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Løypeforeningens leder er også opptatt av at det gjøres dugnad i skiløypene
på sommertid. Hvert år må det kvistes og
ryddes for å gjøre løypene bedre. – Organiser dugnader i nærområdet. Det er både
hyggelig og nyttig. Er det behov for større
arbeider så vil vi gjerne høre fra dere. Vi
bruker store beløp sommertid for å legge
grunnlaget for de gode skiløypene. Det må
vi fortsette med, understreker Tore Bjerknes.
Lurer du på hvordan løypene er på fjellet? Da lønner det seg å følge med på Skisporet.no som oppdaterer gjennom hele
LITT SKRUING: Det er litt av hvert som skal monteres før den nye løypemaskinen er klar. Fra venstre: Jørn Barknes,
vinteren. Men vær klar over at det kan
selger Antra AS, Kim Tore Holtan, løypekjører, Tore Bjerknes, løypesjef og Rolf Erik Storebaug, løypekjører.
være utmerkede løyper selv om det ikke er
kjørt en dag. Er det kaldt og stabilt vær er
bytte på å kjøre løyper. Vi i løypeforeninformannen
i løypeforeningen.
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Med bjørkeski og OL-skjerf på Ble i -50 åra
– Nei, det var nok ikke noe
løypekjøring på Blefjell på
50-tallet, ler Vidar Skaar
Borgersen. Men «alle» skulle
likevel på Ble i påsken.
Det er Vidar til venstre på bildet, sammen
med faren sin Odd. Han blei seinere kjent
som sjåførlærer i Kongsberg, men på 50tallet hadde Odd jobb som møbelsnekker.
Og i påsken hadde han ekstrajobb, som
bussjåfør i skytteltrafikk mellom Kongsberg og Bolkesjø, dit folk dro for å komme
seg på fjellet.
På den tida var det ikke noe særlig
trafikk til Flesberg-siden av Blefjell.
Og det var vel sånn Vidars etter hvert
lidenskapelige interesse for Blefjell startet,
med bussturene fra Kongsberg stasjon
til Bolkesjø.
– Det var sånn at en måtte tidlig opp
om morran, gjerne klokka seks for å
komme med den første bussen, særlig
hvis det var fint vær og en hadde ønske
om sitteplass i bussen. Folk stod langs
veien ut av byen og rakte ut handa,
men for de som kom på underveis var
det bare ståplasser igjen, forteller Vidar.
Privatbiler var det veldig få av på
50-tallet, for etter krigen blei det innført
rasjonering på biler og man måtte søke
om å få kjøpe. Bare noen få fikk kjøpetillatelse, inntil rasjoneringen blei opphevet
1. oktober 1960, og bilen etter hvert blei
allemannseie.
– Kongsberg Omnibusselskap satte
inn 15 busser i trafikken til Bolkesjø, hver

DIN LOKALE HYTTEBUTIKK

FORFATTER: Vidar Skaar
Borgersen (Foto: Privat)

I GAMLEDAGER: Vidar Skaar Borgersen på Blefjell på 50-tallet sammen med faren sin Odd Borgersen. (Foto: Privat)

hadde plass til 35 - 40 passasjerer. Noen
busser kjørte flere turer. Men så veldig
mange skiturister blei det likevel ikke til
sammen, sier Vidar. Faren hans likte å
kjøre den første bussen til Bolkesjø, og
den siste hjem igjen. Han pleide drøye litt
med hjemturen hvis det var fint vær.
Bildet av Vidar og Odd på Ble er tatt
i 1952, mener Vidar. For rundt halsen har
Vidar et OL-skjerf, en suvenir fra OL
i Oslo i 1952. _Jeg tenker jeg er ni år på
bildet sier Vidar og minnes skiene han
brukte på den tida.
– Det var nok bjørkeski, som trakk
masse vann. Og dem vrei seg når det var
vått føre. No skikkelig dritt. Men det hjalp
å smøre dem godt inn med Bratlie
tjæreklister.
– Det blei altså ikke kjørt opp skiløyper
på Ble slik vi er vant med i dag?

– Nei er du rusk. Det var en eller
annen kjentmann som gikk tidlig ut på
morran, og den løypa fulgte alle de
andre, oppover jordene og gjennom
skauen mot Søtdalen eller Vasshølet.
Men folk gikk ikke så langt, bare til dem
fant noen skavler i solhellinga. I sekken,
som kanskje var en Bergans rypesekk,
hadde folk niste og termos, eller ei gammel
ølflaske med noe drikke på. Kanskje en
Kvikk Lunsj og appelsin.
– Det gjaldt å bli brun, slik at man
kunne ta på seg hvit skjorte og vise seg
fram på by´n på 2. påskedag, ler Vidar.
Med andre ord, ikke så stor forskjell da
og nå.
I dag er det få som kjenner Blefjell
bedre enn Vidar Skaar Borgersen. Familien
har hatt hytte ved Holmevatnet i over 60 år.
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Ingen har hittil spurt om å få bo på hytta
Flesberg kommune har
foreløpig ikke fått forespørsler
fra folk som ønsker å gjøre
hytta om til helårsbolig.
– Men det vil ikke overraske meg om slike
forespørsler kommer, sier Oddvar Garaas
(Sp), ordfører i Flesberg kommune.
Regionsforsker Kristian Aasbrenn ved
Høgskolen i Hedmark sier til Aftenposten
at dette er en trend som er i ferd med å
forsterke seg. Samfunnet forandrer seg.
Muligheten til å ta jobben med på hytta
blir stadig bedre. Folk er mer mobile enn
før og hyttene får stadig høyere standard.
Både veiene og bilene har blitt bedre, som
også gjør det lettere å reise til og fra hytta.

Skeptisk til å slippe opp
I Flesberg kommune er det nå 3500 hytter,
mange hytteeiere kommer fra Oslo og
tidligere Buskerud og Vestfold.
Men ordføreren er reservert i forhold
til å slippe opp for bosetting, slik en del
andre kommuner gjør.
– Jeg personlig synes det er mye
bedre å ha de faste innbyggerne i bygda.
Flesberg kommune har en positiv
befolkningsutvikling, og dermed ikke det
samme behovet for å gjøre om hytter til
helårsboliger. Som noen andre kommuner
har, der folketallet går ned, sier Oddvar
Garaas.
Dersom det kommer slike forespørsler
må det en politisk behandling til i
kommunestyret, mener ordføreren.
Og hva de andre partiene mener om
saken vet han ikke.

Krever kommunale tjenester
Det er mange spørsmål som melder seg
hvis en skal tillate folk å bosette seg fast på

SKEPTISK: Ordføreren
i Flesberg Oddvar Garaas er
skeptisk til å åpne for fast
bosetting på hyttene
i kommunen, slik en del
andre kommuner har gjort.

HYTTEBOLIG: Foreløpig er det ingen som har søkt Flesberg kommune om å bo på hytta hele året, selv om
mange nye hytter i dag har boligstandard. (Illustrasjonsfoto: Ingar Andreassen)

hytta. Det gjelder krav til standard på hytta,
strøm, sanitærforhold, tilgjengelighet fra veg
osv, sier Garaas.
Som fastboende har hytteeierne krav
på kommunale tjenester enten det handler
om omsorg eller skoleskyss, legger
ordføreren til.
– Men det er ikke tvil om at mange av
de moderne hyttene som er oppført på
Ble i nyere tid absolutt er beboelige, sier
Garaas.
Han vill aller helst at folk skal bo i bygda
og ha hytte på fjellet, slik som han selv.

Lokketilbud
– Tror du det er mange som faktisk bor på
hyttene sine på Blefjell uten å ha søkt om
bruksendring?
Det er nok noen som oppholder seg
på hyttene sine det meste av året, uten
at jeg kan tallfeste hvor mange, jeg er jo
såpass kjent at jeg ser det. Og det er jo
greit nok, så lenge de ellers forholder seg
til hjemkommunen sin. I koronaperioden
er det nok flere enn ellers som har vært

mye på hyttene sine, sier Garaas.

Kraftig økning fra 2019
Kari Myhre Hellem er leder for byggesaker
i Frogn kommune der det er mange hytter
langs Oslofjorden nord og syd for Drøbak.
Hun sier til Aftenposten at det er en økning
fra år til år av folk som bosetter seg på
hyttene der. Det kommer likevel ikke inn
mange søknader om bruksendring. Folk
vet at de ikke vil bli innvilget i de typiske
hytteområdene, og velger heller å bosette
seg i skjul, tror hun. Av de cirka 3000
hyttene i kommunen regner hun med at
flere hundretall muligens er bebodd, men
hun er forsiktig med å tallfeste fenomenet.
På landsbasis mottok Skatteetaten
i 2020 2033 søknader fra folk som søkte
om å flytte til fritidsbolig. Til sammenligning
mottok de kun 1190 søknader i 2019,
skriver NRK.
Hovedregelen er at du skal være
bostedregistrert der du overnatter mest.
I ytterste konsekvens kan brudd på
reglene straffeforfølges.

Tre heiser – sju nedfarter • To kjelkeløyper med heis
www.fagerfjell.no
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Håper flere vil være med og betale for løypekjøringen
Hytteeierne på Blefjell gir et
solid bidrag til løypekjøringen,
men ikke alle er med.
– Vi kjemper for å få alle
med på spleisen, sier Tore
Bjerknes.
Der det er hytteforeninger med forpliktende
avtaler betaler hver hytte 600 kroner i året
via sin hytteforening til løypeforeningen.
Men pengene kommer også fra mange
andre kilder.
– Vi får støtte på 500 000 kroner fra fra
Flesberg kommune som er en stor og viktig
bidragsyter. Vi får også drøye 300 000 fra
Grasrotandelen. Og vi søker penger fra
Sparebankstiftelsen og andre stiftelser,
så vi prøver å være på over alt.
Løypeforeningen sliter likevel med å få
alle hytteeierne på Blefjell til å betale 600
kronene til løypeforeningen.

TRIKKESKINNER: Det koster å lage fine skispor både for klassisk og skøyting. (Foto: © WATCH - Tarand Krogvold)

– Grunneierne i noen områder har ikke
inngått avtaler med med sine hytteforeninger, eller fått kontraktsfestet med
hytteeierne at det skal betales tilskudd til
løypeforeningen. Særlig på søndre Ble har
vi et stort avvik på dette, sier Bjerknes.

– Hva er oppfordringen da?
– At grunneierne tar et tak, lager hytteforeninger der det ikke finnes, og forplikter
hytteeierne til å betale avgiften til løypeforeningen.

Stiftelsen Blefjell deler ut penger
Ser du behov for en ny gapahuk, ei klopp
over en bekk, utbedring av en tursti eller
en fiskeplass? Da er det mulig å søke Stiftelsen Blefjell om penger til formålet.
Søknadsfristen i denne runden er 1. mars
2022. De som kan søke om støtte er
frivillige lag, velforeninger, løypeforeninger,
hytteforeninger og andre som har sitt ned-

slagsfelt på Blefjell. Stiftelsen Blefjell blei
opprettet i fjor av Blefjell Utvikling SA som
er et selskap dannet av grunneiere og
næringsdrivende på Blefjell. Gjennom
opprettelsen av stiftelsen ønsker grunneierne å gi noe tilbake til fjellet etter salg av
tomter. Dette skjer ved at tre prosent av
råtomtverdien gis til Stiftelsen Blefjell.

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL
HOS
LAMPELAND

MAN-FRE 7-22
LØRDAG 8-21
SØNDAG 9-21
pmann
Mvh kjø Adriaanse
Sander
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I august ga stiftelsen sitt første bidrag til
Blefjell Løypeforening, et tilskudd på 50
000 kroner som gikk til utbedring av ødelagte turstier. De som ønsker å søke om
tilskudd bes om først å sende en epost til
stiftelsenblefjell@gmail.com for å få tilsendt søknadskriterier.

Skrur du av utelyset når
du reiser fra hytta?

Flere og flere blir oppmerksomme på lysforurensning.
De vil oppleve mørket, naturen og stjernehimmelen
når de oppsøker fjellet og hyttelivet.
Det er hyggelig med lys, men Flesberg kommune
ønsker å oppfordre alle til å begrense bruken av
utebelysningen når hytta ikke er i bruk.
Ved å unngå unødvendig bruk av utelys tar vi
hensyn til naturen og hverandre, og ikke minst så er
det et energibesparende tiltak.

Einar fikk Norges Vels Medalje
Einar Huslende har kjørt
løypemaskin og laget skispor
på Blefjell i 45 år.
På årsmøtet i Løypeforeningen ble han
hedret med Norges Vels medalje for lang
og tro tjeneste. Det var ordfører i Flesberg
Oddvar Garaas som stod for utdelingen.
Han kalte Einar for Mr.Blefjell og takket for
innsatsen med løypekjøring gjennom
mange år, han takket også for brøyting og
godt vedlikehold av veiene.
Lederen for Blefjell Løypeforening Tore
Bjerknes sluttet seg til gratulantene. Han
kunne fortelle at nå 81 år gamle Einar Huslende startet å kjøre løyper med weasel
vinteren 1975-76. Einar Huslende har vært
maskinansvarlig i løypeforeningen helt

lav Såtvedt

Vidar Skaar Borgersen/O

HEDER OG ÆRE: Einar Huslende bukket og takket da
han tok i mot Norges Vels medalje som blei utdelt av
ordfører Oddvar Garaas. Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten.

fram til årsmøtet.
– Jeg har nå bare gjort en jobb, kommenterte Einar Huslende til Laagendalsposten etter at han hadde fått medaljen.

Ny bok om Blestua og Blefjell
«Blestua på Blefjell, 60 år i friluftslivets tjeneste» er tittelen på ei ny bok som har kommet ut i anledning 60-årsjubileet til Blestua.
Boka som er skrevet av Ola Risnes tar ikke
bare for seg Blestuas historie. Den forteller
også historien om løypekjøringen og om
turismens start og utvikling på Blefjell, sier
Bjørg Huslende Hun tok over som eier etter
sin mor i 1993. Blestua blei reist av Ole E.
Huslende og brødrene Kjell og Sigmund
Huslende i 1960. Den var ferdig til skisesongen startet i 1961. Boka om Blestua og turismen på Ble inneholder mange flotte bilder
både fra nåtid og fortid, og dessuten møter

B L E F JE L L

Skaars Tekst & Bilde

«Blefjell»
i nytt opplag
Vidar Skaar Borgersen utga sammen
med Olav Såtvedt i 2004 boka «Blefjell».
Denne boka kom i 2021 ut i tredje
opplag, og er å få kjøpt hos bokhandlerne i Kongsberg, i Hyttebutikken og
Friluftsbua, på Blestua og Blefjell
Lodge foruten ved Bergverksmuseet.
I boka er det flere historiske tilbakeblikk på Blefjell. Dessuten kapitler om
planter og dyr, geologi og turisme før
og nå.

med mennesker som noen sikkert vil kjenne
igjen. Boka er å få kjøpt på Blestua og i Friluftsbua på Lampeland.

Utbredelsen av lupiner på Blefjell har blitt en het sak
Årsaken er at grunneier Geir
Teigen har et sterkt ønske
om at løypeforeningen skal
delta i utryddelsen av den
uønskede plantearten.
– Jeg overveier sterkt å forby løypekjøring
og annen motorisert ferdsel på vår eiendom på Ble, hvis det ikke blir en holdningsendring og at det lages en plan som
også følges opp, sa Geir Teigen til Laagendalsposten i høst.
I november blei det avholdt et møte mellom Teigen, Tore Bjerknes i løypeforeningen,
ordfører i Flesberg Oddvar Garaas og

grunneier Bjarne Buen. Der blei saken foreløpig løst.
– Vi kom til enighet om at vi skal være
pådrivere for bekjempelse av lupiner på Blefjell noen år framover. Og da håper vi at
grunneiere, hytteforeninger og veilag vil
være med å gjøre en jobb for å bekjempe
disse plantene framover.
– Statens Vegvesen har i mange år forsøkt å bekjempe lupiner uten å klare det,
hvordan skal dere få det til?
– Vi skal klare å bekjempe lupinene så de
ikke tar over faunaen her oppe. Saken er
løst inntil videre, så får vi håpe at grunneierne er fornøyd med den innsatsen vi gjør,
sier Tore Bjerknes.

UØNSKET: Løypeforeningen vil delta i bekjempelsen
av lupiner på Blefjell. (Foto: Stephen Downes. CC BY
NC 2.0)
JANUAR 2022 5

Varmestue • Skiutleie • www.blefjellheisen.no

Bil Bobil Caravan

www.BONDALBIL.no
tlf 906 88 998

Blestølen dagligvare
Fredag 1500–2000 Lørdag 1100–1800
Tlf: 916 53 174

Velkommen til en hyggelig handel!

Kjøp Salg Innbytte Finans

Velkommen!

TRENGER DU EN VERDIVURDERING
AV DIN HYTTEEIENDOM– TA KONTAKT MED
GUNLEIK BONDAL, TAKSTØKONOM.

Kafè ▪ Gatekjøkken ▪ Restaurant
Catering ▪ Gave- og interiørbutikk
Dusjmuligheter

TLF: 918 98 840 www.numedalsbygg.no

Tlf 32 76 09 00 ▪ post@lampeland.no ▪ www.lampeland.no

BLESTUA

BLESTUA
-Der fjellturen starter-

TLF: 32 76 00 94

www.blestua.com

- SELSKAPSLOKALE
-CATERING
der fjellturen
starter!

Kafé, dagligvarer, kiosk

VED / TRANSPORT
www.blestua.com
TLF: 32760094
Terje Rustand Transport_185x55.pdf 1 18-11-2011 10:57:52

A. Bakke Transport A/S
Transport og conteinerutleie
3624 LYNGDAL

Terje Rustand Transport AS

BlevA

SLAMTØMMING
MASSELEVERING
BRØYTETJENESTER

Terje Rustand Transport AS driver med transport av Trelast, Flis,
Byggevarer, Stykkgods og kan også tilby kranbil-tjenester.
3623 Lampeland · Tlf: 32 76 22 74 · Mob: 902 09 822 · www.numedal.net/rustand-transport

Blefjell vann og avlopsselskap AS

Helhetlig utvikling av vann og avløpstilbud.
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Velkommen innom oss i Lampeland sentrum!

HÅPER
VI SES!

Man - ons................. 10 - 17
Tor og fre.................. 10 - 19
Lørdag ...................... 10 - 15
Søndag ..................... 12 - 18
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Gvelven Kro
Hytteservice
Dagligvarer
Husflid og suvenirer

2021
6 JANUAR 2022

Enkel servering
Propan og parafin
Ved

tlf 988 86 018

Torsdag 11-20 Fredag 11-22
Lørdag 11-22 Søndag 11-20

Velkommen!
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de aller yngste som kanskje Cowboyen
Områdene Bleporten, Ringdalen, Langefaller både en og to ganger av
dalen til Sigridsbu og Storeble er eksempler PÅ VAKT: Tor Flesseberg har kunnskap om skredfare og er blant dem som ofte er på vakt på Flisebu.
heisen. Men de gir seg ikke før barn. Mange lurer på om han både i forkant og etterkant av elsker han å mekke på gamle
der skredfaren kan lure, i varierende grad (Foto: © WATCH - Tarand Krogvold)
de endelig lykkes. Og plutselig fortsatt er der når sesongene dagen. Arve håper at det på biler, og da skal det selvsagt
fra år til år.
mestrer de heisen og ikke starter opp. Han har blitt en sikt skal være mulig å skifte ut være gamle amerikanske biler.
Røde Kors er representert flere steder på
– Å bli tatt av skred er på lik linje med mener Flesseberg.
minst utforkjøringen. Da er de institusjon i barnebakken. Selv den eldste heisen. På somme- Han innrømmer at han er svak
Blefjell, Kongsberg Røde Kors på Flisebu, en bilulykke, ikke noe du vil være med på,
Og så bør man vite at hellinger brattere
konger på haugen, sier Arve mener han jobben har blitt en ren er det stille i skisenteret, og for Amerika og han har selvFlesberg Røde Kors på Blestua og sier Flesseberg.
enn 30 grader ikke bør utfordres. Til å
og tenker på mange gode min- slags livsstil.
da driver Arve med litt vakt- sagt vært der for å hente inspiNotodden Røde Kors på Nordstul.
Mennesker som blir begravd av snø- bedømme hvor bratt det er kan man lære
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Arve Hafslien jobber for mesterarbeid for leilighetene i rasjon, som han selv sier. Den
I forhold til beredskap er det vanligvis massene blir raskt utsatt for hypotermi seg en enkel metode der man lager en 30
det nok slik at mange av dem Fagerfjellheisen og må vel sies det tidligere hotellet på Fager- grommeste bilen han har er en
ett eller flere hjelpekorps på vakt i helgene i tillegg til pusteproblemer (mangel på graders vinkel med skistavene. Eller se for
han har hjulpet i heisen, nå å være en alt-mulig mann. Det fjell.
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– Derfor handler det mye om kamera– Men skal du ut i skredutsatt området andrer seg raskt, og nestemann kan utløse
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Søndre Blefjellveien og Fagerfjellveien

VI TAR DEG TIL FJELLS

Gode bidragsytere til løypene på fjellet
www.blefjellveiene.no
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BLEFJELL HYTTEUTVIKLING AS

Flesberg
kommune
Nyttige telefonnumre i Flesberg kommune:
Flesberg kommune
Legekontor
Legevakt
Septiktanktømming
Feiing
Renovasjon
Lensmann
El-verk
Tannlege
Brannvakt/beredskap
Røde Kors vakt
Taxi

31 02
0220
2000
00
Tlf. 31
31 02
0228
2860
60
Tlf. 31
32 72
7203
0300
00
Tlf. 32
94 86
8616
1617
17
Tlf. 94
95 88
8888
8814
14
Tlf. 95
91 32
3266
6666
66
Tlf. 91
32 76
7628
2880
80
Tlf. 32
32 76
7607
0700
00
Tlf. 32
32 76
7624
2420
20
Tlf. 32
91 34
3474
7455
55
Tlf. 91
41 44
4406
0600
00
Tlf. 41
97 04
0424
2457
57
Tlf. 97

Salg og utleie

miljøstasjon
31 02
0226
2633
33
Moen miljøstasjon
Tlf. 31
1. og
og 3.
3.lørdag
lørdag ii mnd
mnd fra
fra mai
mai tom
tomsept
sept
Åpen 1.

Kontaktperson: Sven Holhjem
– Mobil 930 21 900
– Email sholhjem@gmail.com

Åpningstider:
07.00-10.00
Tirsdager
07.00-10.00
12.00-18.00
Torsdager
12.00-18.00
10.00-14.00
Første lørdag i mnd
10.00-14.00
unntatt påskepåske- pinseaften
pinseaften og
og helligdager
helligdager
unntatt

www.blefjell-hytteutleie.no
www.blefjellhytteutvikling.no

www.Flesberg.kommune.no

LAGET I NORGE
FOR NORSKE
FORHOLD
Med mer enn 55 års erfaring
som hytteprodusent tilbyr
Norske Fjellhus AS
kvalitetshytter, anneks
og tilbygg.
www.norskefjellhus.no

Besøk vår hjemmeside www.bleloyper.no
www.bleloyper.no
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