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GJØVIK
150 ÅR

Vi følger
byjubileet 2011

For mer informasjon ring 177 eller 
se vår webside nettbuss.no

Få tur/retur rabatt 
Kjøper du tur/retur-billett på 
TIMEkspressen, sparer du 20% 
av prisen for to enkeltbilletter.

Velkommen om bord!

20 %
rabatt
20 %
rabatt
20 %
rabatt

Stjal showet
i Bodø
arne magnus Hunstad fra Eina slo til 
med strålende skyting i sitt første 
landsskytterstevne som senior. med 245 
poeng topper han kongelagslista etter 
første dag i Bodø.

n sIdE 38-39SP
OR

T Testes
i Molde
Ole gunnar solskjær ringte 
personlig til Raufoss for å invitere 
Henrik Kjelsrud Johansen (18) til 
tre dagers prøvespill i molde.  
– En stor ære, forsikrer unggutten.

 n sIdE 32-33

n sIdE 8-9

De GODE
minnene fra 
Utøya

n sIdE 10-11

Rigmor kjente
flere av ofrene
ETTER TERRORANGREPET

Her er det
populært
å være hund
marianne sæthre, tidligere i 
forsikringsbransjen, tilbyr 
eksklusiv hundeferie på 
Hadeland Hundesenter.

n sIdE 2-3

Hals over 
hode på
Hilmestevnet
Imponerende «godkarstykker» 
ble vist på skiferplassen i 
Fagernes.

n RAMPA sIdE 16-17

Trollrock-
sjefen 
vil ha mer
– dette er det lykkeligste 
øyeblikket i mitt liv, sa 
trollrock-sjef trond Rogne. 
Festivalens største navn, 
svenske Håkan Hellström, 
hadde nettopp avsluttet et 
fyrverkeri av en konsert. det 
ga mersmak.

n RAMPA sIdE 18-19

Både synsk og praktisk hjelp kom godt med da 
Daladokka ble borte i Synnfjellet, og gjeterne Gry Skirbekk og 
Ole Skaar til slutt fant hesten totalt utmattet dypt nede i ei 
hengemyr. n NYHETER sIdE 6-7

Reddet hesten
opp av myra
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Dramatisk redningsaksjon for hest

DRAMATISK REDNING: Det så ikke lyst ut, men ved hjelp av muskelkraft, planker og stropper gikk det.� Foto:�Sindre�BerntSen
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LYKKELIG SLUTT: Gro Skirbekk og Ole Skaar har blitt ekstra glad i den tapre 
hoppa, og roser hennes gode gemytt.� Foto:�runa�Bjone

PÅ TØRT LAND: Endelig, etter to døgn i myra, kjente hun fast grunn 
under seg. Forkommen, men med ny livslyst.� Foto:Sindre�BerntSen

TRONHUS : En ravn 
ble redningen for 
Daladokka, da hun 
holdt på å gi opp 
livet i ei hengemyr 
like ved Tronhus.

Runa Bjone

Gry Skirbekk og Ole Skaar, gje-
tere på Tronhus gjennom mange 
år, sjekket hesteflokken som 
vanlig torsdag morgen i forrige 
uke. 

– Dyra gikk om lag to kilome-
ter herfra, forteller Ole. – Alle 
var på plass og hadde det bra. 
Ei av hoppene har en sender. Jeg 
peilet dem noen ganger i løpet 
av dagen, og så at de trakk nær-
mere setra. Utpå kveldssida skul-
le vi ut til dem på nytt, men da 
kom de ruslende inn på vollen 
her av seg selv. Men det manglet 
ei hoppe. Alle føllene var der, 
så vi ble engstelige da vi fant ut 
at det faktisk var ei føllhoppe, 
Daladokka, som manglet. Vi 
håpet at hun skulle komme et-
ter, men nei. Daladokka og den 
ene hoppa vår har faktisk delt 
ansvaret for ungene mellom seg 
i sommer. Det er jo ikke vanlig, 
men nå holdt den morløse seg til 
reservemora.

Praktisk og synsk hjelp
– Vi begynte å lete, sier Gry. – 
Først der vi så dem sist og i om-
rådet rundt. Så videre utover. Nå 
var vi redde. Ei føllmerr forlater 
ikke ungen sin frivillig. Satt hun 
fast i noe? Var hun syk? Kan-
skje skremt av bjørn? Vi trodde 
egentlig ikke det siste, i og med 
at resten av flokken var så rolige. 
Er det rovdyr på ferde, blir de 
annerledes.

– Vi ringte rundt til hesteeierne 
og ba om hjelp. Det er vanskelig 
terreng her oppe. Tette bjørkesnar 
og kratt, i et område på over 150 
kvadratkilometer.

I SISTE LITEN: Daladokka var nær ved å gi opp. Slik lå hun da redningen kom.� Foto:�louiSe�olSrud

– Samholdet i hestemiljøet er 
godt, roser Ole, og viljen til å hjel-
pe er stor! Neste morgen var vi vel 
ti stykker som dro ut for å lete. Og 
slik som det regnet! Det øste ned. 
Vi delte oss i grupper og lette. Men 
merra var søkk borte.

Noen måtte dra hjem om kvel-
den, nye kom til. Daladokkas eier, 
Gjermund Vaterland, kom fra Vin-
stra. Lørdag morgen var det på 
nytt en stor gruppe som dro ut. En 
bemerket: Nå skulle vi hatt en som 
var synsk til å hjelpe oss! Og Lo-
uise Olsrud har ei synsk venninne, 
Anne Karin Bjørke fra Geilo, som 
hun da ringte til. 

– Anne Karin er flink, bekref-
tet Louise på telefon fra Nesod-
den. Hun fikk straks inn bilder av 
hoppa, og sa: Hun sitter fast. Hun 
er nær setra, og det haster. Og så 
beskrev hun terrenget for gjeteren. 
Det var et åpent område.

Letingen fortsatte, time etter 
time. Ingen hest. Folkene sam-
let seg i gjeterhytta for en matbit 
og en hvil midt på dagen. Louise 
ringte til venninnen på Geilo igjen. 
Skynd dere, insisterte hun. Hoppa 
er like i nærheten, men dere må 
finne henne nå, hun holder på å 
gi tapt! 

Tilfeldigheter
– Anders Lauritzen, mannen min, 
tok seg en sving rundt stallen, for-
teller Louise. – Da fikk han øye på 
en ravn som klunket. Som regel er 
det tegn på at den har noe dødt i 
sikte, så han ville undersøke litt før 
vi dro ut igjen. Jeg ble med. Vi fulg-
te grusvegen noen hundre meter og 
svingte ned på ei myr, hvor ravnen 
hadde vært. Stirret mot skogen på 
andre sida, men merket ikke noe 
spesielt. Så senket vi blikket, slik 
man gjør når man har stirret lenge. 
Og der lå hun! Ikke en lyd ga hun 
fra seg, hun var helt ferdig. 

Det var ei guffen myr. Bløt et-
ter alt regnet, og Daladokka hadde 
virkelig kjempet for livet sitt. Det 
viste ei renne, mange meter lang 
i myra. Nå orket hun ikke mer. 
Hun lå dypt, med mulen nede i 
søla, hun løftet den bare så vidt 
når hun trakk i seg litt luft. Øy-
nene var fulle av verk og insektene 
hadde stukket henne ille.

Lykkelig utgang
– Du kan tro det ble glede her da 
Louise ringte, kommer det fra Ole 
gjeter. Han blir blank i øynene ved 
minnet. Hun ropte i telefonen: Vi 
har funnet henne! Hun lever! Og 

nå måtte vi komme i en fart med 
planker, tau og all drahjelp vi kun-
ne få til. Nå var det godt å være 
mannsterke! 

– Gudskjelov lå det en mengde 
gjerdebord på stalltrevet, bidrar 
Gry. – Og Ole fant flere lange les-
sestropper, spader og grev. Det var 
et fælt syn da vi kom fram. Hoppa 
var så sliten. Først prøvde de å spa 
rundt henne, men det gikk ikke. 
Løsningen ble å få lessestroppene 
under henne. Du kan tro alle ble 
møkkete! Sjøl sto jeg og holdt ho-
det hennes oppe etter grima, til 
de fikk lagt noe under som hun 
kunne hvile det på.

– Å få opp hesten var litt av en 
strykeprøve, smiler Ole. – Myr su-
ger voldsomt, men det løsnet da 
vi liksom rugget på henne, og idet 
myra endelig slapp, kom det et 
høyt SVUPP!

– Hun ble liggende på sida, full-
stendig utmattet. Vi fortsatte å dra 
henne innover mot tørt land, bit 
for bit, mens vi flytter bordene slik 
at hun gled på dem. Det var i alle 
fall en 20-30 meter å trekke henne 
inn på sikker grunn.

– Men jeg ble så glad, for det 
første Daladokka gjorde da, var å 
slenge hodet til side og nappe en 

munnfull med gras! Og vil de spise, 
er det håp. Alle jublet, og mange 
tørket nok tårer også.

Takk!
– Vi hjalp hoppa på beina. Hun var 
fryktelig ustø, men vaklet med oss. 
Egentlig ville vi gå langs utkanten 
av myra et stykke, for å unngå en 
bratt skråning opp til bilvegen. 
Men Daladokka skulle ikke ut på 



Tips oss:	61 18 93 00
E-post:	 tips@oa.no

Røykutvikling 
i bolighus
REINSVOLL: Det var lørdag 
morgen i nitiden full brann-
utrykning til et hus på Reins-
voll, der det var meldt om stor 
røykutvikling. Brannvesenet 
konstaterte imidlertid at det 
bare dreide seg om røyk fra 
en vedovn som ble dratt ut 
i andre rom via en kjøkken-
ventilator, men altså ingen 
ild, opplyses det til OA på 
stedet.

Veltet med båt
ETNEDAL: En person ble ska-
det og sendt til sykehuset på 
Lillehammer etter en båtvelt 
på Steinsetfjorden i Etnedal 
like før klokken 15.30 lørdag, 
opplyser politiet.

Stjal plastbåt
STORFJORD: Politiet melder 
om tyveri av en 12 fots hvit 
og grønn plastbåt med en 
motor på fire hestekrefter på 
Storfjord i Vestre Slidre rundt 
klokken 15 lørdag. Forholdet 
er anmeldt.

Knuste bilruter
GJØVIK: Vestoppland politi-
distrikt melder om skadeverk 
på en bil i Gjøvik lørdag kveld. 
To ruter skal ha blitt knust og 
forholdet vil bli anmeldt.

Døde sauer
DOKKA: Politiet melder om to 
døde sauer som ble funnet i 
vegkanten på fylkesveg 250 i 
Nordre Land like over midnatt 
lørdag. Sauene så ut til å være 
påkjørt.

14-åringer tatt
BRANDBU: Like over klokken 
to natt til søndag møtte politi-
et to 14 år gamle hadelendin-
ger som kjørte en uregistrert 
moped uten hjelm. Føreren 
ble anmeldt for kjøring med 
uregistrert kjøretøy og uten 
førerkort. Begge ble gitt ge-
byr for manglende hjelmbruk, 
opplyser Vestoppland politi-
distrikt.

FESTBRåK: Like før klok-
ken fire lørdag morgen fikk 
politiet varsel om festbråk fra 
et hus i Gjøvik. Festdeltakerne 
dempet seg etter at politiet 
hadde vært på stedet.

■

Kjørte på elg
EINA: En bilfører kjørte på 
en elg på riksveg 4 ved Eina 
rundt klokken 23 lørdag. Det 
er ikke meldt om noen per-
sonskade, melder politiet. 
Elgen ble hardt skadet og det 
ble store skader på kjøretøyet. 
Fallviltgruppa ble varslet.

Stjal fra telt
BEITOSTØLEN: Like før klok-
ken 02.30 natt til søndag fikk 
politiet melding om at det har 
blitt stjålet blant annet mobil-
telefoner og lommebøker fra 
ti telt på campingplassen på 
Beitostølen. Forholdene er 
anmeldt.

AmpER STEmNING : Vest-
oppland politidistrikt opplyser 
om amper stemning i Beitostø-
len sentrum rundt klokken to 
natt til lørdag. Personen som 
var vanskelig ble kjørt hjem.

KRANGEL : Et par som 
kranglet i Gjøvik sentrum 
rundt klokken halv ett natt 
til lørdag gikk fra stedet før 
politipatruljen ankom, opply-
ser politiet.

KNUSTE FLASKER :  
Politiet fikk rundt klokken halv 
ett natt til søndag melding om 
sju unggutter som knuste flas-
ker i Gjøvik sentrum. 

■

■

■

GARTHUS : To personer ble 
sendt til sykehus etter å ha 
styrtet med et såkalt 
mikrofly i Garthus i Sør-
Aurdal lørdag kveld.

Vestoppland politidistrikt fikk 
melding om ulykken klokken 
19.38 lørdag. 

Den ene personen ble sendt 
til sykehuset i Hønefoss, mens 
den andre ble sendt til legevak
ten i Fagernes.

Politiet opplyste til OA lør
dag kveld at flyet mistet motor
kraften like etter avgang. Den 
harde landingen førte til lettere 
skader på de to om bord i mi
kroflyet.

TO SKADET: Her har mikroflyet styrtet i Garthus i Sør-Aurdal lør-
dag kveld.� FOTO:�RUNE�STENSLETTE

Styrtet med
mikrofly
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TAKKNEmLIG EIER: Gjermund Vaterland er glad for å kunne hente 
hjem Daladokka og føllet, og takker de observante gjeterne og alle 
gode hjelpere.� FOTO�RUNa�BjONE

noen myr igjen, nei! Hun kløv rett 
opp, hun. Og jeg tror hun syntes 
det var vidunderlig å komme på 
stallen, med rent vann og godt høy, 
tepper over ryggen. Og føllet sitt. 
Melk hadde hun ikke, men den 
kom fort tilbake når hun fikk mat 
og hvile. Den første tiden virket 
hesten nesten omtåket, men eieren 
sto der ute og stelte med henne i 
minst to timer. Da var det som om 

det falt på plass for henne, og hun 
ble mer seg selv igjen.

Da OA er på besøk, rusler hop
pa innenfor gjerdet til gjeterhytta 
sammen med føllet sitt. En liten 
hevelse i en has, et øye som renner 
litt, begge deler i bedring. Det er en 
billig pris å betale når man berger 
livet i siste liten. En takknemlig eier 
er kommet for å hente dem hjem, 
til ekstra pleie og omsorg.

– Og takknemlige er vi også. For 
uten all hjelpen vi fikk, ville ikke 
dette fått noen lykkelig utgang. Vi 
har bestemt oss for å slutte som 
gjetere til høsten. Men denne opp
levelsen er nok det inntrykket som 
vil sitte sterkest igjen. Tusen takk 
til alle som var med, avslutter Gry 
Skirbekk og Ole Skaar på Tron
hus.


