikk, til å la 
juletonene sive non-stop inn i 
de tusen hjem.

– Det er julemusikk i andre 
kanaler også, men vi sender 
julemusikk 24/7, fra den 27. no-
vember til 3. juledag. Og sange-

ne vi spiller er av den klassiske 
sorten – uten rytmeboks, legger 
hun spøkefullt til.

– Så julemusikk hele døgnet?
– Nettopp.
– Så om en slår på NRK Klas-

sisk klokka 4 om morgenen ...?
– ... spiller vi fremdeles jule-

musikk, ja, blunker hun.
For dem som allerede er fans 

av NRK Klassisk, er program-
mene gjenkjennelige, men med 
en julevri. I den magiske jule-
måneden fylles kanalen med 
titler som «Julefrokost» og «Jul 
med Gro», mens Maris «Ring 
inn musikken» tar imot jule-
sang-ønsker.

– Ønskene sluses inn til meg, 
også for sangene som skal spil-
les på Juleønskekonserten på 
TV, på NRK1. Det er vanvittig 
mange som har ringt og skrevet 
inn etter sanger i år, og det tror 
jeg har å gjøre med at alt er 
stengt. Folk kan ikke sitte i kir-
kebenken og bare lytte. De kan 
ikke gå på julekonserter. Og da 
ringer de oss og ønsker seg de 
sangene de savner mest, fortel-
ler Mari.

– Hva er folkets favoritt?
– Så langt har det kommet inn 

1.200 ønsker til Juleønskekon-
serten, og på toppen av listen 
ligger «Nordnorsk julesalme».

Maris juleperler
Av Maris egne julefavoritter lig-

ger «Juleoratoriet» helt inntil 
hjerteroten. 

– Privat liker jeg å vente med 
den til julen. Jeg er veldig glad i 
julen og i julemusikk. Derfor 
foretrekker jeg å spille advents-
musikk i adventstiden, og ven-
te med å ta frem de fantastiske 
julesangene til jul, men det lar 
seg jo ikke gjøre i en julekanal, 
forklarer hun.

Mari har sangutdanning og 
tiår på tiårs erfaring fra forskjel-
lige kor, inkludert Nidaros 
domkor og Oslo domkor. Hun 
mener noe av det viktigste med 
julesanger er arrangementet.

–Det norske jentekor ga akku-
rat ut en juleplate ved navn «Stil-
le grender», og den har mange 
flotte arrangement. På noen av 
sangene skaper Tord Gustafson 
et mørkt jazz-akkompagnement 
mot de lyse stemmene til jente-
ne, uten å miste sangens egen-
art, forteller hun.

«Joleklokker over jorda» er 
en annen av Maris favoritter.

– Av og til kan det blir for mye 
godt og søtt i julemusikken på 
en gang, og da er det fint med 
litt røffere arrangement. På Det 
norske jentekors plate har for 
eksempel «Joleklokker over 
jorda» fått en tøff klokkeklang 
som virkelig gjør seg, sier Mari.

Hun er også glad i «Sæle jole-
kveld», og «Rosen», en fransk 
julevise som har fått norsk tekst.

– Oslo domkor har spilt inn 
«Rosen» med vibrafon på. Det 
er vakkert, nikker hun.

Som en ekstra anbefaling til 
leserne nevner hun Kvindelige 
studenters sangforenings jule-
plate av året.

Maris julefeiring
I disse dager jobber hun hardt for 
å mette de hungrige julehorder. 
Men neste fredag tar hun juleferie 
og vender nesen hjem mot Skogn 
og feiring med mor og sønner.

– Åh, ingenting er som jul i 
Trøndelag! Heldigvis ga Erna 
oss lov til å reise. I Skogn blir 

det ribbe til jul, og multekrem. 
Det er virkelig duften av jul. 
Men julefrokosten er like viktig 
for meg. Da har vi lefse med si-
rup, og kald julegrøt oppi. Vi 
ruller det sammen før vi spiser 
det. Du kan ikke tenke deg hvor 
godt det er, sprudler Mari.

– I julen skal jeg høre på akku-
rat den julemusikken jeg øn-
sker. Og jeg skal nyte litt still-
het, for det er jo noe av det va-
kreste av alt, smiler hun.

Og når det diskes opp med 
heimkokt gomme og Mari hører 
«Juleoratoriet» på radio? Ja, da 
er det jul, da.

DRYSSER JULEMUSIKK: Mari Lunnan (56) er programleder i NRK Klassisk, som forvandles til julekanal i desember.  FOTO: Bard Skar

GUIDER LYTTERNE: Mari Lunnan leder lytterne inn i julestemnin-
gen med vakre julesanger på NRK Klassisk.  FOTO: IngrId HarBOe

Mari fyller Norske 
stuer Med juleMusikk
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Glovarm latter og salte tårer.

Gi en gave som setter spor.

NB! Billetter kjøpt til forestillinger som blir avlyst eller  
utsatt pga smittevernregler blir refundert.

Billetter og spillesteder:  
turneteatret.no

  TORE B. GRANÅS

vrenger innsida ut!

Av og med Trønderhøns:

SIRI GJÆRE

MARIANNE MELØY

INGRID BERGSTRØM
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DEN GANG DA: Slik så det ut i Sjøgata ved fergeleiet for 50–60 år siden. Med 
den gamle telefonkiosken og ferge-kiosken.  FOTO: Karl lullau

BLIR ENIGE?: Bymuseets Sveinung Havik i samtale med Morten Østborg. I bakgrunnen et eksemplar av den iko niske røde telefonkiosken. BIBLIOTEK?: Telefonkiosker kan brukes til så mangt. Her er den fylt med 
bøker. Bare å forsyne seg? Eller bytte? FOTO: PrivaT

Alle over en viss alder 
husker de røde  
telefonkioskene alle 
ringte fra i gamle dager.  
Nå er Bymuseet  
Levanger på jakt  
etter en slik en.

Per-Magne Midjo
per.magne.midjo@ilevanger.no

– Den skal stå i Sjøgata, Levan-
gers eldste gate, like ved ferje-
leiet. Der sto det en slik en før 
alle telefonkioskene ble fjernet 
på 1990-tallet. Nå vil vi ha en 
tilbake, sier Sveinung Havik, en 
av Bymuseets mange drenger.

Like etter at etterlysningen ble 
lagt ut på Facebook fikk de også 
napp. Hjemme hos Morten Øst-
borg sto et eksemplar av arten.

– Jeg fikk telefonkiosken for 
over 20 år siden. Husker ikke 
helt hvor en sto, men det var på 

Østlandet en plass, forteller 
Østborg som alltid har samlet 
på mye forskjellig.

– Moro, smilte Havik og prøv-
de ut telefonkioskens fasilite-
ter. Uten å få summetonen, na-
turlig nok.

Østborg har nå solgt telefon-
kiosken sin til noen andre.

Mulig kino
– Vi ser for oss telefonkiosken 
som en mulig «kino» i Sjøgata. 
Vi tenker å plassere den foran 

benkene som er plassert med 
utsikt mot Sundet og Staups-
haugen. Kanskje kan vi monte-
re en skjerm inne i kiosken. Så 
kan de som savner kinoen i 
byen slippe på en kroner eller 
en tier for å få en film, eller en 
informasjonsvideo om Levan-
ger for den saks skyld, fabule-
rer Sveinung Havik.

De fleste som har levd ei 
stund har vel et forhold til tele-
fonkiosken, og har ringt til ven-
ner, kjærester eller fått tilbake-

ringing etter avtale om note-
ringsoverføring av telefonsam-
talen til familien. 

Noen kunne knepet å ringe 
gratis, men andre brukte tele-
fonkiosken som «varmestue» 
mens man ventet på bussen. 
Rekordforsøk på å presse så 
mange personer som mulig inn 
i telefonkiosken var også bitvis 
populært.

Bok-kiosk eller galleri?
– Trehusbyen Levanger bør ab-

Bymuseet jakter telefonkiosk
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BLIR ENIGE?: Bymuseets Sveinung Havik i samtale med Morten Østborg. I bakgrunnen et eksemplar av den iko niske røde telefonkiosken. 

MIMRER: Bymuseets Sveinung Havik syntes det var artig å prøve ut den 
gamle telefonkiosken. Selv om summetonen manglet. 

Bymuseet jakter telefonkiosk
solutt ha en slik telefonkiosk. 
Om det ikke blir kino, kan det 
bytte-bok-kiosk? Eller Levan-
gers minste galleri, antyder Ha-
vik.

Den første telefonkiosken i 
Norge ble satt opp på kaia til 
Den Norske Amerikalinje i 1933. 
Det skjedde etter en utlyst de-
signerkonkurranse om en stan-
dardisert telefonkiosk som ikke 
skulle koste med enn 1.000 kro-
ner og som måtte være solid og 
lett å sette sammen.

Det kom inn 93 forslag. 
Vinnerutkastet ble tegnet av ar-
kitekten Georg Fredrik Fasting 
fra Bergen, men med slekts-
bånd til Levanger.

9.000 produsert
I 1970- og 80-årene var det 
over 6.000 slike telefonkios-
ker i Norge, og den var et ka-
rakteristisk landemerke i 
praktisk talt alle byer og byg-
der. Til sammen ble det lagd 
flere enn 9.000 kiosker før 

produksjonen ble avsluttet i 
1995.

I 2007 inngikk Riksantikva-
ren en avtale med Telenor om å 
verne 100 av de gjenværende 
røde telefonkioskene. To av 
dem står i Nord-Trøndelag – på 
Hell stasjon i Stjørdal og ved 
Samfunnshuset i Steinkjer.

Kanskje kommer det snart en 
i Sjøgata i Levanger også. Får 
Bymuseet først tak i en rød tele-
fonkiosk greier de sikkert å få 
den fredet også.

nesset
I Beate Fastings 
oppvekst og langt opp 
gjennom livet har 
arkitekt Georg Fredrik 
Fastings etter hvert så 
ikoniske røde 
telefonkiosk vært 
samtaleemne i familien.

Beate Fasting (75), tidligere rek-
tor ved Skogn folkehøgskole, 
legger ikke skjul på at farens 
røde telefonkiosk i funkisstil 
ofte var samtaleemne når fami-
lien og slekta var samlet.

– Det er flere i familien som er 
arkitekter og opptatt av design. 
Familien er derfor kjent med at 
pappa vant en arkitektkonkur-
ranse i regi av Oslo Telefonan-
legg i 1932. Konkurransen var 
arrangert for å skape en felles 
telefonkiosk for hele landet, 
forteller Beate Fasting til iLe-
vanger.

Fylkesarkitekt i N-T
Georg Fredrik Fasting kom fra 
Bergen til jobben som fylkesar-
kitekt i Nord-Trøndelag i 1949. 
Familien ble boende i Steinkjer 
til han gikk til fylkesarkitekt-
stillingen i Hordaland og flyttet 
tilbake til Bergen 1966.

– Jeg var fire-fem år da vi 
kom til Steinkjer og pappa star-
tet i fylkesarkitektjobben. Han 
var svært opptatt av funkis og 
voldsomt opptatt av arkitek-
tur. Hver gang vi var ute på tu-
rer, tok han oss med til stavkir-
ker og helleristninger. Begge 
deler var viktig for ham. Nevn 
meg hvilken som helst stavkir-
ke, og jeg kan fortelle deg mye, 
ler Beate, mens hun plukker 
fram telefonkioskminiatyrer, 
bøker og malerier der farens 
røde ikoniske designskapning 
er hovedpoenget i bildet. Hun 
legger til:

– Med en bror som også ble 
arkitekt, har det helt til i dag 
vært store doser med arkitek-
turprat i familien. Og pappas 
telefonkioskdesign nevnes all-
tid.

Fikk tilsendt telefonkiosk
Mens Beate var rektor ved Skogn 
folkehøgskole fikk hun i 1994 el-
ler 1995 tilsendt en telefonkiosk 
som ble montert ved skolen.

– Elevene var lite fornøyd 
med fasttelefonen på skolen, 
som hadde dårlig skjerming 
innunder en slags plastboble på 
veggen. Jeg tenkte at de måtte 
få noe som var bedre. Det var da 
jeg kom på at jeg kanskje kunne 
høre om det var mulig å få en av 
«fars» telefonkiosker dit, smiler 
Beate, og legger litt forsiktig til:

– Da de hørte at jeg var datter 
til arkitekten bak telefonkios-
ken, var det ikke noe problem. 
Jeg skulle få kiosken til odel og 
eie, og det var bare å peke ut 
hvor den skulle stå.

Boksen var på plass allerede 
dagen etter, og Beate mener det 
den gangen fantes flere hundre 
eksemplarer på et lager i Stjørdal.

Ikonisk nasjonalarv
Beates pappa var veldig klar på 
at han var stolt over designen 
på telefonkiosk han vant blant 
93 forslag i 1932. (Se fakta ned-
enfor) Den røde boksen ble et 
ikonisk lite bygg som represen-
terte et viktige fremskritt innen 
kommunikasjon i hele landet, i 
bygd som by.

– I dag skjønner jo ikke smart-
telefonalderens ungdommer 
hva vi snakker om, når vi som 
er litt opp i årene begynner å 
bruke ord som telefonboks. 
Men faktum er at denne innret-
ningen ble en viktig del av sam-
funnsutviklingen. Når en slik 
boks plutselig sto i bygda, gjer-
ne å et fergeleie eller utenfor en 
butikk, var det stort for befolk-
ningen. Nå kunne alle ringe.

Ifølge Beate står de i dag 
rundt 300 telefonkiosker rundt 
om i Norge, som kommuner har 
bestemt at skal bli stående som 
dokument for en kommunika-
sjonskanal som var viktig.

– Min telefonkiosk går nå vi-
dere til datteren min her på 
Nesset, sier Beate. Dermed lig-
ger det an til å bli noen doser 
prat om telefonkioskdesign i 
Fasting-familien også i årene 
som kommer ...

Hennes far var «far»  
til telefonBoksen

– OPPTATT AV FUNKIS: – Jeg var fire-fem år da vi kom til Steinkjer 
og pappa startet i fylkesarkitektjobben. Han var svært opptatt av funkis 
og voldsomt opptatt av arkitektur, sier Beate Fasting (75), med bilde av 
sin far Fredrik i et eksemplar av hans telefonboks. FOTO: EilEEn HvEding

 ■ Behovet for 
telefonkiosker og 
senere telefonbokser 
oppsto i en tid da det 
var dyrt og vanskelig 
å skaffe seg sin egen 
telefon og da det ikke 
fantes mobiltelefoner.

 ■ Etter at private 
fasttelefoner ble 
stadig vanligere, 
og ikke minst etter 
at mobiltelefonien 
ble svært utbredt 
på 1990-tallet, 
ble behovet for 
telefonkiosker mye 
mindre. På grunn av 
utbredt hærverk og 
lav lønnsomhet er det 
derfor praktisk talt 
ingen kiosker igjen på 
små steder i Norge.

 ■ Arkitekten Georg 
Fredrik Fasting 
fra Bergen vant 
blant 93 forslag 
med sitt forslag 
«Riks». Det var en 
rød telefonkiosk i 
jern og glass med 
funksjonalistiske 
stiltrekk. Den besto 
av et skjelett av 
vinkeljern med 
påklinkete plater.

 ■ I 1970- og 1980-åra 
fantes det over 6.000 
slike telefonkiosker 
i Norge, og den var 
et karakteristisk 
landemerke i praktisk 
talt alle byer og 
bygder.

 ■ I 1997 erklærte 
Riksantikvaren, 
Telemuseet og 
Telenor telefonkiosken 
som verneverdig, og 
det ble bestemt at 
100 kiosker skulle 
bevares.

 ■ I 1995 ble den også 
ført opp på foreningen 
Docomomos liste 
over verneverdig 
modernistisk 
arkitektur og foreslått 
som kandidat til å 
komme på UNESCOs 
verdensarvliste.

 ■ En telefonkiosk var 
en bygningstype, 
som rommet den 
første egentlige 
offentlige mynttelefon, 
betalingstelefon.

 ■ I motsetning til den 
senere telefonboksen, 
var telefonkiosken 
betjent av en person, 
samt at det kunne 
kjøpes kioskvarer i 
kiosken. Den kunne 
samtidig ha andre 
funksjoner og ha 
reklame.

telefonboks  
& telefonkiosk
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Skogn
Skuespillerne i Skogn 
Ungdomslags  
teatergruppe formelig  
sprudler på scenen idet 
de stiller til kostyme-
prøve for første gang på 
så altfor, altfor lenge.

Siv LyngStad
siv.lyngstad@ilevanger.no

20 skuespillere. 3 instruktører. 
3 forestillinger. «3 millioner» 
foreldre og frivillige. Det er 
oppskriften på årets «Nøtte-
knekkeren» fra Skogn Ung-
domslag. For ikke å snakke om 
ekstra pepper i form av to av-
lyste oppsetninger siden Koro-
na invaderte.

– De var ferdigøvd og helt kla-
re for forestilling i vår – «Snø-
hvit» – men så kom korona. 
Deretter skulle vi ha tablå i 
Staupshaugen under Hallo-
ween. Det måtte også avlyses. 
Da blir det spesielt artig å kom-
me seg inn i kostymer igjen, 
smiler mor og frivillig Marit 
Lise Haugberg.

Syder av aktivitet
Reehaugen samfunnshus syder 
av aktivitet. I underetasjen 
sminkes en musekonge og en 
sukkertøy-alv, mens frivillige 
trekker kostymer ut av lageret. 
Det meste må justeres eller sys 
fra scratch, så i et siderom i før-
steetasjen durer mødrene i vei 
bak symaskinen.

– Totalt dreier det seg om 50 
kostymer, sier Marit Lise.

På årets forestilling er til og 

med instruktørene ungdom-
mer, med Julie Skoglund (20) 
som regissør, Kristoffer Ugseth 
(22) som medregissør, og Maja 
Nordbach (18) som sangin-
struktør. Sistnevnte er også 
sminkør.

Når de ikke er i karakter på 
scenen, hopper ungdommene 
begeistret frem fra hjørner og 
dører i lokalet. Her spenner al-
deren fra 12 til 22 år. Teatertrup-
pen har flest jenter for tiden, 
men to gutter utjevner kjønns-
balansen litt på scenen.

– Vi har mange nye med oss i 
år. Vi er åpen for alle og har 
ungdommer fra flere skole-
kretser med oss. De kommer 
fra Skogn, Levanger, Ytterøy 
og Åsen, smiler Julie, som un-
derstreker at samholdet i 
gruppen, det å kunne stole på 
hverandre og ikke danne klik-

ker, var det første de konsen-
trerte seg om da øvingene star-
tet i oktober.

Forestilling  
etter forestilling
Premieren skjer den 17. desem-
ber, og aktørene kan knapt ven-
te. Som regel er det åpent hus 
for publikum, men i år akko-
moderes maks femti personer 
per forestilling. 

– Derfor spilles det tre fore-
stillinger, de to siste på søndag 
20. desember. Skuespillerne får 
invitere sju tilskuere hver, for-
teller Marit Lise, som planleg-
ger perfekte korona-forhold i 
salen.

De unge regissørene har dratt 
sine egne penselstrøk over 
«Nøtteknekkeren».

– Den gjenspeiler våre tan-
ker. Jeg jobbet blant annet mye 

med slåsskampen, sier Kristof-
fer om møtet mellom nøtte-
knekkeren og musekongen, 
hvor skuespillerne slåss i en 
dramatisk slow motion scene 
til «Ave Maria».

Kristoffer legger til: – Jeg er 
nok litt streng.

– Men jeg er litt snill igjen, så 
Kristoffer og jeg utfyller hver-
andre, mener Julie.

– Ungdommene sier i hvert 
fall at de koser seg, smiler Marit 
Lise.

En trio fra Levanger videre-
gående skole har ankommet. 
De skal vurdere muligheten for 
å streame den første forestillin-
gen slik at publikummere som 
ikke får tak i billetter kan finne 
den timelange forestillingen på 
ungdomslagets nettside.

– Det er planen. Vi får se hvor-
dan det går, nikker Marit Lise.

Nå blir det eNdelig 
juleforestilliNg!

KOSTYMEPRØVE: Etter to avlyste oppsetninger er kostymeprøven for juleforestillingen en herlig 
begivenhet for (f.v.) Amalie Monsen Tetlie (13), Alma Halseth (12), Margrethe Skoglund (13) og instruktør 
Maja Nordbach (18). 

TI ÅR I LAGET: Stine Emilie Jessen (22) (t.v.) er med i teatergruppen til Skogn Ungdomslag på tiende 
året. Med seg på scenen under fremføringen av «Nøtteknekkeren» har hun 19 nye og gamle aktører.

SPRUDLENDE KLARE: Instruktører og skuespillere i «Nøtteknekkeren» er klare for dyst på premieren den 17. desember. (F.v.) Julie Skog-
lund (regissør), Maja Nordbach (sanginstruktør), Kristoffer Ugseth (regissør), Antonie Stavrum, Isa Svendgård-Roe, Ivalo Ankjar Eggen, Max 
Erik Langedal, Iselin Stavrum, Jette By, Nathalie Kvam Nordahl, Alma Halseth, Emma Kvam Røstvik, Margrethe Skoglund, Helen Hogstad, 
Sigve Lie Bolstad, Amalie Monsen Tetlie, Ingvil Haugberg, Sarah Olsen, Stine Emilie Jessen, Aurora Wollan Reinås og Nora Andrea Sund Olsson. 

SLOW MOTION KAMP: Musekongen (Alma Halseth) slåss 
mot nøtteknekkeren/prinsen (Antonie Stavrum), mens Klara (Ivalo 
Ankjar Eggen) og Musekongens hjelper (Max Erik Langedal) følger 
med i Skogn Ungdomslags oppsetning av «Nøtteknekkeren». 
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JULEGAVETIPS 
FRA DIN LOKALE 
INTERSPORT BUTIKK

INTERSPORT MEGASTORE 
MAGNETEN 
LEVANGER 
74081397

ALFA HORIZON 
PERFOM v2.0  
MARKEDETS VARMESTE  
SKISKO

1999,-
FØR 2699,-

NORTHUG 
HOVDEN ULLSOKK
2pk. ullsokk med frotte såle som gir ekstra 
varme og beskyttelse. En allsidig sokk som  
holder deg varm til hverdags eller under  
aktivitet på tur og trening.

149,- 

NORTHUG 
FRAMVERRAN VOTT
En klassisk varm vott som er perfekt til tur 
og trening på kalde dager. Ett PU membran  
gjør den vindtett og Vannavvisende.  
Mansjett med borrelåslukking. Helforet 
med 140g polyester fyll, som gir god isolas-
jon mot vær og vind. Et krokfeste holder 
vottene sammen når du ikke bruker dem

349,- 

TWENTY FOUR 
FREJA VOTT

249,- 
FØR 349,-

FISCHER ULTRA
MED BINDING 

1799,-
FØR 2699,-

INTERSPORT 
SAKSHAUG 
STEINKJER 
74163666

INTERSPORT 
VERDAL 
74078630

INTERSPORT 
FLOAN 
LEVANGER 
74082344
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STOLT: Leif Sollund er stolt over at Oskars feirer 30 år 17. desember.  

Barer og restauranter 
kommer og går, men i 
Levanger er det én pub 
som alltid består.

10  www.ilevanger.no  DESEMBER 2020 

Les enda mer  
om Oskars'  
30 år lange  
historie på 

ilevanger.no

Send oss dine  
Oskars-minner  

i ord og bilder på  
redaksjonen@ 

ilevanger.no
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INNVIELSEN: Oddbjørn Hagen sang på åpningsfesten til Oskars i 1990.  (Foto: oskars)

iLevanger FREDAG  18. DESEMBER 2020

Emil Ringstad & HaRald sætERøy (foto)
emil.ringstad@ilevanger.no

17. desember feirer Levangers landskjente ølbu-
le – Oskars – 30 år.

– Det må vi kunne si er en bra alder, smiler Leif 
Sollund – sannsynligvis en av Trøndelags lengst 
serverende bareiere.

66-åringen er oppvokst i Narvik og kom flyt-
tende til Levanger i 1978. Da var han med på å 
starte utestedet Club 80. Det fortsatte med 
Nord-Kro, før han og kona Wigdis var med å 
etablere Oskars. 17. desember 1990 så puben 
dagens lys for første gang i Kirkegata 45A. 

Årsaken til at det ble en pub i lokalet var på 
grunn av gårdeieren Asbjørn Eklo – for øvrig Wig-
dis far – som hadde behov for å leie ut lokalet. 

– Planen var å starte opp en enkel pub og se 
hvordan det føyk av gårde, sier Sollund. 

– Så du for deg i 1990 at dere skulle feire 30 
år?

– Nei, så langt tenkte vi ikke, sier 76-åringen.
Bakgrunnen for navnet Oskars, stammer fra 

en statue ved navn «Rallaren» i Narvik. Model-
len til statuen var en rallar som ble kalt «Skit-
Oskar».

Det startet i det små i 1990, men utover 
90-tallet ble Oskars både utviklet og utvidet. 
Puben hadde eget spisested og diskotek der 
Orion holder til i dag, og på sommeren kom det 
til en uteservering.

Helsemessige utfordringer førte til at Wigdis 
og Leif valgte bort store deler av driften i 2010, 
men de beholdt puben og gikk da tilbake til der 
hvor alt startet. 

Så menS en rekke aktører i bransjen har vært 
nødt til å kaste inn håndkleet de siste 30 årene, 
har Oskars alltid holdt det gående. På ett vis 
har puben blitt en institusjon i Levangers ute-
liv. 

– Det har vært en del opp- og nedturer. Det har 
vært til dels hard konkurranse, og det har vært 
tider der vi har vært alene på markedet. Men i 
motsetning til flere andre så har vi vært her hele 
tiden, sier Leif Sollund. 

– Hva tror du er årsaken at Oskars har over-
levd i så mange år?

– Det vet jeg egentlig ikke, men en av årsakene 
er at vi som har drevet det har utfylt hverandre, 
sier 66-åringen.

Og Sikter da til seg selv og kona Wigdis. 
Men Leif er opptatt av å understreke at 

CHEERS: Du er alltid velkommen på Oskars  

Barer og restauranter 
kommer og går, men i 
Levanger er det én pub 
som alltid består.
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Instrumentene i taket  
har satt sitt preg over 
Oskars, men det er 
tilfeldigheter som gjør at 
de ikke befinner seg i 
Tyskland i dag. 
Av gjenstandene i Oskars-loka-
let, har Leif et spesielt forhold til 

langbordet og musikkinstru-
mentene i taket. De mange in-
strumentene som henger opp-
under taket er alle brukt i Levan-
ger. De var samlet opp av Kristen 
Fostad og var på tur ut til en re-
staurant i Tyskland på 90-tallet. 

– Tilfeldigvis snappet jeg opp 
det, og da sa jeg til Kristen at 

det kunne være en god løsning 
å henge de opp i taket her på 
Oskars, sier Leif Sollund. 

Ideen hadde Sollund hentet 
fra et utested i Ålesund, og Fo-
stad likte ideen. 

– Ingen ser jo det stygge taket 
når vi kan fylle det opp med 
gjenstander, sier Sollund.

Instrumentene var på vei til 
Tyskland – da tok Leif grep

TAKT OG UNOTER: Instrumentene i taket på Oskars fikk Leif Sollund tak i på tidlig 
90-tallet. Alle instrumentene er brukt av musikanter i Levanger.  FOTO: Harald SæTerøy

12  www.ilevanger.no  DESEMBER 2020 

STORT MUSEUM: I kjelleren på Oskars har Leif Sollund et lite museum bestående av 
hele 1.500 forskjellige øl. Oskars er et av landets fremste ølsteder. 

BURSDAGSFEST: 17. desember 2020 kan Oskars feire 30-årsjubileum.

ØL-TESTER: Juleøltestene har vært legendariske. Det preger en av veggene.



   | nyhet |  | 13
iLevanger FREDAG  18. DESEMBER 2020

Flere tusen levangsbygg har tatt 
tur innom Oskars siden 1990, men 
kun Arvid Lorås har fått en øl 
oppkalt etter seg. 
Da Oskars åpnet dørene i 1990, hadde ikke 
puben mer enn ti varianter øl. Da blandet 
de bayer og pils bak disken. Arvid Lorås 
var den første gjesten til å kjøpe noe i pu-
ben, og han kjøpte seg alltid bayer og pils. 

Arvid ble en stamgjest på Oskars og 
fikk stadig flere til å bestille tilsvarende. 

– Det ble etter hvert en veldig populær 
øl, og derfor ble det «Arvids». Dette kan 
du bestille den dag i dag, sier Leif 
Sollund. 

– Er Arvid den eneste gjesten som har 
fått oppkalt en øl etter seg?

– Ja, han er den eneste, sier Mr. Oskars. 
Arvid døde i 2010. 
– Han var en veldig trivelig gjest, min-

nes Sollund. 
Ved bardisken i dag henger det et bilde 

av Lorås med en «Arvids» i hånda.

Fikk øl oppkalt etter seg

MINNES: Arvid Lorås fikk et øl kalt opp etter seg. «Arvids» heter ølet. I dag henger et bilde av Lorås 
ved baren. FOTO: Harald SæTerøy

GIR SEG: Leif Sollund har vært 50 år i bransjen.

 Oskars ikke hadde klart seg uten 
alle de flinke 220 personene som har 
jobbet i bedriften.

– Vi har drevet nøysomt og greit i alle 
år, men vi kunne ikke ha gjort noe som 
helst uten alle de dyktige medarbeider-
ne vi har hatt. I tillegg har vi i alle år 
hatt en solid og trofast gjestegruppe. 
Uansett hva som har kommet av aktø-
rer i Levanger, så har ikke hovedgruppa 
av folk forsvunnet fra Oskars. Vi har 
fått laget det slik at Oskars er en plass 
for alle. Alle skal føle seg velkommen 
her, og føle at de trives. Trivsel er filo-
sofien vår, og så har vi vært veldig syn-
lig. Og det er kanskje noe som ikke er 
veldig vanlig, sier Sollund. 

Det startet smått, men i dag er Os-
kars et av landets fremste ølsteder. Ut-
valget eskalerte først i 1994, og spesielt 
etter 2005 – i dag finnes det over 350 
ulike øltyper i baren. I kjelleren har Leif 
et lite museum bestående av hele 1.500 
forskjellige øl.

– Hvordan har det bygget seg opp så 
stort?

– Heftig og begeistret. Jeg sier alltid 
at jeg skal ned i utvalg – for det er ikke 
antall typer øl som er viktig, men utval-
get. Men så lar jeg meg påvirke av det 
som er i tiden. Jeg er vår verste fiende 
når det gjelder varelageret, humrer 
han. 

– Hva er ditt beste Oskars-minne?

– Ehh. Hmm. Jeg tror ikke jeg klarer å 
si noe konkret, sier Leif.

Men etter en liten stund dukker min-
nene opp fra da han fikk tillatelse til å 
stenge gata for å kunne ha uterestau-
rant. I tillegg synes han det er stas at 
Oskars ble landets andre sted med Gu-
inness på fat, samt at Oskars ble den 
første plassen i Levanger som fikk 
brennevinsrett på utested uten spise-
plikt.

– Jeg kjente noen av dem som var på 
vektskåla – og jeg er evig takknemlig til 
dem som tok steget til å si at dette skul-
le man gjøre, smiler Leif.

– Er det noe du angrer på i løpet av 
dine 30 år med Oskars?

– Det at jeg har jobbet såpass mye – 
for jeg jobbet meg syk, sier Leif. 

For Mr. Oskars har nemlig jobbet på 
seg hjertefeil et par-tre ganger. 

– Det kunne jeg ha latt være, men 
ellers angrer jeg ikke på noe. Jeg er 
stolt av det vi har fått til, sier 
Sollund.

Opprinnelig hadde Sollund planlagt 
en storslått feiring av 30-årsjubileet, 
men koronapandemien førte til at alle 
planene ble lagt på is. 

– Vi gjør litt for stamgjestene våre, 
men det er jo noe jeg gjør hvert år. Det å 
lage noe større «festivitas» gjør vi ikke 
nå. Det på grunn av at koronarestrik-
sjonene, sier Leif.  ■
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MINNER: Et minne fra gamle tider henger på veggene i lokalet. 

– Min tid er omme snart
Som nevnt har Leif drevet Oskars 
i 30 år. Totalt har han vært 50 år i 
bransjen. Det mange lurer på nå, 
er hva fremtidsplanen for Sollund 
og Oskars er?
– Mine planer er ikke annet enn at jeg 
kanskje er gått ut på dato. Ikke så mange 
som vil innrømme det, men jeg begyn-
ner å bli gammel. Det er ingen som er så 
gammel som meg i faget her, så min tid 
er vel omme snart. Hva som da skjer 
med Oskars i fremtiden vet jeg egentlig 
ikke noe særlig om, sier Sollund. 

– Du sier omme snart. Kan du være 
mer konkret?

– Nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg har 
ikke kommet så langt at jeg har tenkt så 

mye på det, men jeg innser at jeg er 
pensjonist. Samtidig er jeg ikke 100 
prosent arbeidsfør. I tillegg er ikke kona 
mi som er en stor del av vår historie 
med lenger, og da er det vel også på tide 
at jeg slutter snart, sier Sollund.

66-åringens ønske er ikke å la hvem 
som helst overta lokalet når den tid 
kommer.

– En overtakelse er noe som må gjø-
res i samråd med gårdeier, men det må 
være en fornuftig løsning. Det er en 
gruppe restaurantfolk som ikke kan det 
med pub og uteliv, og de bør ikke få 
slippe til. Det må være noen med litt 
kunnskap og lidenskap, og jeg ser at 
mange av dem som har jobbet her kun-
ne ha overtatt, sier Leif Sollund.



IrsK HIstOrIe: Det henger mange irske innslag rundt om i lokalet på Oskars.

“ Vi har drevet nøysomt og greit 
i alle år, men vi kunne ikke ha gjort 
noe som helst uten alle de dyktige 
medarbeiderne vi har hatt.
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Leif Sollund har hatt 
220 medarbeidere  
på Oskars. Enkelte  
av disse fant  
kjærligheten på jobb. 

Leif Sollund har oversikt over 
det meste. 

Han har stålkontroll på alle 
øltypene i baren og i kjelleren, 
har full oversikt over stamgjes-
tene – og ikke minst full statis-
tikk over alle de 220 personene 
som har jobbet på Oskars i løpet 
av de siste 30 årene. 

– Jeg må si vi har fått et nært 
forhold til veldig mange av dem 
som har jobbet her på Oskars, 
sier Leif Sollund.

Leif og kona Wigdis har også 
total oversikt over alle de som 
fant kjærligheten bak baren. 
Blant de første som fant tonen 
var Birgit og Hans Mejdal.

Birgit og Hans Mejdal
De startet begge sin 
jobbkarriere på Os-
kars i 1992. Birgit 
først, mens Hans 
startet noen måneder senere. 

– Leif og Wigdis la veldig til 
rette og sørget for et veldig bra 
arbeidsmiljø. Vi ble en veldig 
sammenspleiset gjeng. Vi hang 
mye sammen på fritiden også 
og da kunne jo enkelte ting 
skje. Jeg og Hans ble sammen 
våren i 1992 og har nå vært i lag 
siden, sier Birgit Mejdal. 

I dag har paret tre barn og to 
barnebarn. 

– Det er nok flere par som har 
møttes foran baren enn bak, 
men for oss er det en artig his-
torie at vi møttes bak baren, 
sier Birgit. 

Paret sluttet på Oskars i midt-
en av 90-tallet. De har mange 
gode minner. 

– Det beste minnet jeg har fra 

Oskars-tiden er det fantastiske 
samholdet vi hadde, samt det 
snodige arbeidsantrekket. En vel-
dig fin tid, minnes Birgit Mejdal. 

Runar Jenssen og  
Lisbeth Johansen
Runar Jenssen 
startet på Oskars 
på slutten av 90-tallet og hadde 
en friperiode rundt år 2000. I 
2000 startet Lisbeth Johansen 
på Oskars og hun husker godt 
hennes første møte med Runar. 

– Jeg sto i baren da Runar 
kom inn som gjest. Han var vel-
dig fin i formen og jeg ble ikke 
direkte sjarmert der og da, min-
nes Lisbeth Johansen. 

Noe senere begynte Runar å 
jobbe på Oskars igjen, og han 
fant fort kjemien med Lisbeth. 

– Siden har det gått slag i slag, 
smiler Lisbeth. 

Paret er nå gift og har to barn. 
– Men ingen av dem heter Os-

kars, er Lisbeth rask med å på-
peke. 

– Hva er ditt beste Oskars-
minne?

– Det må være Marsimart-
nan. Da var det stinn brakke og 
folk sto som sild i tønne. Det 

var veldig mange hyggelige 
folk, og noen som tipset mer 
enn andre. Jeg skal ikke nevne 
navn, men det var spesielt rift 
om en gjest. Han tipset mye, 
sier Lisbeth Johansen. 

Hun er selv fra Trondheim og 
er evig takknemlig for at hun 
fikk jobbe på Oskars. 

– Det samholdet som var på 
Oskars var veldig bra. Det var 
en salig blanding av både yngre 
og eldre, damer og menn. Folk 
kom fra alle verdens hjørner, og 
det var veldig bra. Det å være 
student og jobbe på Oskars var 
veldig positivt for min del. Det 
førte til at man kom inn i et an-
net miljø enn bare studentlivet, 
sier Lisbeth.

Øyvind Skilbrigt og  
Marie Maalø Skilbrigt
På midten av 2000-tallet 
fikk både Øyvind Skil-

brigt og Marie Maalø Skilbrigt 
jobb på Oskars. 

– Vi jobbet en del sammen og 
det ble fort litt flørting bak dis-
ken. Vi fant tonen ganske 
raskt, minnes Øyvind Skil-
brigt. 

Paret har i dag tre barn. Øy-
vind jobbet på Oskars i fem år, 
mens Marie var der i tre år. 

Marthe Nyberg Elstad-
Skjei og Finn Arne  
Elstad-Skjei
Marthe Nyberg Elstad-
Skjei og Finn Arne 
Elstad-Skjei fant 
hverandre på Os-
kars.

– Vi jobbet ikke der så veldig 
lenge sammen, men vi møtte 
hverandre på jobb utover 
2000-tallet, sier Marthe Nyberg 
Elstad-Skjei. 

Paret har i dag to barn. De har 
gode minner fra Oskars. 

– Teamet ble veldig godt 
kjent med hverandre, og vi job-

bet heller en lørdagskveld 
enn å dra ut på fest. Vi 
hadde det veldig gøy på 

jobb, sier Marthe. ■

Fant kjærligheten  
bak baren på Oskars

et PAR I ØL: Hans og Birgit Mejdal fant tidlig kjærligheten da de startet å jobbe på Oskars i 1992. Paret er i 
dag gift, har tre barn og to barnebarn.   FOTO: PrivaT

FANt HVeRANDRe I BAReN: Runar Jenssen og Lisbeth Johansen 
møtte hverandre bak baren på Oskars i 2000. I dag er de gift og har to barn.  
 FOTO: PrivaT

Stort sett alt interiøret 
på Oskars er hjemme-
snekret – og langbordet 
har en helt spesiell 
historie. 
Da Oskars åpnet dørene i 
1990 var det både biljardbord 
og mange små bord inne i lo-
kalet. Der langbordet er i dag, 
var det i starten fem små 
bord. 

– Det var et gedigent rot, 
minnes Leif Sollund.

I 1994 fikk Sollund nyss i 
noe som kunne brukes som 
et langbord inne i lokalet. Røe 
Treverkfabrikk hadde tidlige-
re hatt et stort reklameskilt 
på taket, men skiltet var så 
stort og massivt at det ikke lot 
seg stå på et hustak. 

– Da de tok det ned så sa jeg 
at jeg gjerne ville ha skiltet, 

og Kjell Ivar Røe fikk en kasse 
med juleøl, sier Leif Sollund. 

Fire mann måtte til for å 
bære skiltet bort til Oskars. 
Bordbeina og dekor laget 
Sollund selv. 

– Hvis du ser nøye under 
bordet så står det fortsatt Røe 
Trevarefabrikk på platen den 
dag i dag, sier Sollund. 

Og hvis du har sett nøye 
etter, så er det også noe som 

er inngravert på langbordet. 
Flere gjester har trodd at det 
er noen som har gjort hær-
verk, men faktum er at Leif 
selv har inngravert navn og 
steder som er forbundet 
med Irland. På bordet kan 
du blant annet finne ordet 
for skål på irsk (sláinte), 
samt hvordan man ønsker 
folk velkommen (Céad Mile 
Fálite).

Byttet ei kasse juleøl for å få langbordet
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IKKE HÆRVERK: Det er inngravert 
mange navn og steder på langbordet inne 
på Oskars.
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«GLEDER OSS TIL  
   Å FLYTTE INN!»

LEVANGER, TLF 468 91 471  FRA 4. JANUAR: GUNNLAUG ORMSTUNGES GATE 6 

Siden 2014 har Boligbyggelaget TOBB vært etablert på Moan. Nå er vi  
på flyttefot til næringslokaler i fantastiske Levanger Brygge. Her er lokalene  
tilpasset videre vekst, og har en svært sentral beliggenhet. 

NAMSOS: Kirkegata 5 • STEINKJER: Hamnagata 20 • TRONDHEIM: Krambugata 1 • Tlf 73 83 15 00

Kom  
gjerne innom  

kontoret vårt for en 
kaffeprat på nyåret:  

Mandag-fredag 
08.00-16.00

VIL DU BLI 
NABOEN VÅR?
På Levanger Brygge  

kommer det nå enda flere  

moderne kontorlokaler med  

sentral plassering og  

fantastisk utsikt ved  

bryggekanten. 

Kontakt: 468 91 471 
ov@tobb.no

FORVALTNING
TOBB forvalter i dag mange borettslag og sameier på innherred og forøvrig 
i hele Trøndelag. Vår rolle er økonomisk og teknisk forvaltning for å ivareta 
beboerne sine interesser og verdier. Dette utføres i samarbeid med hvert 
enkelt borettslag og sameie sitt styre. Godt lokalt samarbeid gir god for-
valtning og er «Nøkkelen til trivsel» for beboerne.

Vi er en komplett tjenesteleverandør for borettslag og sameier. 
Alt fra regnskap til vedlikehold! 

                        Vi tilbyr også vaktmestertjenester til boligselskap på Innherred.
                        Kontakt oss for et uforpliktende tilbud: 73 83 15 00.

MEDLEMSKAP
Som medlem av TOBB er forkjøpsrett på bolig den aller største 
medlemsfordelen. Medlemskapet gir deg forkjøpsrett til hele 
90.000 boliger i hele landet. Skal du eller noen i familien flytte, enten  
det er i Trøndelag, eller om det er i eller rundt de største byene i Norge  
– da kan et TOBB-medlemskap være «nøkkelen til boligmarkedet». 
Et medlemskap gir også fortrinn på leiemarkedet i flere byer, noe  
som kan være godt og trygt for studenter og andre som flytter på seg.  

I tillegg til forkjøpsretten gir medlemskapet deg tilgang til over 50 gode 
medlemsfordeler. Gå inn på tobb.no for å se hvilke butikker og tjenester du 
får rabatt og bonus på. Der kan du også enkelt melde deg inn i TOBB. 

Innmelding koster kr 400, og har en årlig medlemsavgift på kun kr 300. 
Medlemmer under 18 år betaler ingen medlemsavgift!

Med oss på flyttelasset har vi en komplett tjenestepakke for 
boligselskap, og over 50 medlemsfordeler til våre medlemmer!
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Flere grupper har møttes 
i snart 30 år på Oskars. 
Her er historien om de 
ulike stamgjestene. 
– For meg betyr stamgjestene alt, 
sier Leif Sollund. 

Derfor er Sollund tidlig ute med å 
lære nye medarbeidere hvem de uli-
ke stamgjestegruppene her. Her må 
de lære seg hvem der er, hva de heter 
og hva slags øl de helst drikker. 

– Disse gruppene er ganske me-
ningsberettiget, så de sier ifra hvis 
det er noe som ikke er som det skal 
være, sier Sollund.

I dag er det seks faste grupper som 
har sitt treffpunkt på Oskars.

Tirsdagsbordet
I 1986 møttes en gjeng i Levanger for 
å spille badminton, og etter endt økt 
var samlingspunktet nede i Pizza-
kjelleren ved Festiviteten. 

– Vi ble jo litt tørste etter en slik 
trimrunde, så da ble det slik at vi fant 
oss en felles møteplass å treffes på, 
sier Rolf Morten Dybdahl. 

Han er én av totalt 14 menn som er 
en del av Tirsdagsbordet. Med i laget 
er også Torstein Hagen, Svein Mu-
sum, Torvald Morstad, Kjell Myhre, 
Stein Pettersen, Asbjørn Møller, Ter-
je Aasenhus, Trygve Paulsen, Willy 
Johansen, Johan Albert Bye, Peren 
Johansen og Tore Steen. 

I 1991 fant herrene ut at det sam-
lingspunktet etter badminton ble 
Oskars, og i 29 år på rad har herrene 
møttes hver tirsdag på utestedet. 

– Det er en bra gjeng å være en del 
av, og det er tydelig at vi trives i hver-
andres selskap, sier Dybdahl. 

I dag er det ingen som spiller bad-
minton, men gjengen møtes allike-
vel hver eneste tirsdag på Oskars. 

Tiern
En annen gruppe som har sitt sam-
lingstreff på tirsdager, er gruppa Ti-
ern. Dette er en gjeng som på 80-tal-
let var aktive i Røde Kors på Levan-
ger. I likhet med Tirsdagsbordet, så 
hadde de sine første år nede på Piz-
zakjelleren, men da Oskars åpnet 
dørene i 1990 byttet de også sam-
lingssted. 

Første tirsdag hver måned samles 
herrene Rune Reinsborg, Dagfinn 
Hokstad, Arne Sandvik, Steinar Bjør-
aas, Oddmund Musum, Jens Petter 
Hoel, Kjell Ivar Røe, Asbjørn Møller 
og John Erik Kvam på Oskars. 

– Navnet Tiern kommer av at vi i 
starten var ti personer i gruppa, men 
nå er vi bare ni. Noen har sluttet og 
noen har kommet til i løpet av de 
årene vi har holdt på, sier Rune 
Reinsborg. 

HUB tippeg jengen
Siden 1992 har Øystein Dyrnes, 
Svein Olav Skogstad, Svein Holthe, 
Jan Erik Roel og Rolf Kaasen møttes 
hver torsdag. Kvintetten kaller seg 
for HUB Tippegjengen. 

– Vi møtes hver torsdag for å tippe. 
Det tippes for 300 kroner og annet-
hvert år reiser vi på guttetur til Eng-
land for gevinsten, sier Svein Olav 
Skogstad

I starten leverte de tippekupon-
ger, men nå går det mest i oddsen. 

– Vi tipper for litt mer enn vi vin-

ner, og vi drikker mer enn vi tipper 
for. Det er ikke noe overskuddsfore-
tak, humrer Skogstad.

Korbordet
Hver torsdag har Levanger Blanda-
kor øvelse og etterpå vandrer sang-
fuglene bort til Oskars for å ta seg en 
øl. På Oskars kaller de seg for Kor-
bordet, og de har møttes her hver 
torsdag siden starten av 2000-tallet. 

– Det er alltid like trivelig å komme 
til Leif etter øvelsene, sier John von 
Heimburg i Levanger blandakor. 

Sykehusbordet
Sykehusbordet var noe som etabler-
te seg på 90-tallet, men som ble lig-
gende brakk en periode. I 2005 var 
Andreas Hopstock Storeheier og 
Augstein Svedahl blant dem som 
skapte liv i gruppa igjen.

– Det ble et veldig fint samlings-
punkt særlig for turnusleger som 
ikke hadde tilknytning til Levanger 
fra før av, sier Storeheier. 

Opprinnelig var bordet en møte-
plass for turnusleger ved Sykehuset 
Levanger, men etter hvert ble også 
andre turnusleger i Nord-Trøndelag 
med. Senere fikk alt helsepersonell 
fra sykehuset delta. I 15 år har helse-
personellet møttes hver torsdag. 

– Jeg vil faktisk gå så langt å si at 
Sykehusbordet og det miljøet som 
ble skapt der har gjort at en del tur-
nusleger som kom til Levanger uten 
noen tilknytning har valgt å bli væ-
rende, sier Storeheier. 

– Hva er ditt beste Oskars-minne?
– Det er spesielt en ting jeg husker 

godt – og det sier mye om Leif og Os-
kars. Både jeg og Augstein fikk en 
god del øl i bryllupspresang da vi gif-
tet oss begge to. Dette førte til at Os-
kars for min del ble mer enn et sted 
hvor vi bare drakk øl. Oskars er et 
sted som virkelig tar vare på gjeste-
ne sine, er inkluderende og ikke 
minst imøtekommende, sier Store-
heier. ■

Samlingspunktet

KORBORDET: Levanger Blandakor har hver torsdag siden starten av 2000-tallet møttes på 
Oskars etter øvelsene. John von Heimburg (leder) til høyre.  FOTO: Oskars

NI AV TI: Samtlige nye medarbeidere må tidlig lære seg alt om de ulike stamgjestegruppene. 
Her er en beskrivelse over gruppa Tiern.  FOTO: Harald sæTerøy

STAMGJESTER: Hver tirsdag samles tirsdagsbordet på Oskars. Peren Johansen, Tore Steen, Reidar Barstad, Rolf Magne Dybdahl, Willy 
Johansen, Torstein Hagen, Stein Pettersen,  Torvald Morstad, Asbjørn Møller, Trygve Paulsen, Svein Musum og Johan Albert Bye. Leif Sollund 
foran. Kjell Myhre og Terje Aasenhus var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: emil ringsTad
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Påmelding for bodholdere har åpnet: 
WWW.MARSIMARTNAN.NO 

Fra 24. februar til 27. februar 
MARSIMARTNA 2021

Levanger 
Kommune

28. februar til 3. mars

MarsiMartnan 2018

www.marsimartnan.no
Levanger 
kommune

www.marsimartnan.no
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YtterøY
Arja Cecilie Skjerve Dullum og 
Øyvind Myren har ikke angret ett 
sekund på at de slo til og kjøpte 
Laugsand gård på Ytterøya for 
11,7 millioner kroner i april i år. 

Svein Helge FalStad 
svein.falstad@ilevanger.no

Det unge paret, han fra Skogn og hun fra 
Stjørdal, sier seg strålende fornøyde med 
tilværelsen i det iLevanger svinger nedom 
den praktfulle gården på den nordøstre de-
len av Ytterøya.

– Vi er veldig fornøyde, og må vel kunne 
si at det har gått over all forventning å ta 
over gården og svineproduksjonen, sier 
Arja Cecilie Skjerve Dullum (22), i det hun 
og kjæresten Øyvind Myren (23) setter seg 
nedpå etter morgenstellet i fjøset.

Seks soverom og tre stuer
I april i år uttalte paret i et intervju med Trøn-
der-Avisa at dette var den store gårdsdrøm-
men som gikk i oppfyllelse. Før de tenkte 
tanken på at de kunne ha mulighet til å kjøpe 
gården og mens den ennå virket å være en 
urealiserbar drøm, lurte de seg ut på øya for å 
lurkikke på eiendommen. De kjørte fram og 
tilbake flere ganger oppe på veien ovenfor 
gården og sniktittet, sa paret den gangen.

– Nå bor vi her. Vi er i gang med å flytte inn 
i hovedhuset. Heldigvis har vi begge store 
slekter, så nå får vi masse ting og utstyr fra 
slektninger som vi kan innrede med. Det 
trengs jo i en hovedlån på 300 kvadratmeter 
fordelt på to etasjer, bestående av blant an-
net seks soverom og tre stuer, smiler Arja.

Første kalv på 50 år
Driften av grisefjøset gikk raskt å lære seg. 
De åtte månedene har gått som en vind, og 
produksjonen går som den alltid har gjort 
på Laugsand. Men et par ting er endret:

– Vi har tatt med oss seks kviger av kjøtt-
ferase og to hester. Ammekyr er noe vi 
kommer til å satse mer på, og vi avler også 
på noen individ i Skogn, som etter hvert 
skal hit. Vi har hatt kalving her allerede, og 

det er faktisk første gang på 50 år at det 
kommer en kalv til verden på Laugsand, 
smiler Øyvind.

Laugsand gård har lang tradisjon med 
hester, og de nye driverne av gården har al-
lerede tatt med seg to kaldblodshester til 
bruket.

– Det er jeg som har hesteinteressen og 
begge er mine, sier Arja. Den ene er Værne-
spia på 29 år og den andre er vallaken 
Borgspik (8).

– Virker som alle kjenner oss
Det unge gårdbrukerparet sier de har fått 
en god velkomst på øya. Alle hilser og vil 
slå av en prat, men besøk i store grupper 
har det foreløpig vært lite av på grunn av 
koronarestriksjonene.

– Dyrlegen på øya, Merete Norvik, invi-
terte oss på pizzakveld på Rampa. Det var 
kjempetrivelig. Etter at vi ble intervjuet i 
Trønder-Avisa i april virker det som om alle 
på øya kjenner oss. Mens vi må spørre hva 
de heter og hvor de bor. Men veldig triveli-
ge folk. Og det samme må vi si om Liv og 
Sigmund Laugsand, sier Arja.

Nylig hadde paret sin første lille ferie et-
ter at de tok over gården. Da dro de til Line-
søya, men hadde ikke vært der lenge før de 
begge følte dragning heim til Laugsand.

– Men vi var borte hele helga, fordi vi har 
fått oss en god avløser i ei 15 år gammel dat-
ter av et søskenbarn av meg. Hun regjerer 
nå gården alene når det trengs, og det gir 
oss trygghet for å ta en avstikker når det 
trengs, sier Øyvind.

Imponert over ungdommene
Liv og Sigmund Laugsand, som overlot går-
den til datteren Tonje for 12–13 år siden, bor 
fortsatt i kårhuset på Laugsand. De fryder 
seg over at to unge mennesker driver livs-
verket videre.

– Vi er glad over at vi har levert fra oss en 
gård som er attraktiv som selvstendig bruk, 
med godt utbygd driftsapparat. Det er in-
gen selvfølge for gårder i dag, og vi ser man-
ge bruk bli oppdelt og lagt til nabobruk som 
tilleggsjord. Når det er sagt, er vi Imponert 
over at et par som nettopp har passert 20 år 
virkelig går løs på ei slik drift. Det er intet 
mindre enn veldig imponerende og vi hå-
per inderlig de lykkes med opplegget sitt.

23-åring kjøpte gård:

 Slik er livet Som ferSke bønder

ANGRER IKKE: De ferske gårdbrukerne Øyvind Myren og Arja Cecilie Skjerve Du llum stortrives på Ytterøya og Laugsand gård åtte måneder etter overtakelsen.

OVER ALL FORVENTNING: – Vi er veldig fornøyde, og må vel kunne si at det har gått over all 
forventning å ta over gården og svineproduksjonen, sier Arja Cecilie Skjerve Dullum (22) og Øyvind 
Myren (23).

GOD MOTTAKELSE: Det unge gårdbrukerparet sier de har fått en god 
velkomst på øya. Alle hilser og vil slå av en prat.
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23-åring kjøpte gård:

 Slik er livet Som ferSke bønder

ANGRER IKKE: De ferske gårdbrukerne Øyvind Myren og Arja Cecilie Skjerve Du llum stortrives på Ytterøya og Laugsand gård åtte måneder etter overtakelsen.

PERLE: Arja Cecilie Skjerve Dullum og Øyvind Myren kjøpte Laugsand gård på Yt-GÅRDSHUND: Den sju år gamle hunden Pia, blanding mellom Russestøver og Shil-
lerstøver har nedkommet med seks valper, der faren er en Border Collie.

“  Nå bor vi her.  
Vi er i gang med å flytte 

inn i hovedhuset.
ArjA CeCilie Skjerve Dullum 
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Sigve Lie Bolstad (13): 
– Skogn er helt supert, for det er så 

lett å bli kjent med folk her!

Sander Halland Nordbakk (13): 
– Skogn er bare det beste stedet 
å vokse opp på. Vi har så mange 

muligheter her, selv om det er en 
liten plass.

Henrik Furunes (13): 
– Jeg trives veldig godt her, og det 

som er bra med Skogn er at det er så 
mange venner her.

Sondre Gording Hermo (13): 
– Jeg er spesielt glad for at det ikke 
er så mye folk her på Skogn som på 

Levanger. Her blir vi mindre utsatt for 
koronasmitte.

Patrik Løvås (13): 
– Det er ikke så tett med folk her på 
Skogn, og det er bra under korona!

SKOGN 
Popkorn, saft, ping-pong og 
«spællrom» er bare noen av 
attraksjonene som trekker 
tenåringene fra kalde gater  
og inn i den lune kjelleren  
på Fokus-bygget.
Siv LyngStad
siv.lyngstad@ilevanger.no

Voksne frivillige bemanner nedgan-
gen til ungdomskjelleren med navne-
liste og Antibac. Sånn er livet i disse 
koronatider, men ifølge ungdomme-
ne selv har det aldri vært viktigere å 
kunne treffes utenfor hjemmets fire 
vegger.

Ny giv etter korona
Patrik Løvås (13) syns det er kjempear-
tig å være på ungdomsklubben. Han 
har vært her hver gang siden den åpnet 
igjen under ny administrasjon den 30. 
oktober.

– Det artigste er bordtennisen, sier 
han.

– Her kan vi møte venner, og det er så 
mye kult å holde på med, sier Sigve Lie 
Bolstad og slår ballen «heim» over 
ping-pong-bordet.

Skogn har hatt ungdomsklubb før, og 
den har som regel vært godt besøkt, 
med 60–80 besøkende i løpet av en 
kveld, ifølge leder for ungdomsgrup-
pen til Skogn Fokus, Renate Bakken.

Etter Korona kom, har besøket vært 
lavere. I kveld har imidlertid 19 unge 
vært innom klubben.

– Det er flest gutter som kommer, 
faktisk. Vi ønsker oss flere jenter, for-
teller miljøterapeut Katrine Ingebrigt-
sen fra Levanger kommune.

Renate og Katrine er takknemlige for 
de nye samarbeidspartnerne FAU ved 

Skogn ungdomsskole og Normisjon, 
som leier ut lokalene.

– Uten dem ville vi ikke dette vært 
mulig, sier Renate.

Levangers beste lokaler
Skogn ungdomsklubb har det perfekte 
lokalet. De holder til i kjelleren på Fo-
kus-bygget med et halvt dusin separate 
rom til rådighet. Peisestua har en peis 
ungdommene ikke er opptatt av. De 
dype sofaene i sittegruppen, ping-
pong-bordet og biljarden frister mer.

– Dette er et artig opplegg og en fin 
måte å kunne treffes på under korona. 
Her er det mer ting å gjøre enn ute i sen-
trum, sier Sander Halland Nordbakk (13).

Sondre Gording Hermo (13) nikker 
seg enig: – Og så er vi så heldige at vi blir 
servert ting, som vaffel og popkorn. 
Dette er mye artigere enn å sitte hjem-
me og se på familien.

I tillegg til kjøkkenet har ungdom-
mene et «spællrom».

– Ja, der er jeg mye. Jeg liker bilspillet 
best, smiler Henrik Furunes (13), som 
akkurat er ferdig med kveldens spille-
økt.

Ungdomsklubben har et rockerom 

for dem som vil drive med musikk. På 
hobbyrommet står det pulter og stoler, 
og man har til og med et eget luftge-
værrom.

– I den lille gymsalen kan ungdom-
mene gjøre det de vil. Den er vel moden 
for restaurering, men samtidig er det 
fritt fram for å slå ut håret der inne, slik 
det er, smiler Renate.

– Ja, jeg tror vi har Levangers beste 
lokaler, tilføyer Katrine.

Samspill med andre klubber
Skogn ungdomsklubb har åpent an-
nenhver fredag. De vil gjerne ha besøk 
av ungdom fra Levanger og Åsen også.

– Klubben er åpen fra 6 til 9, og vi har 
gratis mat og drikke takket være en 
10.000 kroners bevilgning fra Norges 
Diabetesforbund, sier Renate.

På Skogn er ungdomsklubben i sin 
nåværende form ny, mens Levangers 
ungdomsklubb har eksistert lenge.

– Snart startes det opp en klubb i 
Åsen også, og alle tre skal ha åpent på 
forskjellige dager, slik at ungdomme-
ne kan gå imellom: De har bedt om et 
sted «å hæng», og det får de, smiler 
Katrine.

– Vi har leVangers 
beste lokaler

KOSER SEG: (F.v.) Sander Halland Nordbakk (13) og Sondre Gording Hermo (13) koser seg med biljard og andre aktiviteter på ungdomsklubben.

GRATIS SERVERING: På ungdomsklubben i Skogn får de besøkende gratis servering, 
takket være sponsormidler. (F.v.) Patrik Løvås, Katrine Ingebrigtsen og Sigve Lie Bolstad (13). 

Hvordan er  
det å vokse  
opp på skogn?

20  www.ilevanger.no  DESEMBER 2020 



   | nyhet |  | 21
iLevanger FREDAG  18. DESEMBER 2020 15%-

Gjelder ikke allerede nedsatte varer, bestillingsvarer eller gavekort.

på HELE butikken
- HELE uken!

Personlig service, 
men på litt avstand!

Føler du deg ikke helt i form, ønsker vi 
deg velkommen tilbake når du er frisk. 

1m

ÅPNINGSTIDER:
Hverdager 10:00-18:00
Fredag 10:00-17:00
Lørdag 10:00-15:00

BJØRN STAKSET SPORT AS
Håkon den godes gate 17-19
7600 Levanger
Tlf: 74 08 55 71Facebook.com/staksetsport

Kari traa kunte  
trøyte / longs
Ullundertøy i teknisk  
kombinasjon med 60%  
ull, 40% Lenzing Modal.  
Dame.

bergans of norway
bismo dunjakke
Varm og god dunjakke som 
gjør deg godt rustet til en
kald norsk vinter. Vindtett
og vannavvisende ytterstoff.
Barn/Junior/Dame/Herre

johaug pysjbukse
Supermyk og behagelig 
pysjbukse. Kommer i ekslusiv
og fin gaveeske. Dame.

399,- 1199,-
1799,-

999,-

299,-

Sjekk prisen!

Sjekk prisen!

medlemspris junior!

IKKE MEDLEM 1899,-

IKKE MEDLEM 2999,-

IKKE MEDLEM 1499,-

medlemspris barn!

medlemspris!

dame/herre!

barn/junior!

Kvam Agentur AS
Halsanveien 2A – 7600 Levanger
Tlf.: 74 08 93 33
E-post:  post@kvamagentur.no
www.kvamagentur.noR

E
N
H
O
L
D
S
S
P
E
S
IA

L
IS
T
E
N

PRIVAT HUSVASK
Har du vurdert å få hjelp til helga-vasken? Vi tar jobben.

Vi har flinke renholdere som utfører renhold i private hjem.
Vi tilpasser oss etter dine ønsker og behov. 

Fast hver 1-2-3-4 uke, eller du kan ringe og bestille når det er behov.

Vi vasker, bytter på senger, skifter gardiner, 
handler, eller det du måtte ønske. 

HELGAVASK • FLYTTTEVASK • VISNINGSVASK • TEPPERENS
BYGGVASK • MØBELRENS • GULVBEHANDLING M.M

Vi er Godkjent Renholds Bedrift  
og medlem av NHO så våre renholdere  
har de vilkår som til enhver tid er  
gjeldende i bransjen
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NESTEN HVER DAG: Karene har to faste dager i uka hvor snekkerverkstedet er deres verden. Men det er blitt slik at mange av dem likevel er der nesten hver dag. Fordi de trenger det, og ønsker det. Her er åtte av Snekkerkaran, fra venstre: Nils Tøm-
merbakk (75), Levangernesset, Carls Heinz Cegla (67), Levanger sentrum, Rune Rønning (56), Ekne, Arnulf Nordgård (74), Bruborg, Helge Hartmann (66), Bruborg, Øyvind Lyngstad (64), Hegle, Rolf Larsen (76), Nossum og husvert Knut Jørås (74), Ekne.

EKNE 
To dager i uka samles seks-åtte karer til sosialt  
samvær og trearbeid i et ombygd grisefjøs på Ekne.  
Der utøver kameratene, som kaller seg Snekkerkaran, 
sløydferdigheter som inspirerer og gir humør.

Svein Helge FalStad
falstad@ilevanger.no

 
– At gamle karer flytter fra gård eller 
enebolig og havner i ei trang blokkleilig-
het, er det samme som aktiv dødshjelp, 
ler Nils Tømmerbakk (75), og legger til: 

– Dette enestående hobbytilbudet 
på gården til Knut Jørås er livsnød-
vendig for oss gamle gutter for å unn-
gå å havne i tung depresjon. Latteren 
runger i snekkerlokalet.

Å karakterisere en blokkleilighet 

som aktiv dødshjelp, kan høres tøft 
ut, og er ment humoristisk. Men Nils 
Tømmerbakk fra Levangernesset me-
ner det litt også. Han forteller at han 
kjenner til flere eldre som har flyttet 
ut av blokkleilighetene igjen etter å 
ha erfart at det ble for lite aksjonsra-
dius og for mye stillesitting. Det gikk 
på humør og helse løs, hevder han.

– Mange eldre som flytter inn i blok-
kleilighet godt oppi pensjonsalderen, 
blir overrasket over hvordan det er å bo 
sånn. Det er lite plass til å drive med en 

hobby. I alle fall om du trenger verktøy 
og litt areal. Det som skjer her i dette 
nedlagte grisefjøset, kan godt kalles 
livreddende kos og syssel for oss som 
er med, ler Tømmerbakk, mens gjen-
gen tar en kaffepause i hobbyarbeidet.

Tømmerbakk er nordlendingen i 
gjengen, og dermed selvfølgelig den 
som tørr å sette ord på ting. De andre 
nikker stilltiende og sier: Jo da, det er 
nok sånn ...

Ombygd svinefjøs
Det er tidligere svineprodusent Knut 
Jørås som er primus motor for venne-
gruppen Snekkerkaran, som også 
Helge Hartmann (66) fra Bruborg har 
hatt en oppstartsrolle i. Datter til Jør-
ås, Lill-Beate, ga faren grønt lys for å 
bygge om det tidligere grisefjøset til 
snekkerverksted ved juletider i 2019. 
Det gamle verkstedet var blitt for lite. 

Samtidig satt Hartmann på Bruborg 
og var på jakt etter en gubbe ett eller 
annet sted i Levanger som hadde et 
snekkerverksted som han kunne få 
dykke inn i av og til.

– Helge dukket opp her på gården, og 
vi kom i prat. Dermed var det gjort. Det 
ble ombygging av grisefjøs og etable-
ring av nytt snekkerverksted. Helge har 
gjort mye av arbeidet. Blant annet 
knust ned betongvegger i griseinnred-
ningen med slegge, skryter Jørås, som 
stortrives med å ha fått en gjeng kompi-
ser å drive trearbeidshobbyen sin 
sammen med.

Jørås og Hartmann fant nemlig ut at 
de kunne få med flere menn som hadde 
behov for å komme sammen over litt 
trearbeid. De hengte derfor opp plaka-
ter på strategiske plasser i kommunen, 
og utover vinteren ramlet det åtte karer 
til inn døra til snekkerverkstedet.

– Å havne i ei blokkleilighet er aktiv dødshjelp

Tips oss  
om historier  

på redaksjonen 
@ilevanger.no
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NESTEN HVER DAG: Karene har to faste dager i uka hvor snekkerverkstedet er deres verden. Men det er blitt slik at mange av dem likevel er der nesten hver dag. Fordi de trenger det, og ønsker det. Her er åtte av Snekkerkaran, fra venstre: Nils Tøm-
merbakk (75), Levangernesset, Carls Heinz Cegla (67), Levanger sentrum, Rune Rønning (56), Ekne, Arnulf Nordgård (74), Bruborg, Helge Hartmann (66), Bruborg, Øyvind Lyngstad (64), Hegle, Rolf Larsen (76), Nossum og husvert Knut Jørås (74), Ekne.

PÅDRIVER: Helge Hartmann fra Bruborg har gjort mye av arbeidet med å få etablert 
det nye snekkerverkstedet på Jørås, sammen med Knut Jørås. Blant annet har han knust 
ned betongvegger i griseinnredningen med slegge for å gi plass til sløydverksted.

HEMMELIG GAVE: Carl Heinz Cegla fra Levanger sentrum jobber ved dreiemaskina 
og er i gang med noe som han gjerne vil holde hemmelig. Flott blir det.

DREVEN: Skjære- og serveringsfjølene som Rune Rønning fra Ekne skaper vitner om 
en som er dreven i faget.

– Å havne i ei blokkleilighet er aktiv dødshjelp
Stengt for damer
Snekkerkaran fikk økonomisk støtte 
til oppstart av tilbudet gjennom Le-
vanger kommune, SpareBank1 SMN 
og Lions. Nå har gruppen flere gamle 
og gode hjelpemidler, ei bordsag fra 
Eidsvoll Møbelfabrikk og én høvel-
benk kom fra Renbjør i Levanger 
blant flere. Den er kanskje brukt i 
byggingen av husorgel hos Isachsen 
& Renbjør Harmoniumfabrikk som 
ble etablert i 1852. Dermed kan ben-
ken være vesentlig eldre enn de ti 
karene som bruker den.

– Vi har også fått en del flott utstyr 
fra kommunens vaktmester Olav 
Aaknes, og frivillighetskoordinator 
Ingvild Rønning Radwan har vært en 
uvurderlig faktor for at Snekkerkaran 
er en realitet. De to fortjener mye 
skryt, sier Hartmann, som legger til:

– Tilbudet er faktisk stengt for damer.

– Hvorfor det?
– Det var Radwan som foreslo det, 

smiler Hartmann, og legger til:
– Hvis vi skulle hatt damer her un-

der dreiing og høvling, ville guttene 
mistet fokus og skader kunne fort 
oppstå. He, he, he ...

Ønsker flere maskiner
Karene har to faste dager i uka hvor 
snekkerverkstedet er deres verden. 
Men det er blitt slik at mange av dem 
likevel er der nesten hver dag. Fordi 
de trenger det, og ønsker det.

– Vi har ulik kompetanse på trear-
beid. Men her trenger ingen være 
mester. Vi hjelper hverandre, og 
sammen får vi til mye. Flere har også 
tatt med eget utstyr hit til verkstedet, 
men fortsatt skulle vi gjerne hatt mer 
å hjelpe oss med, sier Jørås.

På usminket og direkte nordnorsk 

manér, parerer Nils Tømmerbakk Jørås 
og slår kategorisk fast at gjengen er ute 
etter gamle maskiner og utstyr som 
står bortglemt på låver og i uthus.

– Vi trenger blant annet en dimen-
sjonshøvel, og også ulike typer hånd-
utstyr. Vi kan gjerne ta imot gamle 
maskiner som må pusses opp eller re-
pareres etter års nedstøving. Det kla-
rer vi, så bare gi oss et hint om noen 
har noe som de ikke lenger trenger 
selv. Dreiebenker er også populære, 
sier Rune Rønning, som forteller at 
det produseres et vidt spekter av pro-
dukter i gruppen, som krakker, ben-
ker, bord, boller, gyngehester, skjære- 
og serveringsfjøler og masse annet, 
sier nordlendingen og legger til:

– Dette tilbudet er banebrytende. Vi 
har plass til flere, men vi må ta korona-
hensyn, og må dele oss i grupper om 
flere karer har lyst til å være med.

Snekkerkaran ble tatt på senga da 
Dina von Heimburg fra Gjensidige-
stiftelsen kom en sjekk på nesten 
200.000 kroner.

At ikke alle i gjengen Snekkerkaran var til 
stede og fikk med seg det som skjedde i 
det tidligere grisefjøset på Jørås tidlig i de-
sember, oppveies av at gleden som opp-
sto hos de tre som var der for lengst har 
spredd seg til hele gjengen. Dina von 
Heimburg hadde nemlig med seg en sjekk 
pålydende 194.760 kroner.

– Himmel og hav! Hva er det som skjer, 
utbryter gårdeier Lill-Beate Jørås, som 
også er styremedlem i Snekkerkaran og en 
viktig faktor i trivselstiltaket. Hun legger i 
neste åndedrag til:

– Ååååå ... Nå får vi realisert ungdoms-
prosjektet vi har snakket så mye om å eta-
blere. Herlig, legger hun til, før hun 
sammen med faren Knut Jørås, datter 
Ariel Eldnes Jørås og snekkerkar Rune 
Rønning gir seg ende over av overraskelse 
over gaven fra Gjensidigestiftelsen.

– Et sted å henge
Prosjekter som får gaver fra Gjensidiges-
tiftelsen med mål om å skape møteplasser 
for ungdom, skal spesielt fremme inklu-
dering og deltakelse av ungdom som fal-
ler utenfor og som ikke benytter seg av 
andre fritidsaktiviteter, heter det i be-
grunnelsen for gaven til gjengen på Jørås 
gård.

– Snekkerkaran vil bidra med nettopp 
inkludering og deltakelse. Nå kan karene 
realisere drømmen om å skape et sted å 
henge for ungdom mellom 13 og 18 år i Le-
vanger. Prosjektet vil bidra med trygging, 
mestring og sosiale ferdigheter for både 
ungdommene og de eldre Snekkerkaran, 
sier Heimburg til iLevanger.

Generasjonsblanding
Gjensidigestiftelsens «Et sted å henge» 
dekker et aktivitetstilbud som skal nå 
ungdomsgrupper som ellers ikke deltar i 
lokalsamfunnet, og gir tilbud om me-
ningsfylt fritidsaktivitet og sosiale felles-
skap. Snekkerkaran har allerede vært i 
kontakt med ungdomsskoler, og der er 
velviljen til å la ungdom få delta på et slikt 
prosjekt stor.

– Nå skal vi skape den generasjonsblan-
dingen og erfaringsoverføringen vi har 
snakket om. For oss har pengegaven alt å 
si for at vi kan realisere planene våre, sier 
Lill-Beate Jørås, som legger til at ung-
domsprosjektet skal være for både jenter 
og gutter.

– Her skal det være læring og erfarings-
utveksling alle veger. Dette skal være sosi-
alt og de som deltar skal lage ting.

– Det er nettopp slike prosjekter vi leter 
etter, og jeg håper at dette kan være til in-
spirasjon for andre, sier Heimburg.

– Dette var den beste julegaven vi kun-
ne få, sier Lill-Beate Jørås, som sier at ung-
domstiltaket vil komme i gang på nyåret.

tidenes  
julegave

GLAD: – For oss har pengegaven alt å si for at vi 
kan realisere planene våre, sier Lill-Beate Jørås, her 
sammen med Rune Rønning (t.v.) og far Knut Jørås, 
til Dina von Heimburg fra Gjensidigestiftelsen.
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SJØFART: – Jeg ønsker å lese om det som foregår 
innen mitt yrke og arbeidsfelt her i Levanger. Spesielt 
fergefarten og det som er av sjøfart i fjorden, sier 
matroslærling Jon Børge Kvernberg (20) fra Aure, som 
jobber på sambandet Levanger-Hokstad for rederiet 
FosenNamsos Sjø:

Bodil SleTvold FØlke, 58 åR FRA 
åSen: - Det er vel nyheter det, og det som skjer i 
lokalsamfunnet i Åsen og Levanger

JonAS MyhR, 33 åR FRA åSen: - Nyheter 
om lokalsamfunnet mitt, Åsen og Levanger. Gjerne 
saker om barneidrett og næringsliv. 

MAy-liz MAlvik, 51 åR FRA åSen: Det er 
lokale saker som er i Levanger kommune.  

CeCilie JACoBSen, 53 åR FRA åSen: - Jeg 
synes det er viktig med lokale medier, og vil gjerne lese 
mer om barneidrett Vil gjerne ha flere saker fra Åsen. 

odd ARne dAhlØ, åSen: - Det må bli lokale 
saker om det som skjer i Åsen og Levanger. 

UlF WendelBo RØTvold, 50 åR FRA 
Skogn: - Jeg vil lese om lokale nyheter og det som 
skjer rundt omkring Levanger. 

vigdiS hovdAl, 66 åR FRA åSen: - Det 
må bli ting som skjer i Åsen og omegn. 

JoSTein Øien, 60 åR FRA åSen:  - Det er 
saker fra bygda.  Viktig at det skrives om det som rører 
seg, det kan være innen kultur og sport. 

JØRgen vinJe Rygg, 30 åR FRA Skogn: 
- Næringsnyheter og lokale saker generelt. Jeg vil lese 
om nyetableringer, for da får man med seg det som 
beveger i området. 

iLevanger er nysgjerrig på å høre hva innbyggerne i 
Levanger har mest lyst til å lese om i sin nye lokalavis.

Dette vil folket 
lese om i nyavisa
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 Hans Martin andersen, fra Levan-
ger sentruM: – Ønsker å finne aktuelt lokalnytt. 
Spesielt næringsliv, kommunale ting, og utbyggingssaker 
i sentrum. Er interessert i sentrumsutvikling. Det vil jeg 
gjerne finne mye om i den nye lokalavisa.

frode Letnes (42) fra inderøya: – Mest 
interessert i å lese om det som skjer lokalt, og generelt sa-
ker som foregår i Levanger. Har allsidig interesse i mange 
retninger, så jeg leser det som kommer av hyperkokalt 
stoff, sier kaptein på ferga.

HeLge WesterfjeLL (62) fra Levanger: 
– Lokal saker, spesielt kultur. Er jo interessert i det meste 
innen kultur, og ellers leser jeg det som skrives om men-
nesker i Levanger, sier frisør og musikeren, bosatt i Verdal.

tore Kristian svendsen (40), fra 
sKogn: – Det handler om sport for min del, og da mer 
enn bare LFK og LHK. Vi må kunne finne stoff om breddei-
drett. Og eller vil jeg gjerne lese de vanlige, allsidige lokal-
sakene. iLevanger må få frem folk fra lokalmiljøet som det 
kan være interessant å lese om, butikksjef for Kiwi.

trond KoLaas, (80) fra Levangernes-
set:: – Jeg synes det er veldig verdifullt å kunne lese om 
lokalstoff. Det gjelder både det som skjer på gateplan og 
på høyere nivå. Jeg er interessert i et vidt spekter av tema 
og områder, sier pensjonisten.

Kristian Kaspersen (19) fra Åsen: – Jeg 
vil lese om fotball, og gjerne jakt. Interessert i all slags 
jakt. Både fuglejakt og storviltjakt. Drev jakt selv en tid fra 
jeg var seks år. Jakthistorier er det morsomt å lese. Så kom 
gjerne med dem, sier butikkmedarbeider på Kiwi.

Siden vi lanserte iLevanger 2. desember har vi fått oppleve utrolig mange flotte kulturopp-
levelser. For å fortsette å bringe disse perlene videre til våre lesere trenger vi din hjelp!

Tips oss om arrangementer på redaksjonen@ilevanger.no, eller legg ditt arrangement inn 
på den nye Friskus-kalenderen (se egen sak på side 27).  

Vi tar også g jerne imot innsendte bilder og tekst fra arrangementer.

Vi skal Være 
oVeralt
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Åsen
Har du ledig tid en kveld og  
lyst til å finne på noe? Da er det 
ikke lett å finne oversikten i dag. 
Men det skal frivilligkoordinator 
Ingvild Radwan nå gjøre  
noe med.
Gaute ulvik HauGan
gaute.haugan@ilevanger.no

– Jeg digger Åsen! sier Ingvild Radwan til 
møtelyden i klubbhuset til IL Aasguten, og 
applauderer et gromt oppmøte.

Her har både sanitet, skigruppe, 4H, his-
torielag og samfunnshus samlet seg etter 
invitasjon fra Åsen bygdeforum. Og de 
fleste har flere hatter, så Karin Arentz i byg-
deforumet mener de har klart å samle det 
meste av organisasjoner i bygda.

Radwan snakker om alle aktivitetene i 
Levanger. Og hvor vanskelig det er å finne 
fram i underskogene.

Hemmelige klubber
– Dere visste kanskje ikke at det var gitar-
kurs for voksne dere skulle være med på til 
uka? Eller at det er en egen stisykkelgrup-
pe her i Åsen?

Brorparten rister på hodet.
– En nyinnflyttet far spurte meg en gang 

om hvorfor det er så mange hemmelige 
klubber i Levanger. Han etterlyste aktivite-
ter for seg og familien, og hadde lett seg 
skakk på sosiale medier, aktivitetskalende-
re og hjemmesider. Nå vil kommunen ta af-
fære for å samle alt som skjer i én kalender.

Radwan forteller at kommunen en stund 
vurderte å utvikle en egen kalender, men 
til slutt landet på en ferdig løsning flere an-
dre kommuner allerede bruker. Løsningen 
heter Friskus, og er allerede rullet ut. Nå 
bruker hun tid på å hanke inn og lære opp 
arrangører.

Vil nå ut til flere
– Vi har rundt 30 medlemmer, og har må-
nedlige arrangementer for dem. Men vi vil 
jo gjerne ha flere medlemmer og deltake-
re, så dette er supert, sier Kine Moe i Gull-
stjerna 4H.

Sammen med Elin Ringen og Maren 
Langås lager de både personlige profiler og 
arrangørprofil på Friskus denne kvelden.

– Vi vil gjerne bli mer synlige både som 
lag og arrangør, sier Langås.

I god korona-avstand sitter også mor og 
datter Skjerve. På hodet har de minst fem-
seks hatter, men det er Åsen samfunnshus 
de nå taster inn i Friskus-basen.

– Dette synes jeg ser veldig smart ut. Det 
er så enkelt at til og med jeg skjønner dette, 
sier Eli Margrethe Skjerve.

En kalender for alle
Radwan presiserer at dette er en kalender 
kommunen legger til rette for uavhengig 
av om det er arrangementer i kommunal, 
frivillig eller næringsregi.

– Her kan alle som arrangerer både mye 
og lite legge inn aktivitetene sine. Målet er å 
få så mange aktører og arrangementer som 
mulig inn i Friskus-kalenderen, sier hun.

Hun trekker frem at en velfylt kalen-
der ikke bare er kjekt for folk på jakt etter 
noe å finne på en kveld, men også kan 
være et sosialt verktøy for dem som øn-
sker å møte nye folk.

I tillegg til å være et oppslagsverk i akti-
vitet, så er Friskus-kalenderen koblet til 
kommunens Fritidskort. Det er en ordning 
som gir familier med økonomiske utfor-
dringer støtte til aktiviteter for unge.

Mange funksjoner
Radwan trekker også fram at Friskus er 
spesielt korona-vennlig.

– Her kan man sette opp påmelding og re-
gistrering, og det er også mulig å legge rene 
digitale arrangementer inn i kalenderen.

I tillegg poengterer hun at det også er 
funksjoner for å etterlyse eller melde seg 
frivillig til dugnader eller annen innsats.

– Flere har brukt disse mulighetene flit-
tig under pandemien, fore eksempel til 
handlehjelp – hvor veldig mange meldte 
seg for å hjelpe til.

Hun oppfordrer alle lag og foreninger, 
samt andre arrangører til å registrere seg på 
Levangers Friskus-kalender allerede nå.

– Denne oversikten skal etter hvert er-
statte den organisasjonsoversikten kom-
munen sitter på i dag, fordi den vil være 
langt enklere å holde oppdatert.

levanger får egen 
aktivitetskalender

ET NYTTIG VERKTØY: Ann Helen Skjerve (f.v.) og Eli M. Skjerve fra Åsen samfunnshus, og Karin N. Arentz fra Åsen bygdeforum 
synes kommunens nye aktivitetskalender høres nyttig ut.

GODT OPPMØTE: Frivilligkoordinator Ingvild Radwan reiser omkring i kom-
munen for å lærearrangører å ta i bruk kommunens nye aktivitetskalender, Friskus. 
Nylig fikk Åsen bygdeforum opplæring. 

FRISKUS: Frivilligkoordinator Ingvild Radwan vil at alle kommunens arrangører 
tar i bruk kommunens nye aktivitetskalender, Friskus.
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ENKELT OVERSIKT: Kalenderen har flere 
søkefunksjoner og både kart- og kalender-
oversikt over arrangementer.

friskus
har du lyst til å få din organisasjon inn på kalenderen? 
Registrer deg på levanger.friskus.com. ta kontakt med 
Frivilligtjenesten i kommunen om du har spørsmål.
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kr. 4.485.500

Tlf: 74 07 60 65 Epost: verdal@nordbohus.no Nett: nordbohus.no/hus/samspill

*NØKKELFERDIG

*Eksklusive tomt og grunnarbeider
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ILDSJEL: Vegar Hynne, leder Skogn IL Alpint, gleder seg til det nye snøproduksjonsanlegget i Torsbustaden blir ferdigstilt. 
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skogn
Vegar Hynne er en av 
mange lokale ildsjeler 
som har brukt mye av 
sin fritid for å få realisert 
snøproduksjonsanleg-
get i Torsbustaden Al-
pinsenter. Nå er målet 
at anlegget skal være i 
full drift til jul. 
Emil Ringstad 
emil.ringstad@ilevanger.no

I 2015 var Torsbustaden Alpinsenter et 
nedleggingstruet anlegg – det som en 
konsekvens av snøfattige vintre og få 
ildsjeler til å drive anlegget videre. 

Heldigvis var det noen lokale ildsjeler 
som tok tak, deriblant Ida Bøhn som opp-
rettet Facebook-siden «Bevar Torsbusta-
den alpinsenter». Gruppen fikk raskt 
1.500 medlemmer og det ble da bestemt 
at et møte måtte bli avholdt slik at Skogn 
IL Alpint fikk et nytt styre og fikk sikret 
videre skiaktivitet i Torsbustaden. 

Angrer ikke
Vegar Hynne fra Ekne tok da på seg le-
dervervet og fikk med seg mange ivrige 
personer til å drifte anlegget videre. 

De siste årene har han brukt utallige 
timer i alpinbakken i Torsbustaden. 

– Jeg visste ikke hva jeg sa ja til da jeg 
tok på meg vervet, men jeg angrer ikke 
ett eneste sekund på at jeg gjorde det, 
sier Vegar Hynne. 

– Bakgrunnen for at du takket ja?
– Jeg var mye i Torsbustaden da Lasse 

Svarva driftet anlegget, og så at han gjor-
de en kjempejobb. Jeg fikk mange fore-
spørsler om jeg ikke kunne tenkt meg å 
bli med i teamet, men på den tiden var 
jeg mest opptatt av å kjøre selv. Så fikk 
jeg barn og da jeg fikk vite at anlegget sto 
i fare for å legges ned, skjønte jeg at nå 
var kanskje tiden inne. Vi måtte jo beva-
re Torsbustaden, og jeg innså raskt at 
dette var noe jeg brant for, sier 38-årin-
gen. Og legger til. 

– Det har vært mye jobb, men slikt ar-
beid er det som gir meg energi. Det å se 
unge mennesker komme til Torsbusta-
den for å kjøre ski og leke seg er noe som 
varmer hjertet, sier eknesbyggen. 

25 millioner kroner
Innbyggerne i Levanger har de siste 

årene strømmet til alpinbakken, og al-
pingruppa begynte tidlig å se på videre 

utvikling av anlegget – slik at man kun-
ne ha flere åpningsdøgn. Man så raskt at 
det var behov for å få på plass et moder-
ne snøproduksjonsanlegg. Skogn IL fikk 
tidlig med seg kommunen på laget, og i 
januar 2020 kom de siste midlene på 
plass. 

Anlegget er kostnadsberegnet til 25 
millioner kroner. 

Planen er å ha et snøproduksjonsan-
legg med dysetårn opp gjennom fami-
liebakken. I tillegg vil det være kummer 
oppover heistraseen der man kan ta ut 
vann fra viftekanoner og slanger. Det vil 
bli lagt kummer til hoppanlegget slik at 
de kan bruke den kanonen som er der i 
dag, mens i langrennsløypa på Lunds-
bustaden blir det dysetårn utover flaten, 
og kummer i enden av løypa med mulig-
het til å trekke ut slanger lenger opp i 
traseen.

– At det skulle bli noe slikt var det vel 
ingen som drømte om. Men det er ikke 
tvil om at det er slik det må gjøres for at 
det skal bli bra, sier Vegar Hynne. 

Håper ikke på snø før jul
I september startet anleggsarbeidet, 

og de siste månedene har Hynne & co. 
hatt dugnader hver mandag og torsdag, 
samt noen helger. Nå nærmer det seg 
ferdigstillelse. 

– Vi følger framdriftsplanen og er i 

rute, men det gjenstår riktignok mye før 
vi er ferdig. Men den dagen vi trykker på 
knappen blir en herlig dag, sier alpinle-
deren. 

– Når trykker dere på knappen?
– Det kommer litt an på været. Kom-

mer det for mye snø blir det nok ikke fer-
dig i år. 

– Hvor mye snø snakker vi? Er ti centi-
meter for mye?

– Det må komme mer enn det. Blir det 
opp mot en halv meter så sliter vi, men 
hvis det holder seg snøfritt så er vi nok 
ferdig til jul eller nyttår. 

– Så du har en liten drøm om å levere 
tidenes julegave til levangsbyggen?

– Det hadde vært en kjempefin julega-
ve hvis vi kan trykke på start og få pro-
dusert snø til jul, smiler Vegar Hynne. 

70 åpningsdøgn
Målet er å ha cirka 70 åpningsdager i 
året. Blir det minusgrader så kan anleg-
get gå fra bar bakke til åpent anlegg på 
cirka fem døgn. 

– Jeg kan garantere at det blir mye 
bedre å kjøre i Torsbustaden nå enn hva 
det har vært tidligere. Vi får en mye bed-
re såle og mange av humpene blir borte. 
Vi kommer til å lage nye hopp og hinder. 
Jeg håper at det kommer mye besøk slik 
at vi kan få realisert mange av de andre 
planene vi også har, sier Vegar Hynne. ■

I fem år har Vegar brukt store deler 
av sin fritid i Torsbustaden

 

– nå er målet å gi  
tidenes julegave til 

levangsbyggen

DUGNAD: Harald Hildrum, Ole Jørgen Herstad og Jørn Fenstad er blant dem som har 
bidratt på dugnad i Torsbustaden.

KvelDsjobbiNG: Vegar Hynne sammen med Torgeir og Øystein Vinje. 
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Gaute ulvik HauGan 
gaute.haugan@ilevanger.no

Det er stappmørkt, kaldt og 
vått år vi møter de tre brødrene 
Korstad på toppen av en av de 
mange gravhaugene på Geite.

– Med denne utsikten skjøn-
ner man jo hvorfor noen mente 
dette var et bra sted å slå seg 
ned på, sier Joakim Korstad.

Alle tre har hatt en sterk his-
torieinteresse siden barndom-
men, men det har i hovedsak 
gått i romertid og andre ver-
denskrig. Men mens storebror 
Jørgen og tvillingbror Preben 
labbet omkring i skogen med 
gevær, begynte lillebror Joa-
kim allerede i 2012 å søke etter 
metall på Stjørdals åkre.

I 2017 skulle brødrene de-
monstrere metallsøk for en 
gårdbruker i Hegra, og for å 
gjøre en lang historie kort – så 
endte demonstrasjonen opp 
med at brødrene avdekket ett 
av Norges største bronsealder-
funn noensinne.

Etter å ha gjort en større un-
dersøkelse av åkeren ble resul-
tatet 26 celt-økser fra bronseal-
der, og til sammen 42 unike 
oldsaker.

Fire brødre,  
som ikke er brødre
De tre Korstad-brødrene fikk 
raskt, og adopterte, kallenav-
net Metalldetektorbrødrene. 
Etterhvert skjønte de at de 
godt kunne leve ut dette kon-
septet.

– Vi er alle sammen lærere og 
elsker å formidle historie. Da 
det begynte å komme fore-

spørsler om foredrag om He-
gra-funnet, så ble det naturlig å 
bruke begrepet Metalldetek-
torbrødrene, sier Joakim.

Det ene tok det andre. Det 
ble egne profiler i sosiale medi-
er, nettside og jevnlige opptre-
dener både for lokale historie-
interesserte og utenfor kom-
munegrensa.

De har også fått med seg en 
fjerde «bror», som ikke er bror 
– Håkon Beistad – til å fylle alle 
oppdragene og prosjektene 
historielauget tar på seg.

Drypper Levanger-historie
Ett slikt oppdrag er en ny serie 
her i lokalavisa iLevanger.

– Vi søker faktisk ikke så mye 
etter metall lenger. Etterspør-
selen etter foredrag førte til at 
vi måtte dykke dypere ned i 
både lokal- og regionalhistorie 
– og spesielt gjenstandsdetal-
jer. Derfor har vi fått god over-
sikt over kulturminner og old-
saker fra hele Trøndelag. Og 
Levanger har spesielt mange 
flotte funn som flere burde 
kjenne til, sier Joakim.

Ifølge brødrene er det regis-
trert 1.160 oldsaksfunn i Le-
vanger.

– Særs får av disse gjenstan-
dene er å se på utstillinger. Og 
mange tror kanskje at det kun 
er 80-åringer som er interes-
sert i historie, men vi snakker 
for alt fra ungdomsskole og 
oppover. Snittalderen på våre 
følgere og publikummere er 
nok i 40-årene, sier Jørgen.

De fleste gjenstandene tatt 
opp av jorda i Norge er tilgjen-
gelige digitalt. Men brødrene 

mener de likevel er lite tilgjen-
gelige.

– Katalogtekstene er ikke la-
get for folk flest. Det er et be-
hov for å forenkle formidlin-
gen, uten å fordumme det, sier 
de.

Den første episoden de skri-
ver for iLevanger handler om 
det som kan være Gunnlag 
Ormstunges hodeskalle: 

Slipper egenprodusert bok
Brødrene har nettopp sluppet 
en egen bok om lokal historie i 
Stjørdal. Ganske enkelt fordi 
de så et behov for å formidle 
historien til flere på en lettere 
tilgjengelig måte.

– Enkelte av historiemuse-
ene i Norge melder om publi-
kumstap. Det handler ok ikke 
om at folk har mistet interes-
sen, men om hva museene til-
byr av utstillinger. Jeg tror det 
er på tide at museene må lage 
nye og gode utstillinger, sier 
Joakim og viser til Klemenskir-
ken i Trondheim som han me-
ner fanger publikum på en ny 
og god måte.

Han har selv nylig tatt mas-
ter i kunnskapsledelse, og tok 
for seg nettopp formidling til 
«folk på gata». Innimellom bo-
bler han såpass over av ideer at 
resten av brødrene har gitt ham 
tittelen idé-astronaut.

Selv har de enge brent for lo-
kalmuseet gammelskolen i He-
gra, hvor de sammen med his-
torielaget har laget flere utstil-
linger og formidlinger.

– Og vi har mange planer og 
ideer på bordet fremover, lover 
brødrene.

Metalldetektorbrødre skal ta levangsbyggen 
Med på en reise i levange rs kulturhistorie

LEVANGER
Mye spennende har 
hendt i Levanger siden 
tidenes morgen. I 
uoverskuelig fremtid 
skal iLevanger 
presentere spennende 
oldsaksfunn fra hele 
Levanger for å belyse  
vår historie. 

Denne artikkelen er  
skrevet for iLevanger 
av metalldetektor-
brødrene. 

Under en arbeidsgraving ved 
den for lengst nedlagte kirke-
gården til gamle Levanger kir-
ke, ble det i overgangen mel-
lom 1800- og 1900-tallet gjort 
funn av to skjelettdeler fra 
overgangen mellom yngre jern-
alder og tidlig middelalder.

Delene besto av et kranium og 
en tibia (skinnebein). Arbeiderne 
leverte delene til apoteker Aas-
gaard som drev apotek like ved 
den gamle kirkegården. Fru Aas-
gaard var den som ga beinene vi-
dere i gave til Det Kongelig Nor-
ske Videnskabers Selskab 
(DKNVS) i Trondheim (senere 
NTNU Vitenskapsmuseet).

I utgangspunktet er funn av 
bein på en tidligere kirkegård 

lite sensasjonelt, men både kra-
niet og skinnebeinet har skader 
som gjør deres fortelling mer 
spennende.

Et dødelig sverdhugg
Et par centimeter over kraniets 
venstre øye har det blitt kløyvd 
ved et kraftig hugg med en øks 
eller spissen av en sverdklinge, 
mest sannsynlige det sistnevn-
te. Skaden er på fire centimeter, 
og kan man se at hugget må ha 
kommet ovenfra.

Skaden førte dog ikke til øye-
blikkelig død. Spor etter at den 
har grodd viser at personen må 
ha levd en tid etter hugget – iføl-
ge doktor H. Bryns analyse fra 
funntiden: « ... i minst tre uker.»

Skinnebeinet har også skader 
som må ha vært smertefullt på-
ført og som har grodd dårlig. 
Det viser nemlig et brudd som 
har grodd skjevt i den øverste 
tredjedelen av beinet. 

Selv om det ikke er slått fast 
med sikkerhet at kraniet og skin-
nebeinet tilhørte samme person 
forteller funnomstendighetene 
at det er sannsynlig, og at de an-
takelig stammer fra en mann. 
«Mannen» var mellom 170 og 175 
centimeter høy. Dette ligger 
nært gjennomsnittshøyden for 
datidens skandinaver, som var 
blant de høyeste i Europa. 

Tankene om hvem denne 
personen var, begynte å spinne 
allerede rett etter funnet ble 

gitt til vitenskapsselskapet. De 
skrev følgende: 

«Fundet vilde under alminde-
lige omstændigheter ha mindre 
interesse, men man kan ikke 
godt undlate at tænke paa Gunn-
laug Ormstunge, som ifølge sa-
gaens beretning blev begravet 
ved Levanger kirke, og som un-
der tvekampen med Skalde-
Ravn mottok et dødelig hugg 
som maa være faldt omtrent paa 
samme sted og været av den art 
som kraniet fremviser». 

En besnærende tanke
Ifølge sagaen døde ikke Gunn-
laug Ormstunge umiddelbart av 
sverdhugget, men kan ha levd 
fem til seks dager etter slaget. 

Hodeskallen som plasserte  Levanger i historiebøkene
PÅ HAUGJAKT: Brødrene Preben, Jørgen og Joakim Korstad lar seg imponere over  gravhaugene på Geite. Nå skal de skrive om oldsaker for iLevanger. Den fjerde broren, som ikke er bror, Håkon Beistad – var ikke til stede da bildet ble tatt.

GEITE
I 2017 snublet de nærmest over en betydelig del av norsk  
bronsealderhistorie. Nå har brødrene gjort historieinteressen til en  
livsstil, og skal dele lekre oldsaker med levangsbyggen i iLevanger.
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Metalldetektorbrødre skal ta levangsbyggen 
Med på en reise i levange rs kulturhistorie

Hodeskallen som plasserte  Levanger i historiebøkene
Det er ikke like lenge som doktor H. 
Bryn mente personen hadde overlevd, 
men sagaberetningen er en usikker kil-
de.  Bruddet i skinnebeinet stemmer 
derimot ikke overens med sagaen, men 
igjen er den ingen vitnesbyrd, da fortel-
lingene er nedskrevet generasjoner et-
ter at begivenhetene har skjedd.

Gunnlaug Ormstunge døde rundt år 
1008, og hans saga ble nedskrevet 
over 250 år senere.

Hvorvidt det er kraniet og skinne-
beinet til Gunnlaug Ormstunge som 
er funnet, vil vi nok aldri få svaret på.

►DØDELIG: Kan dette være hodeskal-
len til Gunnlaug Ormstunge, skalden som 
plasserte Levanger i historiebøkene med 

sin opptreden i Snorres kongesagaer?   
Foto: NtNU ViteNskapsmUseet

PÅ HAUGJAKT: Brødrene Preben, Jørgen og Joakim Korstad lar seg imponere over  gravhaugene på Geite. Nå skal de skrive om oldsaker for iLevanger. Den fjerde broren, som ikke er bror, Håkon Beistad – var ikke til stede da bildet ble tatt.

LANSERTE BOK: Nylig  
slapp Metalldetektorbrødrene 
ut sin egen lokalproduserte bok: 
«Stjørdal i historien».  
 Foto: metalldetektorbrødreNe

ORMSTUNGE: «Ikke skal en gå haltende, så lenge begge føtter er jevn-
lange». Gunnlaug Ormstunges ord til Eirik Håkonsson Ladejarl viser at man i 
datiden skulle skjule sine sår og skavanker.  Foto: maleri aV aNdreas bloch

iLevanger skal 
sammen med 

Metall- 
detektor- 
brødrene  
presentere et 
utvalg av de 
mange flotte 
oldsakene som 
er funnet i  
kommunen 
gjennom årene. 

Følg med på 
ilevanger.no 
hver søndag.
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Livet 
       på Moan!

Er det noe disse fire har til felles, så er det at alle har bodd i 
eneboliger før de flyttet til flotte leiligheter i sjøkanten på Moan!

Knut og Tove Bergdal

TEKST, FOTO OG LAYOUT: TALK TO LEVANGER
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Når byggingen på Moan ble lansert 
var Tove og Knut Bergdal rask ute 
med kjøp av leilighet, og de har ikke 
angret et sekund. For en som er vokst 
opp i fjærasteinene, så var et nytt liv 
ved Eidsbotn helt avgjørende!

Hos Bodil og mannen satt det litt 
lengre inn å ta steget med flytting fra 
Verdal til Levanger, men grunnet helse 
og mulighet for gåavstand til jobb - så 
måtte det bli Moan! Her har de alt de 
trenger - butikker, lege, bank, apotek, 
spisesteder og ikke minst et fantastisk 
uteområde. Her trenger man ikke bil 
til dagens gjøremål!

Ragnar Wist var vant til god utsikt fra 
Gjembleskorsen på Nesset. Lite visste 
han at følelsen av å være på Hurtigruta 
kommer når han ser ut stuevinduet på 
Moan - utsikten er minst like vakker!

Trygghet, flotte grøntområder og 
godt naboskap er felles for de som 
holder til på Moan. Her står bilen 
i en trygg parkeringskjeller, man 
slipper å tenke på både plenklipping 
og snømåking, og dugnadsånden 
er stor. Sammen rusler man ned til 
strandkanten på sommeren, møter 
hyggelige naboer på fellesterrassene, 
eller til faste kaffetreff på Famille.

Livet på Moan kan 
med andre ord anbefales!

www.moafjara.no

Kontakt:
Odd Einar Aarmo  
Tlf: 402 83 096 / post@bergeiendom.as
Berg Eiendom Levanger AS

Nye leiligheter for salg:
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HARDUTR
ØBBELME
DSYNETD
ITTSÅKO
MTILOSS
VIERKJE
MPEHYGG
ELIGEOG
FLINKEO
GVIHJEL
PEDEGGJ

ERNE!!!

Kontakt oss på 74 08 07 80 eller gå inn på vår hjemmeside 
www.friedrichoptikk.no for booking av time. Velkommen!
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YtterøY
Ytterøy har en av Norges 
største rådyrstammer. Nå 
skal Stine (38), Martine (31), 
Sissel (63) og Anne Kristine 
(44) ut og høste av naturen. 
Siv LyngStad
siv.lyngstad@ilevanger.no

Stine Sliper Skjørstad og Martine 
Haugan har vært på jakt før, men 
ikke på rådyr.

– Vi har bare jaktet på fugl, på fjel-
let. Det er noe annet å gå flere i lag 
som dette, ja. Plutselig kommer det 
dyr på posten en står på, og da går 
pulsen opp, gitt, smiler Martine. 

Guidet trygghet
Det er nystartede Trøndelag Outfit-
ters, med Ole Marius Bjugan (29) og 
Espen Hermann (42) i spissen, som 
har organisert dagens utfart til Ytter-
øy. De ankom øya klokka ni i morges, 
og sammen med guiden, Børge Win-
je (24) fra Ytterøy, bega gruppa på sju 
jegere seg inn i marka. 

Sissel Hermann (63) og Anne Kris-
tine Walldén (44) er erfarne storvilt-
jegere. 

– Men jeg har ikke jaktet rådyr før. 
Det er elg det har gått i, forteller Anne 
Kristine. 

Så langt denne lørdagen har de 
gått, stått og sittet på post i fire timer. 
De har vært i nærkontakt med rådyr, 
men ikke felt noe enda. Nå tar de seg 
imidlertid en liten lunsjpause, med 
kaffe og ostesmørbrød stekt på bål. 

– Hva er forskjellen mellom å jakte 
på elg og rådyr? 

– Rådyrene er mindre, så blir det en 
mindre blink å skyte på. Og de er ras-
kere enn elgen, sier Sissel. 

Stine og Martine setter pris på mu-
ligheten til å dra ut med erfarne guid-
er. 

– Det er fint å bli plassert i et ter-
reng hvor det er dyr. Her har du psy-
kisk støtte i en erfaren storviltjeger, 
og det gir trygghet. Vi snakker for ek-
sempel om avstand, om muligheten 
til å treffe. Jeg sa til Espen: «Om jeg 
nøler når alt ligger til rette for det, må 
du bare be meg om å skyte», ler Stine. 

Ber om unnskylding
Sissel vet allerede nå at hun kommer 
til å booke seg en guidet tur sammen 
med en venninnegjeng. 

– Det er jo så trivelig å dra ut i natu-
ren sammen på denne måten. 

– Men hvorfor jakt? 
– Fordi det er både artig og spen-

nende, sier Anne Kristine. 
– Og så er vi med på å redusere sto-

re bestander. Dette er både matauke 
og forvaltning av naturen samtidig, 
sier Sissel. 

– Og det er noe med det å spise 
egenfelte dyr, legger Anne Kristine 
til. 

Respekt for naturen gjennomsyrer 
uttalelsene til alle i gruppa. 

 “ Vi har 
bare jaktet på 
fugl, på fjellet. 

Det er noe  
annet å gå 

flere i lag som 
dette, ja.

Martine Haugan

– Det er mange som tror at vi er 
blodtørstige, men det kunne ikke 
vært lengre fra sannheten, sier Sissel, 
som går lenger enn de fleste. Jeg ber 
alltid elgen om unnskyldning etter at 
jeg har felt den.

Jaktturer i emning
Dette er Trøndelag Outfitters første 
testtur. De har flere i emning. 

– Det blir nok ikke flere rådyrturer i 
år, men vi satser på en toppjakttur, 
for å jakte tiur og annen storfugl i de-
sember, forteller Ole Marius.

Han tilføyer at interesserte, enten 
de er erfarne eller uerfarne jegere, 
kan booke seg inn via nettsiden de-
res. 

– Hva må man ha med på en slik 
tur? 

– Vi måtte presentere bevis på be-
talt jegeravgift og avlagt jegerprøve. I 
tillegg måtte våpenet vårt være inn-
skutt, slik at det ikke ble noe skade-
skyting, forteller Stine. 

Jegerne reiser seg, ivrige etter å 
komme i gang. De har noen timer 
igjen av dagen på å felle et rådyr eller 
to. Og det er definitivt målet.

Tøffe damer  
på rådyrjakT

TØFFE JEGERKVINNER: (F.v.) Martine Haugan (31), Stine Sliper Skjørstad (38), Anne Kristine Walldén (44) og Sissel Hermann (63) håper 
å felle sine aller første rådyr i dag. 

STORVILTJEGER: Sissel Hermann (63) er en erfaren elgjeger, men dette er første gangen hun 
jakter på rådyr. 
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Jernbanegt. 15, 7600 Levanger
Tlf. 74 08 23 35  - Faks. 74 08 23 01 
E-post: mea@tannlege-alstad.no

TANNKLINIKKEN “FOR SMILETS SKYLD” HADDE 10-ÅRS-JUBILEUM  
6. DESEMBER I NYLOKALENE VED JERNBANEN.
Tannlege Alstad har vært i Levanger i 46 år, opplevd, deltatt i og gått i spissen for en fantastisk 
faglig utvikling. Tannlege Per Johan Alstad som startet klinikken i 1974 var en av Skandinavias 
pionèrer på fagområdet oral implantologi (tannimplantater) og blant landets første tannleger 
som tok teknikken i bruk i klinisk praksis. Det var i 1980. Klinikken- og våre pasienter- nyter altså 
godt av 40 års erfaring på fagfeltet “Implantatbehandling”. I dag ledes den moderne klinikken 
av Miriam Elisabeth Alstad-Valheim som selv har 11 års klinisk erfaring, er glødende engasjert 
i alle fagdisipliner og styrer 5 flotte, hyggelige og pasientorienterte team (herav 2 spesialistteam) 
for å gi den best mulige tannbehandling med best mulig resultat for hver enkelt pasient.

Har du ønske om/behov for en  
undersøkelse hos oss kan du  
kontakte oss direkte eller be din  
faste tannlege henvise deg for  
en vurdering av behandlingsmuligheter.

www.tannlege-alstad.nowww.tannimplantater.no
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Det blir humor rundt 
både koronavirus,  
guttegarderobekultur  
og jenter som synger om 
å gå opp sin egen veg i 
vårens revy fra levanger-
russen. Koronapande-
mien vil også påvirke 
hvor revyen skal spilles.

Svein Helge FalStad
falstad@ilevanger.no
Russerevysjef Oliva Elinsdatter 
Bang forteller fire måneder før 
premieren at navnet på russere-
vyen 2021 bare måtte bli 
«Virus(s)».

– Vi kommer ikke utenom å ta 
opp temaet som har preget 2020 
så sterkt og som sikkert vil prege 
2021 en del også. Men vi lover at 
det ikke skal bli bare korona og 
covid-19 i revyen, sier Bang til 
iLevanger. 

– Mange gode sangere
Det er søndag kveld, mørkt og 
kaldt utenfor Levanger videregå-
ende. Flere av revygjengen har 
ankommet i biler og venter på at 
dørene skal låses opp. 100 russ 
meldte seg til å delta i årets russe-
revy, og søndag møtte nærmere 
20 av dem til kreativ skrivesam-
ling.

Siden høstferien har en heltent 
og fokusert russerevygjeng to 
kvelder i uka vært samlet til krea-
tiv idémyldring og tekstskaping. 
Når årsskiftet er passert, vil revy-

gjengen ta de beste innslagene 
med seg over i sceneøving. Vi er 
godt bemannet med både jenter 
og gutter, og engasjementet er 
stort. Det lover bra, forteller 
Bang.

– Jeg vet at mange i revygjen-
gen er gode sangere, og det er noe 
jeg håper revyen vår skal bli pre-
get av. Vi har også eget band til 
revyen, sier revysjefen, som har 
Solveig Brusdal Hamstad og Mar-
kus Hoff Sjøbakk med seg som as-
sistenter.

Russerevygjengen har fått 
skryt av regissør Kari Wist Hol-
men for at de allerede ligger godt 
an, og så tidlig har fått fram mye 
materiale som kan brukes, fortel-
ler Bang, mens gjengen rundt 
henne allerede er godt i gang med 
å være kreative på tekst.

– Vi skriver en sangtekst om det 
å gå opp sin egen veg i livet. Det 
handler om det mange i vår alder 
funderer på, nemlig å finne ut hva 
man vil her i livet, sier fra venstre 
Emilie Ramstad, Martine Inn-
haug og Maria Okkenhaug.

De bygger sangen på Frank Si-
natras kjente melodi «My Way», 
og har fått på plass to vers.

– Det er ikke enkelt å få til gode 
tekster, men vi synes selv dette 
blir bra, ler de tre mens de disku-
terer ordvalg, setningsoppbyg-
ging og rytme.

– Skal dere fremføre sangen 
selv i revyen?

– Det vet vi ikke noe om ennå. 
Vi skriver flere tekster, og når alle 
skribenter er ferdig med sine tek-
ster, blir sangene og innslagene 

fordelt på aktørene. Der er vi ikke 
ennå, sier de Ramstad.

Tre av guttene er i gang med noe 
de håper skal overraske litt i revy-
en; nemlig en litt annerledes og 
uventet sketsj fra guttegarderoben.

– Vi snur litt på rollene og lar 
guttene fremstå litt mer feminine 
enn det de fleste ser for seg i en 
guttegarderobe. Men samtidig vil 
aktørene i sketsjen oppføre seg 
slik mange jenter kanskje tror 
gutter ter seg i garderobesettin-
gen. Det blir spennende å se om 
vi får dette til slik vi tenker at det 
skal bli, sier Ulrik Sandmo Sørli, 
Isak Holden og Håkon Munkeby.

– Litt pandemiusikkerhet
Koronapandemien og covid-19 
vil få sin behørige plass i innslag i 
revyen, men Bang forsikrer at 
også andre tema og hendelser 
som opptar russen vil bli omtalt. 
Hun frykter at pandemien og re-
striksjoner som følger den også 
vil prege selve avviklingen av re-
vyen, selv ut i april. 

– Vi vet foreløpig ikke hvordan 
koronapandemien arter seg og 
hvilke restriksjoner som vil gjelde 
i mars-april, men vi satser på at vi 
kjører revyen enten her ved sko-
len eller i Festiviteten. Vi har på-
dratt oss kostnader allerede og 
kan derfor ikke droppe forestillin-
gen. Vi kommer uansett til å gå 
for den sikreste og tryggeste løs-
ningen for å vise frem revyen. På 
en eller annen måte skal vi få det-
te til, sier Bang, og legger til:

– Målet er å lage tidenes russe-
revy i Levanger!

Til våren blir  
deT virus(s)-revy

KORONA-FOKUS: – Vi kommer ikke unna å ta opp virus og pandemi i russerevyen 2021, sier revysjef Oliva Elinsdatter Bang (stående foran). Sittende fra høyre fremst ved bordet mot 
venstre og rundt bordet: Emilie Ramstad, Oliva Elinsdatter Bang (stående), Martin Stavrum, Erik Jensen, Børge Andreassen Floan, Håkon Munkeby, Ole Skjesol, Markus Sjøbakk, Maria Ok-
kenhaug, Martine Innhaug. Bakerst fra venstre: Nora Salater, Sara Sandnesmo, Stine Lægran, Solveig Brustad Hamstad, Ulrik Sandmo Sørli og Isak Holden.

EGEN VEG: – Vi skriver en sangtekst om det å velge å gå opp sin egen 
veg, sier fra venstre Emilie Ramstad, Martine Innhaug og Maria Okkenhaug.

GUTTEGARDEROBEKULTUR: – Vi prøver å få på plass en tekst 
til en sketsj der vi vrir litt på kulturen i guttegarderoben. Vi vil vise noe 
annet enn det vi antar jenter tror om hvordan vi gutter oppfører oss i 
garderoben, sier fra venstre 2021-russene Ulrik Sandmo Sørli, Isak Holden 
og Håkon Munkeby. 

“ Meningen har vært å av.
Håkon Magnus Berg-CHristiansen

Åsenfjord
Seks år gått siden 
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Stikk innom
Vi tar gjerne en prat
over en god kopp kaffe!

Avd. Levanger
Moafjæra 8B

7606 Levanger

Vi designer logo, profil og
 produserer illustrasjoner for små og 
store bedrifter. Designløsninger som 

forsterker bedriftens merkevare.

Vær synlig der din målgruppe er 
representert! Vi kombinerer design,
 godt innhold og digital magi for å 

fortelle din historie.

Vi skreddersyr webløsninger
etter ditt behov! Alt fra en enkel 

side i Wordpress til tyngre 
system og løsninger. 

Talk to Levanger jobber med reklame og kommunikasjon
 i alle kanaler. Vi er eksperter på idé, innhold, design og digital 

markedsføring. Kanskje din bedrift trenger nye innspill? 

Vi hjelper deg gjerne!

Se mer på
WWW.TALKTO.NO
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For tre måneder siden 
lanserte John Philip «Joffe» 
Friberg selskapet Joffe's 
Thai og Burger. Denne uka 
var han leid inn som privat 
kokk på julefesten til 
bofellesskapet i 
Okkenhaugvegen 20a.

Emil Ringstad
emil.ringstad@ilevanger.no

I over ti år har John Philip «Joffe» 
Friberg fra Ronglan jobbet i restau-
rantbransjen, senest som daglig le-
der for Sabrura sticks and sushi på 
Magneten kjøpesenter. 

I sommer sa 31-åringen opp job-
ben på Sabrura for å starte opp for 
seg selv. I høst lanserte han Joffe's 
Thai og Burger – et konsept som går 
ut på catering og hjemmeservice, 
der han leier ut seg som kokk hjem-
me hos folk eller ute i skogen. 

– Ideen har ligger der lenge, og jeg 
følte tiden var inne for å gjøre noe 
slikt nå. Det passet meg veldig godt 
å gå ut av et system og begynne for 
meg selv, sier John Philip Friberg. 

Og legger til. 
– Nå får jeg gjøre det jeg vil jobbe 

med og lage den maten jeg liker. Jeg 
bestemmer selv og tar de oppdra-
gene som jeg føler passer meg best. 
Jeg har en liten drøm om å sitte på 
Hårskallen og lage mat til noen som 
skal gå opp dit, sier «Joffe». 

En showmann
31-åringen er også kjent for å være 
en showmann, så for en liten sum 
ekstra står han også for underhold-
ningen en kveld. 

– Hvis det er en løs og ledig gjeng 
som sitter rundt bordet så kan det 
bli en spenstig kveld. Mat skal være 
hygge, og mat skal være trivelig å 
spise uansett hvordan en ser på det, 
sier Friberg. 

Produksjonskjøkkenet blir etter 
hvert i et lokale inn på slakteriet på 
Levanger. I sortimentet er det i ho-
vedsak burger og thaimat, men Fri-
berg kan også by på en biffaften. 

– Starten har vært bra. Det har 
vært bra med bestillinger, men det 
vil nok virkelig smelle når jeg får i 
gang produksjonskjøkkenet, sier 
31-åringen. 

Burger på julefest
Onsdag kveld var han leid inn som 
privat kokk til beboerne i bofelles-
skapet Okkenhaugvegen 20a. De 
hadde nemlig sin julefest ved Rin-
nelva. Her var det burger på meny-
en. 

– Vi fikk en sum fra Norsk For-
bund for Utviklingshemmede 
(NFU) til å ha et arrangement, og da 
ble det en utendørs julefest. Så for 
at vi skulle slippe og lage maten 
selv, fant vi ut at vi kunne bestille 
«Joffe» som kokk. Jeg liker konsep-
tet hans, og det frister absolutt til 
gjentakelse, sier Robert Lund, ver-
nepleier i Levanger kommune. 

Toppkarakter
Beboerne i Okkenhaugvegen 20a ga 
følgende terningkast til «Joffe» et-
ter måltidet. 

– 2, sier Hege-Lill. 
– 40, sier Anna Nikoline.
– Veldig god mat, så her blir det ter-

ningkast 6. Jeg vil absolutt anbefale 
«Joffe, og det er nesten slik at jeg vil 
ha han som privat kokk, sier Daniel. 

– Mmm – 6, sier Marianne.
Det var ikke bare maten som falt i 

smak blant beboerne. Magnus Hes-
tegrei tok turen innom julefesten 
for å spille noen sanger – det til stor 
jubel hos Marianne. 

– Magnus Hestegrei er min favo-
rittartist, så dette ble en kjempe-
kveld, smiler Marianne. 

«Joffe» reiser rundt med 
sitt eget drømmekonsept

NYTT KONSEPT: John Philip Friberg lanserte i høst Joffe's Thai og Burger. Konseptet går ut på catering og hjemmeservice. 

VETEr: Hege-Lill Eriksen, Karen Solberg, Sølve Rolien Veseth, Robert Lund venter på å få servert 
burger av John Philip Friberg.

INNHOLD

“ Meningen har vært å av.
Håkon Magnus Berg-CHristiansen

ÅseNfjOrD
Seks år gått siden 

KOSEr SEg: Karen Solberg og Hege-Lill Eriksen på julefest. 

FOrNøYd: Daniel Rønning, Anna 
Nikoline By Sørheim og Marianne Sel-
seth var godt fornøyd med måltidet. 
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KALDT I BOLIGEN PÅ VINTEREN?
Vi fikser også: 
• Bilglass
• Maskinglass
• Bygningsglass
• Energiglass
• Altanrekkverk
• Innglassing
• Hagestue

Ta kontakt for 

løsningsforslag!

Kontakt oss for en 
god og fornuftig pris. 

 
 

Da kan det hende du trenger nye vindusglass 
- gjerne isoleringsglass som beskytter mot 
både kulde på vinteren og varme på sommeren.  

Ta kontakt og vi hjelper deg med å finne 
den beste løsningen for deg og ditt hjem. 

VÅRT FOKUS
DIN HELSE

Ingrid Cathrine Erna Margit

BLÅRESEPTPRODUKTER INNEN
• INKONTINENS
• URINRETENSJON (KATETER)
• STOMI
• ERNÆRING
• BRYSTPROTESER

Sjøgata 33A, 7600 Levanger (ved fergeleiet)
Tlf. 99 07 41 00
E-post: post@fokushelse-as.no

Åpningstider: 
mandag – fredag 09–16

facebook.com/fokushelse

EGEN KUNDEPARKERING
GRATIS VAREKJØRING

• KOMPRESJONS- 
 STRØMPER
• STØTTEBANDASJER 
• SKO 
• INNLEGGSSÅLER
• HUDPLEIE 
• SÅRUTSTYR
• TEMPUR
• UNDERTØY OG   
 BADETØY

Offentlig godkjent  
helsefaghandel
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Julehandel i Levanger

V E L K O M M E N  T I L  E N  L O K A L  O G  T R Y G G  H A N D E L

Vi er i julstemning
Butikken er fylt med lekre gavepakker med 
hudpleieprodukter, makeup og parfymer.

Ledige timer 
i hudpleieklinikken 

i mellomjula

Velkommen

3.900,- 
(ORD.PRIS 5.600 KR)

Håkon Den Godes gate 9
7600 Levanger
Tlf.: 993 76 588

Håkon Den Godes gate 13
7601 Levanger • Tlf.: 908 96 795

levanger@norskflid.no

VENDBAR KÅPE FRA 
BITTE KAI RAND. 
FINNES I SORT OG BEIGE

-30%

• Vi produserer  
 grafferdrakt,  
 Lundebybunad,  
 Dovrebunad,  
 Leksvikdrakt  
 og frueskodrakt. 
• Vi skreddersyr  
 nye og gamle  
 bunader fra  
 hele landet. 

• Vi har også  
 bundadsko  
 og bunadsølv 

Nå selger vi også symskiner  
– kom gjerne innom for en symaskin-prat. 

Kirkegata 38, 7600 Levanger
Tlf.: 480 09 271 • bunadstuggu.no

VI HAR FLYTTET TIL

LEVANGER 
SENTRUM

VELKOMMEN  
TIL OSS FOR EN 

TRYGG OG HYGGELIG 
JULEHANDEL. 

Vi ønsker alle en 
riktig god jul og 
et godt nytt år!

Håkon Den Godes gate 7 • 7600 Levanger
Tlf.: 74 08 17 93
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På trinn 4 kan du velge mellom fantastiske leiligheter 

og familieboliger med nydelig utsikt over Eidsboten.

Sørlia Boligpark

Bare minutter fra Levanger sentrum kan du nyte livet ved sjøkanten i 

flotte, delikate leiligheter med gode turmuligheter i nærområdet!

Levanger Brygge

Sentralt på Nesset i Levanger byr Staupslitoppen på flotte 

leiligheter i landlige omgivelser med nydelig utsikt!

Staupslitoppen

Praktiske og moderne kvalitetsleiligheter med 

egen garasjeplass og stor balkong sentralt i Verdal!

Kroken Hage

Flytter du heim til Prærien får du tid til å «nyt stunda» i hverdagen 

og kort avstand til et koselig handelssentrum i Verdal.

Prærien

WWW.SEBOBOLIGER.NO

VINDUER MED 
ENERGIGL ASS

BEHANDLET
EKSTERIØR

FLISL AGTE 
BAD

FERDIGBEHANDLET 
UT VENDIG

MINDRE 
STØY

GULVVARMEPARKERING

Går du med en
BOLIGDRØM?

Ta kontakt for å realisere boligdrømmen!
Ivar-André Årstadvold-Pedersen
ip@seboboliger.no, tlf. 461 91 655

W
W

W
.T

A
LK

TO
.N

O
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NM-tittel: Seieren med Match Queen i det tredje NM-løpet sikret Ailin Berg-Almaas NM-tittelen. Foto: Privat

Åsenfjord
Seks år gått siden  
ungheststjernen Tamin 
Sandy døde – året etter at 
matfar Olav Christiansen 
omkom i en ulykke i skogen. 
Men travet lever  
videre på gården Åvika.

Per-Magne Midjo 
per.magne.midjo@ilevanger.no

Riktignok ikke med så mange hester 
på stallen som i storhetstida. I år har 
det kun vært den fem år gamle hoppa 
Creek's Toxic, med Tamin Sandy som 
morfar, som har representert Åvika 
og familien Christiansen i løpsbanen. 
Men skader setter en stopper for vi-
dere løpskarriere.

– Vi har bestemt oss for å sette inn i 
avlsboksen. Med Moni Viking som 
første hingst. Han kommer fra sam-
me kommune og var også den hings-
ten Bo Ekløf, lærer på Wången trav-
gymnas i Jämtland, mente ville passe 

best. Kanskje en ny æra på gang, smi-
ler Håkon Magnus Berg-Christian-
sen, sønn av avdøde Olav og med på 
Tamin Sandy-eventyret.

Tok NM-gull i monté
Årsaken til at Bo Ekløf blandet seg 
inn i vurderingen av hvilken hingst 
som ville passe best på Creek's Toxic, 
var at han har Ailin Berg-Almaas, ste-
datter av Håkon Magnus, som elev. 
18-åringen kom til Åvika og Tamin 
Sandys rike da hun var ti år. Det sies 
at hun tuslet i hælene på Olav Christi-

ansen hele tiden mens han holdt på 
med hestene.

– Tamin var den første hesten jeg 
red på. Han var bare så snill og grei. 
Det var veldig vondt når Olav og han 
døde, minnes Ailin.

Til tross for sin unge alder har hun 
allerede markert seg på sterkt vis i 
løpsbanen. Hun har vunnet sju løp, 
to med sulky og fem i monté. Et av 
dem i NM i monté, som er travritt, 31. 
oktober på Jarlsberg Travbane i Tøns-
berg. Og det som yngste deltaker.

– En veldig stor opplevelse. Skikke-

Arven etter trAvhesten tAmin sAndy

“ Meningen har vært å avvikle hesteholdet 
over år. Men når både kona mi, Anne Mette og ikke 

minst Ailin, er så oppslukt av travsporten som de 
er, har det blitt til at vi har noen hester.

Håkon Magnus Berg-CHristiansen
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NM-tittel: Seieren med Match Queen i det tredje NM-løpet sikret Ailin Berg-Almaas NM-tittelen. Foto: Privat

YNgst: Ailin Berg-Almaas fra Åsenfjord var yngste deltaker i årets monté-NM 31. okto-
ber. Hun tok gul på direkten. Toer ble Amanda Robertsen fra Leksvik. Foto: Privat

gravlagt: Tamin Sandy fra Åsenfjord er tidenes mestvinnende unghest i norsk 
travsport. Han er gravlagt på tunet i Åvika. Her med Anne Mette Berg Christiansen, 
Creek's Toxic og Håkon Magnus Christiansen ved gravsteinen. Foto: Per-Magne Midjo

arveN: Håkon Magnus Christiansen har videreført arven etter sin far Olav i Åvika i 
Åsenfjord. Her med Creek's Toxic (t.v.) og Creek's Nu Love. Foto: Per-Magne Midjo

Arven etter trAvhesten tAmin sAndy
lig rått. Jeg skal fortsette med trav-
sport også etter at jeg blir ferdig på 
Wången til våren. Men om det blir 
noe mer enn en hobby får vi se på. Jeg 
har også litt lyst til å utdanne med 
innen økonomi. sier Ailin.

Avlshopper og føll
Det er hun som er årsaken til at det 
fremdeles står travhester i Åvika. 
Håkon Magnus Berg-Christiansen 
fikk 24 stallhester «i fanget» da pap-
pa Olav brått døde for over åtte år si-
den. Ingen enkel oppgave for en fa-

miliefar i full jobb i turnus med jevn-
lige natteskift.

– Meningen har vært å avvikle 
hesteholdet over år. Men når både 
kona mi, Anne Mette og ikke minst 
Ailin, er så oppslukt av travsporten 
som de er, har det blitt til at vi har 
noen hester. Vi har alltid hatt avls-
hopper og fått føll nesten årlig, for-
teller han.

Alle hestene fra Åvika har Creek's 
som fornavn. Mange er solgt. To av 
dem som har markert seg på Lean-
gen de siste årene er Creek's Survi-

vor og Creek's Superline. Og kanskje 
blir to år gamle Creek's Nu Love fa-
milien Berg-Christiansens nye vin-
ner i løpebanen. Hun skulle startet i 
mønstringsløp, men pådro seg en 
skade.

Så skal det også bli spennende å 
følge når det kommer et føll etter 
Creek's Toxic og Moni Viking.

Gravlagt på tunet
– Det har uansett vært tøft å føre ar-
ven etter pappa og Tamin Sandy vi-
dere. Det var ei svært spesiell tid da 

Taminen begynte å herje som 
3-åring. Sånt setter sine spor, inn-
rømmer Håkon Magnus.

Da Tamin Sandy døde ble han 
gravlagt på gressbakken på tunet i 
Åvika – med en gravstein til minne 
om det mestvinnende norske ung-
hesten gjennom tidene. Det er som 
om Creek's Toxic skjønner at det er 
noe spesielt med stedet når Anne 
Mette og Håkon Magnus tar henne 
med dit.

Ingen tvil om at minnet om Tamin 
Sandy lever og at arven føres videre.

DESEMBER 2020  www.ilevanger.no 43  



RØSTAD
I nærmere fire måneder har 
150 studenter bodd i de nye 
studentboligene på Røstad. 
Samtlige er fornøyde, men nå 
savner studentene en større 
møteplass i byen. 

I august sto de nye studentboligene på 
Røstad ferdig til innflytting – et bygg 
som eies og drives av Nord student-
samskipnad. 

Bygget ligger et steinkast unna uni-
versitetet, og har 75 leiligheter og 75 
hybler. Hyblene har delt kjøkken, men 
alle boenhetene har eget bad. Summen 
på byggverket kostet 130 millioner kro-
ner. 

– Det ble et kjempeflott byggverk. 
Det ble et påkostet og et flott bygg, og 
absolutt verdt pengene, sier Anne Mari 
Holundmo Barstad, boligkonsulent og 
ansvarlig for utleie av studentboliger i 
Nord studentsamskipnad, som fortel-
ler at det nå bare er et fåtall ledige bo-
enheter i bygget. 

I dag kan Studentinord tilby til 
sammen 370 boenheter til studentene, 

det fordelt på fem ulike boliganlegg i 
Levanger. 

– Per i dag har vi tilstrekkelig med bo-
enheter i Levanger, sier Barstad. 

Fornøyde studenter
På Røstad er det en fellesstue i hver eta-
sje, og i fjerde etasje er det et stort opp-
holdsrom med eget kjøkken hvor man 
kan ha større samlinger. Det er felles-
kjøkken for dem som har hybler, og her 
har studentene alt de trenger. iLevanger 
fikk en omvisning, og på ett av felles-
kjøkkenene satt studentene Stian Mikal-
sen, Mathias Mikalsen og Ivar Rishaug.

– Vi har tidligere leid privat i Levan-
ger, men fant ut at vi ville prøve ut stu-
denthyblene på Røstad. Beliggenheten 
er perfekt og vi kunne ikke ha fått en 
bedre plass på bo, sier Stian, Mathias og 
Ivar. 

– Vi har alt vi trenger ved å bo her, 
legger de til. 

– Som studenter, er det noe dere sav-
ner i Levanger?

– Kanskje en større samlingsplass. Vi 
har Røstad Scene, men der er det mer 
musikkstudentene og de samme per-
sonene som henger. Savner kanskje litt 
mer livemusikk og slikt i byen, sier Sti-
an. 

Fornøyd med fellesarealene
På ett av fellesrommene sitter NTNU-
studentene Lise Gaupset og Halvard 
Vestad. 

De er utplassert på Sykehuset Levan-
ger og skal bo på Røstad i to år. De har 
hver sin leilighet som er på 20 kvadrat-
meter.

– Jeg er veldig fornøyd med å bo her. 
Leilighetene er fine, og så er det veldig 
godt å ha slike fellesarealer å kunne gå 
til. Det fungerer veldig bra å ha leilighet 
her, sier Lise Gaupset. 

– Hvordan er det med støy?

– Det er mye roligere her enn i Trond-
heim, sier Gaupset. 

Halvard Vestad synes det er litt støy. 
– Man merker at det bor folk her, men 

ikke noe mer enn hva det er i Trond-
heim, sier Vestad. 

Savner en samlingsarena
Studentene fra henholdsvis Lørenskog og Au-
reosen merker at Levanger er en mindre stu-
dentby enn Trondheim, men trives med det. 

– Mange skal ha det til at det er så 
dødt i Levanger, og det er nok det hvis 
man skal sammenligne det med Trond-
heim. Men nå er vi så opptatt av studi-
ene at det spiller ingen rolle hvor mye 
eller lite det er å gjøre her, sier Vestad. 

– Sett at dere har en frikveld og vil 
finne på noe. Er det noen form for akti-
viteter dere har lyst til å gjøre, men som 
ikke finnes i Levanger i dag?

– Det hadde vært stas med en kino el-
ler en plass hvor det samler seg unge 
folk. Det er nok noe jeg savner ved å bo 
her. En større samlingsarena hadde 
vært fint å få i Levanger, sier Gaupset. 

– Som student på Røstad skulle det 
ha vært en tydelig sykkelsti på tvers av 
byen. Nå må man enten manøvrere seg 
på fotgjengerfeltet eller i biltrafikken, 
legger Verstad til.

Studentene er Storfornøyd  
med de nye boligene

1: Studentene Stian Mikalsen, Mathias Mikalsen og Ivar Rishaug er glad for at de flyttet inn i studentboligene på Røstad. Her på felleskjøkkenet der hver student har sitt eget skap.
2: Anne Mari Holundmo Barstad, boligkonsulent og ansvarlig for utleie av studentboliger i Nord studentsamskipnad, er stolt over nybygget på Røstad.

3: I fjerde etasje er det et større samlingsrom for studentene.
4: Studentene Lise Gaupset og Halvard Vestad er godt fornøyd med å bo på Røstad. Her i dialog med boligkonsulent Anne Mari Holundmo Barstad i en av fellesstuene.
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heten er perfekt 
og vi kunne ikke 

ha fått en bedre 
plass på bo

Stian, MathiaS og ivar.
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Siv LyngStad
siv.lyngstad@ilevanger.no

Buran gård ligger idyllisk til langt 
oppe i Markabygda. Ruinene av 
et av de siste hjemmebrennerie-
ne i Innherred ligger nedenfor 
hovedlåna, med sot oppetter 
steinveggen etter den enkle de-
stillerivirksomheten fra 1817.

– Oldefaren min kjøpte gården 
i 1887, og innen den tid var det 
over. Og det var vel like greit, for 
han var visst avholdsmann, han, 
humrer Peder Angel Andresen. 

Peder har gått over hodet på 
sin for lengst svunne oldefar og 
fått Buran tilbake på brenneri-
kartet. 

– Tja, jeg har nå holdt på i 
noen år. Det var vel i 2003 at jeg 
var litt for stor i kjeften. Men jeg 
var ikke forberedt mentalt på alt 
det førte med seg, ler Peder og 
rister på hodet.

Døra til skattekammeret
– Vi får gå gjennom her, da, sier 
han og åpner en dør i fjøset. 
Innenfor blir man imidlertid 
stoppet av en annen dør, som er 
utskåret med intrikate detaljer 
som hinter til whiskyvirksom-
heten innenfor. 

Undertegnede gisper fryde-
fullt. Og gisper enda mer når Pe-
der åpner den tunge tredøren og 
et skikkelig skattkammer kom-
mer til syne. 

Veggene er av gammelt tre, og 
i alle kriker og kroker venter mu-
seumsverdige møbler og gjen-
stander med tilknytning til går-
den og whisky-virksomhet. Et 
gammelt skrivebord står ved si-
den av et minidestilleri i kobber. 

– Det er den kjelen der jeg bru-
ker til testrundene, nikker han. 

Det er som i eventyret, hvor 
én dør leder til den neste. Når 
nummer to går opp er det for å 
avduke et større, enda mer intri-
kat museumsrom. 

På vegger og i tak, på bord og i 
vinduskarmer ligger og står 
bruksgjenstander, så vel som 
pyntegjenstander og gamle 
whiskyflasker, fra en svær rype 
til en bitte liten gammel prøve-
flaske fra tidligere århundrer. 

En av konstruksjonene er en 
reol, omgjort til et finurlig whis-
kytablå. I en av hyllene bor sågar 
et par små nisser. 

– De lager whisky, humrer Pe-
der og peker. 

I et siderom har han kaffeser-
vering, med benker fra den 
gamle bygdekirka. Whiskyflas-
ker, etiketter og pynt snirkler 
seg inn og ut mellom små trerøt-
ter over og rundt en. 

– Jeg liker whisky, som du ser, 
blunker Peder. 

Destilleriet
Et ekte whiskydestilleri midt i 
tykkeste Innherred, ser imidler-
tid annerledes ut. Det er ikke 
måte på dører inn til hellige 
kamre som åpnes og åpnes i Pe-
ders låve. 

Bakenfor siste blåne er vegge-
ne hvite og gulvet rent. 

– Dette er destilleriet. Jeg var 
melkebonde før jeg pensjonerte 
meg, og dette var melkrommet. 
Det e' artigar å driv me' herre, ja, 
smiler han. 

Det første rommet har flere 
svære stålkjeler. 

– Vi starter på en 64 grader, og 
så går det oppover til 80 grader. 
En rører i maltet og vannet og lar 
det sirkulere i ståltanken her, før 
vi tar det ned til 20 grader. Så 
skal det over til den tanken der, 
hvor det blandes med gjæra. Da 
skal det stå og putre og gjære i 
en 48–60 timer, nikker han. 

I det aller innerste hellige står 
selve modertårnet, et vidunder-
lig kobbermonster med tykk 
kjelemage. 

– Er eh ... destillatoren ... alltid 
laget av kobber? 

– Skal vi finne opp nye ord nå, 
ja? Det heter en «Pot still», ler 
Peder før han svarer: – Ja, til 
whisky er de laget av kobber. 

Rene vitenskapen
Peder jobber fremdeles med å 
fremstille den perfekte trønder-
whiskyen. I små porsjoner i gan-
gen, tester og blander han og 
hans medsammensvorne – nytt 
blod både innen kompetanse og 
finansiering, nevner han blygt – 
forskjellige malttyper. 

– Dette er jo rene vitenska-
pen, det? 

– Tja, vitenskap eller liden-
skap, sier Peder og trekker smi-
lende på skuldrene. 

– Men vi nærmer oss nå. Det 
blir lansering om ikke så altfor 
lenge. Jeg skal ikke si rett før jul, 
for det har jeg brent meg på før. 
Det skjer i hvert fall. Forhåpent-
ligvis snart, smiler whiskyman-
nen fra Markabygda.

Snart Ser Peder lyS i whiSky-tønna

EIKETØNNER: Peder Angel Andresen forklarer at whiskyen skal lagres i minst tre år på eiketønner.

GAMMEL BRENNERITOMT: Peder Angel Andresen viser frem ruinene etter 
et gammelt brenneri som ble bygd på Buran rundt 1817. Her er det sot på skorsteins-
veggen enda, og en rusten krok hvor gryta hang

BUMERKE: Inngangsdøra til gårdsmuseet og destilleriet har gården Burans 
bumerke karvet inn i treverket. 

OVERGRODD REOL: Whiskytyper, seidler, flasker og andre detaljer kamuflerer denne lille reolen. 
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“ Men vi nærmer oss nå. 
Det blir lansering om ikke så 

altfor lenge. 
Peder Angel Andresen

MARKABYGDA
Peder Angel Andresen (65) er en feinschmecker når 
det gjelder whisky. Nå har han prøvd, feilet og smakt 
seg frem til det som snart blir lanseringen av en ekte 
trøndersk whisky.
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Snart Ser Peder lyS i whiSky-tønna

EIKETØNNER: Peder Angel Andresen forklarer at whiskyen skal lagres i minst tre år på eiketønner.

TESTAPPARAT: Så snart man kommer inn døren til Peder Angel Andresens 
gårdsmuseum, finner man selve testapparatet han bruker for å finne den rette 
trøndersmaken på Buran-whiskyen

«POT STILL»: I destilleriet til Peder Angel Andresen venter en kjempetank i kobber, en «pot still», 
på å bli fylt med den endelige blandingen som skal bli til trøndersk whisky. 
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Gaute Ulvik Haugan,  
Svein Helge Falstad og  
Emil Ringstad er de tre faste 
journalistene som skal gi deg 
det beste stoffet fra Levanger. 

iLevangers ambisjon er å være tettere 
på alt det som rører seg i kommunen, 
samt la våre innbyggere blir bedre kjent 
med naboen sin. For å innfri forvent-
ningene er vi også helt avhengig av å ha 
nettopp DEG med på laget.

Vi trenger tips og innspill, men før 
det vil gi gjerne presentere oss.

Gaute Ulvik  
Haugan (45)
Sønn av to frostinger som flyttet til Le-
vanger i forbindelse med Norske Skog-
etableringen på 60-tallet. Født og opp-
vokst i Holåsen på Skogn. Bor i dag i 
Vassdalen på Levangernesset

Gaute vokste opp med skuespill og 
lysdesign i Skogn ungdomslag, og har 
senere engasjert seg i både Levanger By-
teater og ikke minst Pulverkaffeteateret.

– Jeg foretrekker kultur fra en scene 
over kultur på gressmatta, all den tid 
min sportslige erfaring begrenser seg til 
en kortere periode med saftblanding på 
Reemyra på Skogn. Jeg var også med i 
den illegale perioden av skateboard-
oppblomstringen på 80-tallet, men må 
vel erkjenne at jeg nok var mer admi-
nistrator enn hardcore skater.

I noe voksnere alder har også interes-
sen for historie meldt seg sterkere. Spe-
sielt norrøn historie og sagaverk.

– Levanger historielag er vel den 
eneste organisasjonen jeg er medlem i 
for øyeblikket.

Gaute hoppet av videregående i svin-
gen, og har ingenting annet enn ar-
beidserfaring å vise til. Men siden tidlig 
90-tall har det da også blitt en del ar-
beidsgivere: Levanger-Avisa, NRK 
Trøndelag (og Nord-Trøndelag!), TV 
Nord-Trøndelag, Adresseavisen, News-
wire, FHM, Se og Hør og Trønder-Avisa.

– Og vi må ikke glemme nattsendin-
gene på Radio Skeyna!

Gaute var også nylig ute på lufting 
hos Falstadsenteret i halvannet år. Nå 
er han blitt redaktør iLevanger!

– Erfaringen med prosjektledelse og 
de resultatene vi fikk til der, var med-
virkende årsak til at jeg nå sa ja til å lede 
iLevanger. Gode holdninger, gode sam-
arbeid og sterke visjoner gir gode resul-
tater. Responsen vi har fått så langt er 
motivasjon nok til å holde oss gående i 
lang tid framover. 

Svein Helge Falstad (60)  
Født i Bergen, men vokste opp på Ekne.

Etter videregående skole i Levanger i 
1999 jobbet Falstad ett år som land-
bruksavløser, før han gikk agronom-
kurset ved Mære landbruksskole. Der-
etter avtjente han førstegangstjenesten 
i militæret, før han studerte landbruks-
økonomi og offentlig forvaltning ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Han begynte tidlig i ungdommen å 
frilanse for aviser, og ble fast ansatt 
som journalist i Levanger-Avisa i 1988. 
Deretter gikk vegen over til Trønder-
Avisa i 1997, hvor han gjennomførte et 
desentralisert studium i journalistikk 
ved Høgskolen i Bodø.

Falstad har fire voksne døtre, og bor 
på Ekne. Han er og har vært engasjert i 
en rekke lag og foreninger i bygda, og 
har også et stort kontaktnett i Levanger 
og Trøndelag.

Falstad har jobbet med ulike journa-
listiske roller og oppgaver i Trønder-
Avisa i drøye 23 år, hvor landbruk og 
næringsliv har vært en sentral del av 
oppdraget. Han har nå ett års permi-
sjon fra Trønder-Avisa for å være med 
og bidra som journalist iLevanger.

– Det blir spennende og forfriskende 
å få jobbe med lokalavisjournalistikk 
igjen. Jeg gleder meg til å få være med 
og etablere og utvikle nettavisen iLe-
vanger, og håper nettverket av kontak-
ter og tipsere fortsetter å bruke meg vi-
dere i den nye rollen, sier Falstad.

Emil Ringstad (28)
Foreldre fra Ronglan og Levanger, men 
født og oppvokst i Holåsen på Skogn – 
faktisk nabohuset til Gautes foreldre! 
Bor i dag på Røstad.

Aktive skogning som alltid har hatt et 
brennende hjerte for idretten, og drøm-
te tidlig om å bli sportsjournalist. 

28-åringen har utdanning innen digi-
tal medieproduksjon, og var en tur inn-
om Levanger-Avisa og Adresseavisen 
som sommervikar mens han studerte. 
Etter endt studie fikk han seg raskt fast 
jobb som sportsjournalist i Trønder-
Avisa i 2015. 

De siste årene har Ringstad vært 
sportsleder i T-A, men nå er han ansatt 
som frontsjef iLevanger. 

– Det å få være med på en slik opp-
start i min hjemby var noe jeg ikke kun-
ne si nei til. En spennende utfordring, 
og målet er å lage tidenes beste avis for 
levangsbyggen. Jeg er ihuga opptatt av 
ildsjeler, de gode historiene i lokalsam-
funnet og det som rører seg av aktivitet 
– det både stort og smått. Ikke nøl med 
å ta kontakt! 

Send oss tips og  
innspill, så skal vi  
synliggjøre innsatsen  
deres for Levanger.
redaksjonen@ilevanger.no

Bli bedre kjent med  
iLevanger-journalistene

TRIOEN: Svein Helge Falstad, Emil Ringstad og Gaute Ulvik Haugan skal fylle iLevanger 
med lokale nyheter.  FOTO: KnuT LOrås

Siv Lyngstad flyttet for to år siden 
hjem til Levanger. 55-åringen 
gleder seg nå til å skrive for  
iLevanger.no. 
For at iLevanger skal kunne være på alt 
det som rører seg i Levanger kommu-
ne, er avisen avhengig av å ha noen 
dyktige frilansere med på laget. En av 
disse er Siv Lyngstad. 

55-åringen er oppvokst på Nesset, 
men har bodd store deler av livet sitt 
utenfor kommunegrensen til Levanger. 

Lyngstad bodde i et par tiår i Bergen, 
som språkstudent, lærer, veileder og 
prosjektkoordinator ved Universitetet i 
Bergen. Med spansk som hovedfag, ble 
hel- og halvårsopphold i Spania og Ar-
gentina pausene hun trengte fra regnet 
på Vestlandet.

California banket på ved tusenårs-
skiftet. Siv sa ja takk og bodde et halvt 
tiår i Frank Zappas «The Valley», før 
hun lokket med seg familien fra vest- 
til østkyst. I tolv år hoppet hun mellom 
rollen som veileder for mastergrads-

studenter ved Savannah College 
of Art and Design og forfatter av et 
tjuetalls bøker i den amerikanske 
sjangeren New Adult.

De ville kalt henne «fresh off the 
boat» i USA nå når hun har fløyet tilba-
ke til barndommens rike i Levanger. 
Men hun feiret akkurat sitt andre år 
som nygammel levangsbygg og setter 
pris på hver og en av de flotte mennes-
kene, vakre stedene og glimrende tilta-
kene i kommunen hun ble født i. 

– Det tok meg noen år å få utlandet ut 

av blodet, men nå var det 
på tide å komme seg hjem 

til fine, trivelige Levanger. 
Det e' no heim, læll, sier Siv 

Lyngstad.
Siden hun klappet sammen uten-

landsvingene har 55-åringen skrevet 
for et halvt dusin aviser i Trøndelag. Nå 
gleder hun seg over å bruke mestepar-
ten av dagen sin ... iLevanger.

I tillegg til Lyngstad, blir også Harald 
Sæterøy og Per Magne Midjo å se i spal-
tene til iLevanger.no. 

Siv er iLevangers faste frilanser

Telefon til redaksjonen:  
938 06 600

Epost til redaksjonen:  
redaksjonen@ilevanger.no

Abonnementservice:  
32 27 70 41

Ansatte:
Gaute ulvik Haugan, redaktør

Tlf: 982 52 184,  
epost: gaute@ilevanger.no

Emil ringstad,  
frontsjef og journalist

Tlf: 907 04 122,  
epost: emil@ilevanger.no

svein Helge Falstad, journalist
Tlf: 932 02 224,  

epost: falstad@ilevanger.no

siv Lyngstad, frilans-journalist
Tlf: 973 01 419,  

epost: siv.lyngstad@ilevanger.no

Besøksadresse:  
Kirkegata 36, Levanger

Postadresse: Trønder-Avisa, 
Postboks 2590, 7738 steinkjer 

(merkes: iLevanger)

Åpningstider kontor:
Mandag stengt

Tirsdag til fredag kl 10-15.
 

NB: Med forbehold  
om korona-restriksjoner.

48  www.ilevanger.no  DESEMBER 2020 


