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Bokdrømmen 
blir virkelighet
KOMMER MED KRIMINALROMAN TIL PÅSKE

Hele regionen er tatt i
bruk når journalist Kjell
Mære i avisa Valdres
debuterer som forfatter. 
«En til evigheten» er den flertydige og litt mystis-
ke tittelen på boka, som utgis på Commentum
Forlag i Sandnes.

– Dette er en gammel drøm som jeg endelig har
fått ro til å realisere.Tittelen spiller mye på odds-
spilling, men denne gang knyttet opp mot liv og
død, sier bokdebutanten.

Kvinner
Av naturlige årsaker vil ikke Mære avsløre altfor

mye av innholdet i sin første kriminalroman. He-
le handlingen er lagt til Valdres, og samtlige kom-
muner er på en eller annen måte tatt med. Helten
er ansatt som førstebetjent ved Fagernes lens-
mannskontor, som dette av hensyn til utenbygds
lesere er omdøpt til. Mære har for øvrig omorga-
nisert politietaten i Valdres, med ett hovedkontor
og mindre enheter i hver kommune. Han har og-
så tatt seg en del andre kunstneriske friheter,
blant annet er lensmannen kvinne, i likhet med
redaktøren i lokalavisa.

Moro
– Jeg skriver bok for moro skyld. Ånden kom

plutselig over meg ved påsketider i fjor, da jeg les-
te en krimroman skrevet av en tidligere kollega.
Da ble jeg skikkelig inspirert, forteller Mære.

Han begynte skriveprosessen rett etter påske,
og har hatt stor og god hjelp fra både forlaget og
støttespillere i nærmiljøet.

– Siste punktum ble satt i romjula, sier forfatte-
ren, som har flere bøker på gang, så vel i hodet
som på papiret.

Morten Stensby
morten@avisa-valdres.no 61364259

PULS

Fredag Lørdag

I kveld:
Valdres:

Søndag Mandag

Dagen er

Sola:
Månen:

kl.

kl.

kl.

kl.

Jotunheimen: 

Valdres:

Jotunheimen: 

Fjell: Fjell:

Dal: Dal:

Fjell: Fjell:

Dal: Dal:

© SMHI Grafikk/Bulls

Opp: Ned:

VÆRET I VALDRES

lengre enn ved vintersolverv.

Vasstanden (m.o.h. Statens kartverk)
Vangsmjøsa: 464,06 i går mot 464,12 mandag.
Slidrefjorden: 364,10 i går mot 364,07 mandag.
Strandefjorden: 355,06 i går mot 354,99 mandag.
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Forventningsfull: Det er en spent
bokdebutant som ser fram mot
påske og boklansering. Kjell 
Mære er her avbildet på et sted i
Fagernes som er sentralt i hans
første kriminalroman. 

Tittelen spiller mye på odds-spilling,
knyttet opp mot liv og død
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Slakter satsing
på økomat
Matforsker Kristen Fretheim fra
Vinstra er sterkt kritisk til Nor-
ges satsing på økologisk produ-

sert mat. - Ineffektivt og gam-
meldags, sier han og får støtte
fra tidligere fredsprisvinneren
Norman Ernest Borlaug, skriver
GD.

Dr. ing. i organisk kjemi og
matforsker, Kristen Fretheim,
kaller regjeringens planer om å
gjøre 15 prosent av all matpro-
duksjon i Norge for økologisk
innen 2015 for «vitenskapelig
hykleri». Borlaug advarer mot å
øke andelen av økologisk porud-
sert mat fordi det er så areal-
krevende.

Hallingdølen
bygger 
leilegheiter 
Hallingdølen vil bygge 10 leileg-
heiter på tomta bak avishuset.
Leilegheitene skal fordelast på
to bygg og liggje i skråninga
ovanfor avishuset på Sundre.

– Leilegheitene er mynta på
folk som er lei snømåking og
plenklipping, seier Kjell Vidar
Bergo, administrerande direktør

i Hallingdølen. Han understre-
kar at bygga førebels er på skis-
sestadiet.

– Men styret har gitt grønt lys
for å jobbe vidare med planane.
Dersom alt går på skinner, kan
det bli byggestart til hausten, sei-
er Bergo.


