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Fraflytting og sentralisering truer i horisonten.  Men hvem skal bestemme hva bygda skal være?

BYGDAS FRAMTID: De åtte barna fra første til fjerde klasse i felles lek. Som de selv sier – skal «Boksen går» bli ordentlig moro, må alle være med. I bakgrunnen ligger 
barnehagen vegg i vegg med skolen. 

DISTRIKTS-
KAPPLØPET
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K
lokka nærmer seg kvart 
over åtte. Det er fredags-
morgen utenfor den røde 
skolen. Flokken av barn 
mellom sju og tretten år 
har akkurat tråkket bak-
ken opp mot bygningen. 

Med unntak av Maria (13), som bor 
rett bortenfor, har de blitt skysset hit 
av skolebussen. Når klokka ringer inn 
til første time, står alle pent oppstilt 
ved trappa. Lærer Milena Buranello 
kommer ut og hilser dem god dag, og 
så forsvinner de inn. 

Det er i Skurdalsvegen 480 i Hol 
kommune at denne landsens idyllen 
utspiller seg. På grendeskolen oppført 
i 1960 får ungene fra småbygdene Da-
gali og Skurdalen sin daglige under-
visning. Med sine 14 elever er dette 
den klart minste skolen i Hallingdal. 

Men det er ikke antallet elever det 
kommer an på. Et par dager tidligere 
kom skolen helt til finalen i Radio 
Hallingdals årlige kviss Kven veit 
mest. I konkurranse med sjetteklas-
singer fra hele regionen målte Skur-
dalens utsendte til slutt kunnskaps-
krefter med skolene i Nedre-Ål og 
Hemsedal – det hele på direktesendt 
lokalradio. 

Ifølge Skurdalen-deltakerne Vesle-
møy (12), Ole (12) og hans lillebror Jon 
(11) ble det en jevn batalje, der de 
prikket inn riktige svar både på geo-
grafi i Hallingdal, planeter og hvor 
mange sekunder det er i et døgn. Litt 
verre var det å vite hvilket land Norge 
importerer mest sukker fra. 

– Vi tippa Nigeria, fordi vi tenkte at 
et land i Afrika måtte være riktig, sier 
Ole.

– Så der bomma vi, legger Veslemøy 
til.

Det er sikkert flere enn sjetteklas-
singene i Skurdalen som ville strevd 

Fraflytting og sentralisering truer i horisonten.  Men hvem skal bestemme hva bygda skal være?
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BRENNPUNKT 
BYGDA: Gren-
deskolen har fått 
leve, og et bolig-
felt er under 
oppbygging. I 
Skurdalen har 
bygdefolket tatt 
sine egne grep. 

DOKUMENT
Av Olav Østrem (tekst) og Skjalg 
Bøhmer Vold (foto), Hol
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med å vite at rett svar er 
Danmark. Et annet spørs-
mål er i hvilken grad disse 

barna og deres like i andre små bygde-
samfunn blir tatt med i regningen når 
framtidas Utkant-Norge diskuteres. 

Champagnelufta i høyden 
Omgitt av grønn skog ligger skolen 
midt i Skurdalen. Grenda på 900 me-
ters høyde har riksvei 40 som naturlig 
akse. I åssida er det bebyggelse og tur-
terreng om hverandre. Våren kommer 
seint her oppe, og det er fortsatt mulig 
å støte på skiløpere. Nedenfor riksvei-
en ligger Skurdalsfjorden som egner 
seg til så vel isfiske som kalde som-
merbad. Det er et sånt sted der fleece, 
skallbukser og solide vinterstøvler al-
dri blir helt feil. Naturen er det viktig-
ste i bygda, som verken har butikk el-
ler bensinstasjon. Men bare elleve ki-
lometer lenger nord ligger Geilo med 
sine skitrekk, hyttefelt og en mye om-
talt sushirestaurant. 

Turismen har dype røtter på Geilo, 
og historisk sett har næringen også 
hatt ringvirkninger for bygdene 
rundt. I gamle dager hadde Skurdalen 
en rekke overnattingssteder innrettet 
mot skiglade besøkende. Dette strek-

ker seg helt tilbake til åpningen av 
Bergensbanen i 1909. Samme året sør-
get Oslo-legen Ingebrigt Christian 

Holm og hans interes-
se for luftveissykdom-
mer for at Dr. Holms 
Hotel så dagens lys på 
Geilo. Hotellet er den 
dag i dag stedets natur-
lige blikkfang. Men 
«champagnelufta» 
som skulle være så bra 
for doktorens pasien-
ter, er nok ikke like 
framtredende i dagens 
fortettede Geilo preget 
av hyttebyer, hotell-

komplekser, skiheiser, butikker og 
mye trafikk. 

Til gjengjeld er det mer enn nok av 
frisk luft, stillhet og god plass i Skur-
dalen. Det var disse kvalitetene som 
gjorde at den en gang kjente presten 
og forfatteren Karsten Isachsen eta-
blerte leirskolen Fagerli akkurat her. 
Leirskolen feirer faktisk 50-årsjubile-
um i år og er i dag en av Skurdalens 
største arbeidsplasser. Så har da skur-
dølingene alltid levd aktive liv tett på 
naturen. De skal visstnok være opp-
finnsomme og lærevillige også. 

På skolen er i hvert fall både elever 
og lærere rørende enige om at lærings-
miljøet her er noe for seg selv. Det er 
sjelden bråk i timene, forteller unge-
ne. Lite babling gjør det lettere å følge 
med. 

Krav om urbanisering 
Alle disse fordelene til tross: Om poli-
tikerne i Hol kommune hadde det fått 
det slik de egentlig ville, hadde denne 
skolen vært historie. 

Lavt elevtall har truet eksistensen i 
flere tiår. Tidlig på 1980-tallet var det 
bare ni elever her, men tilflytting som 
følge av kommunal tomteutvikling 
gjorde at innbyggertallet steg slik at 
det en stund var rundt 30 elever på 
skolen. 

På 1990-tallet gikk det ned igjen, og 
i 1996 var det snakk om at Skurdalen-
elevene heller skulle flyttes til Dagali 
skole knappe 15 kilometer sørover. 
Slik gikk det ikke, men i 2004 var det 
Dagali-elevene som måtte dra andre 
veien til den nye, sammenslåtte Daga-
li og Skurdalen skole. 

En ny kamp om skolen sto i 2015, 
nok en gang klarte bygdefolket så vidt 
det var å redde den fra nedleggelse, 
men i fjor var spørsmålet igjen oppe til 

➦

TEAMWORK: På bakerste rekke sitter fjerdeklassingene Magnus og Ida sammen med førsteklassingene Viljar og Victoria. Yvonne Tangen Erichsen er lærer nummer to når 
«kidsa koder».

HVA BYGDA SKAL VÆRE
n Fraflytting og 
nedmontert 
distrikts politikk har 
ført til bunadsgerilja 
og distriktsopprør. 
n I vår har diskusjo-
nene om blant annet 
Nord-Norgebanen og 
landbruksopp gjøret 
fått fram forskjellene 
på by og land, og 
man kan spørre seg 
hvorvidt utviklingen i 
Utkant-Norge skjer på de fastboendes 
premisser eller om den er styrt av 

reiselivets behov, 
hytte utbygging og 
sentralisering.
n Den nye utgaven 
av det idéhistoriske 
tidsskriftet Arr er viet 
framstillinger av 
bygda, og i artikkelen 
«Bygda som vare» 

lurer bygdesosiologen Bjørn Egil Flø på 
hvem det er som skal definere bygda.

HOL
Geilo
Skurdalen
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behandling i Hol kommunestyre. All 
markedslogikk tilsier at en grende
skole med bare 14 elever, ikke veldig 
langt unna en stor barneskole på Gei
lo, ikke har livets rett. I hvert fall ikke 
hvis det er økonomien som skal av
gjøre.

Dilemmaet går som et refreng gjen
nom resten av DistriktsNorge. Truet 
av fraflytting og med store behov for 
investeringer er det som om mye av 
Norge ikke er drivbart og egentlig bør 
avvikles. Da Hol kommunestyre rett 
før jul skulle avgjøre skolens framtid, 
mente Venstres representant at dette 
ikke var et valg mellom Geilo eller 
Skurdalen, men et slag i kampen for å 
hindre at innbyggere og mulige tilflyt
tere heller velger Bergen eller Oslo. 

Med et slikt bakteppe blir sentrali
sering den eneste løsningen, og slik så 
det ut til å gå da skolens framtid lå på 
blokka i Bygdahall samfunnshus i Hol 
9. desember. 

Med Høyre og Venstre klart for ned
leggelse og Senterpartiet imot, var det 
Aps seks representanter som ville bli 
avgjørende. Utgangspunktet til grup
pa var å gå for nedleggelse, men inn 
mot voteringen ombestemte tre av 
dem seg. Dermed ble det én stemme i 

favør av fortsatt sko
ledrift. 

Nedleggings
spøkelset var 
enda en gang 
skremt bort.   

En angrende 
akademiker 
Hva er det med 
den norske byg
da og denne tilsy
nelatende kampen 
for å overleve? Er 
kamp for distriktene 
det samme som å bære 
havre til en død hest, eller er det 
håp om at vi fortsatt kan ta hele landet 
i bruk? Hvem er det som definerer 
den nye bygda? Det siste spørsmålet 
er lånt fra bygdesosiologen Bjørn Egil 
Flø. I artikkelen «Bygda som vare» i 
tidsskriftet Arr problematiserer Flø et 
syn på bygda som har grepet om seg 
og lagt føringer for distriktene.

«Jamt fleire folk kjenner seg 
overkøyrd og tilsidesett i debatten om 
korleis norske bygdesamfunn skal ut
vikle seg, kva bygda skal vere og kven 
som skal definere den», skriver Flø i 
artikkelen.

Helt siden 
1990tallet har 
han forsket på 
bygdekultur, 
distrikts og 
landbrukspoli

tikk og forhold 
mellom by og land. 

Men noe har skjedd, 
og i artikkelen tar han 

et oppgjør med bygde
forskingen han og kollege

ne har bedrevet de siste tiårene.

Bygdedoktorenes gladsosiologi 
Flø er født og oppvokst på Flø utenfor 
Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Den 
tidligere jordbruksgrenda var i norsk 
målestokk tidlig ute i det man kan kal
le gentrifiseringen av DistriktsNorge. 
I sin makeover rundt tusenårsskiftet 
fikk Flø tilsig av kunstnere, baristaer, 
arkitekter og unge, kreative mennes
ker ute etter en annen tilværelse enn 
bylivet. Det skadet nok ikke at urbani
teten kunne oppdrives i Ålesund ikke 
altfor langt unna, men i havgapet på 

Sunnmøre fant de fred, ro og vill na
tur. Det tok ikke lang tid før stedet var 
utstyrt med kunstgalleri og Moods of 
Norwayutsalg. 

Utviklingen som har utspilt seg på 
Flø, ble katalysatoren for en endring i 
akademikerens tilnærming til bygde
forskningen. I artikkelen beskriver 
Flø hvordan han i mange år misjoner
te sin «gladsosiologi» rundt om i lan
det – en lære basert på arbeidet til bri
tiske teoretikere hvis utgangspunkt er 
at så lenge bygdefolket behandler ste
det sitt og ruraliteten der som en vare, 
så vil det gå dem godt. 

– Jeg var en slags bygdedoktor som 
kunne bestilles for å holde foredrag, 
forteller Flø. 

– Og siden de ikke ville ha flere dys
tre diagnoser, kom vi opp med løsnin
ger. Problemet var bare at ideene ikke 
var påkoplet det praktiske og levde li
vet. I virkeligheten ble distriktspoli
tikken nedmontert, offentlige arbeids
plasser forsvant, og folketallet sank. 

Dør så langsomt at vi tror den lever 
Jo mer Flø pratet med folk ute i felten, 
jo mer tvilte han på den britiske teori
en han så langt hadde lent seg på. Han 
ble rett og slett brydd av løsningene 
han hadde solgt inn til bygder rundt 
om i Norge. I artikkelen skriver han 
om hvordan han og kollegene, og kan
skje også det politiske Norge og fors
kningsinstitusjonene, hadde glemt en 
viktig komponent i behandlingen av 
bygda: de som faktisk bor der.

«Over alt i landet har eg møtt byg
defolk som ber på ei uro for utviklinga 
i eiga bygd. Dei har kjent den nye øko
nomien på kroppen og dei har sett den 
gamle døy, dei har sett gardsbruk bli 
lagt ned til liks med lokale fiskemot
tak, meieri, slakteri og båtbyggjeri. Alt 
forsvinn saman med butikkar, skular 
og helsestasjonar», skriver han. 

Beskrivelsene passer godt til da
gens Norge. En omfattende sentralise
ring har funnet sted de siste 20–30 
årene. Antall gårdsbruk er nesten 
halvert, og innen fiskeforedlingen har 
det vært nedleggelser parallelt med 
oppblomstring av stordrift. Lokale 
slakterier og meierier er borte, slik at 
bøndene må reise lengre for å levere 
det de produserer, mens nærbutikke
ne er ofret til fordel for kjøpesentre på 
de større stedene og kjedenes billig
butikker i de mindre knutepunktene. 

Bygda dør så langsomt at vi tror den 
lever, er Bertrand Besigyeparafrase
ringen Bjørn Egil Flø lener seg på. Det 
offentlige tilbudet pulveriseres også. 
Land og strand rundt har det vært 
kjempet for lokalsykehus, fødeavde
linger, lensmannskontor og postom
bæring, og vi har sett framveksten av 
både bunadsgerilja og bondeopprør. 
Skolene blir også færre og større. I 
skoleåret 1980/81 var det rundt 3500 
grunnskoler i landet. Sist skoleår var 
tallet sunket til rundt 2800. De ti siste 
årene har det forsvunnet 269 skoler. 

Lykkelig som liten
Dagali og Skurdalen skole unnslapp 
akkurat å bli et nummer i rekka. Den
ne fredagen har de seks elevene på 
storskolen mat og helse i de to første 
timene, mens de åtte yngste trekker 
mot klasserommet hvor koding står 
på timeplanen. Viljar (7), Victoria (7), 
Olaug (8), Helge (9), Mikkel (9), Even 
(9), Ida (10) og Magnus (10) finner fram 
nettbrettene, og fremme i hjørnet lo
ser IKTveileder Siv Høier barna gjen
nom et opplegg kalt «Lær kidsa ko
ding». 

Ved hjelp av enkle datakommando
er styrer de en astronautkatt rundt i 
verdensrommet. Flere av ungene 
skjønner tegninga raskt, noen av dem 

MAT OG HELSE: «Helt perfekt», var første dom over karbonadene til Jon (11).

AVGANGSELEV: Til høsten skal Maria (13) over på ungdomsskolen.

REKTOR: Elisabeth 
Groven.

➥

«Omgitt av hyttefolk på alle 
 kanter var det som at vår kamp 
ble møtt med en ‘så søtt at dere 

prøver’-holdning» 
MARI FJØRTOFT BJØRNSTAD, BU I SKURDALEN
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raskere enn læreren, mens 
de minste må ha litt hjelp 
av de større. Akkurat det 

siste er en stor fordel, forteller Høier. 
– Når barn fra første til fjerde klasse 

er samlet, blir det selvfølgelig strekk i 
feltet. Da er det utrolig fint at første-
klassingene kan få en hjelpende hånd 
fra fjerdeklassingen de sitter sammen 
med. Slik slipper seksåringen å føle 
seg usikker i møte med ny kunnskap, 
mens den tre år eldre eleven lærer 
mye ved å lære bort.

Vår ungdom – bygdas framtid
Rektor Elisabeth Groven har jobbet på 
skolen siden 1983 og vært dens leder 
de siste tjue årene. Hun har merket 
seg at de mange truslene om nedleg-
gelse påvirker elevene.

– Budskapet de må ta inn over seg i 
slike prosesser, er at de voksne tviler 
på at det er mulig å bo her særlig len-
ger, sier hun. 

I forsøket på å berge skolen var 
både elever og foreldre veldig aktive. 
Og da de igjen klarte å berge skolen, 
gikk stemningen i taket. 

– Gjennom vedtaket fikk barna et 
signal fra de ansvarlige om at Skurda-
len fortsatt er et sted verdt å satse på, 
sier Groven. 

Vår ungdom – bygdas framtid. Bud-
skapet er brodert i skolens fane, og 
rektor Groven er klar over den viktige 
rollen skolen kan spille på små steder. 

– Som småskole har vi den fordelen 
at lærerne kan være raskt på pletten. 
Elevene blir sett og kan få hjelp nes-
ten med en gang, sier Groven. 

Er skolen god nok, er den stor nok
Forut for kommunestyrets votering 
over nedleggelse var antall elever et 

av omdreiningspunktene i debatten. 
Når er smått for smått, spurte Ap-poli-
tikerne Nina Dalen og Petter Rukke, 
henholdsvis gruppeleder og ordfører i 
Hol kommune, i et leserbrev i avisa 
Hallingdølen før avstemmingen. «No 
er det for smått», konkluderte de med 
henvisning til skolens 14 elever. 

Groven skjønner ikke helt poenget 
med den slags tallfesting. 

– Dette handler ikke om tall. Det 
kritiske tidspunktet er hvis vi ikke 
klarer å levere god nok undervisning. 
Lite tyder på det, sier hun og kan blant 
annet peke på gode resultater på na-
sjonale prøver. 

Ytterligere argumenter stiller sko-
lens elever opp med: 

– Miljøet er så bra her. Vi kjenner 
alle og slipper å møte på nye hver dag. 
Da er det lettere å være venner, tror 
Sigve (13).

– Vi kan ikke være uvenner. Man 
kommer jo til å møte den personen 
man er uvenn med, så det går bare 
ikke, sier Veslemøy (12) og ler. 

Å bli attraktiv for tilflyttere 
Den gode stemningen på den lille sko-
len gjenspeiles ikke helt i utviklingen 
av rammene for Distrikts-Norge. 
«Unge rømmer fra bygdene. Få ven-
der tilbake. Lysene er i ferd med å 
slukkes i distriktene», kunne man ny-
lig lese i Aftenposten. Og i rekka av 
NRK-reportasjer om «Den store folke-
vandringa» er søkelyset blant annet 
satt på regjeringens ønsker om å styr-
ke tettstedene på bekostning av de 
små grendene. Ifølge Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet skal 
attraktive sentrum lokke folk ut i dis-
triktene. Det blir noe av budskapet 
når regjeringen om ikke lenge legger 

fram sin strategi for småbyer som re-
gionale kraftsenter. 

Bjørn Egil Flø peker på at globalise-
ringen og EØS-avtalen på mange vis 
sørget for at norsk distriktspolitikk 
ble nedbygd fra starten av 1990-tallet. 
Nesten halvparten av landets kommu-
ner krympet kraftig i årene før finans-
krisa i 2008. Og der én av to nordmenn 
på slutten av 1980-tallet bodde i dis-
triktet, hadde bosettingsmønsteret 
tjue år seinere forskjøvet seg til at 60 
prosent bodde i og rundt byene. Et av 
svarene for å motvirke urbaniseringen 
og fraflyttingen var ifølge Flø å satse 
på hytteutbygging. Det tenkte man 
ville komme distriktskommunene til 
gode både økonomisk og sosialt. En 
ytterligere dreining fant sted ved at 
Utkant-Norge skulle gjøre seg attrak-
tiv for tilflyttere fra byen. 

I artikkelen skriver Flø om 00-tal-
lets unge, nyansatte prosjektledere 
som arbeidet for at projisert identitet 
og rural idyll skulle åpne folks øyne 
for bygdas kvaliteter. Budskapet i 
hjemflytterprosjektene var at distrik-
tet var det rette for de ressurssterke 
med overskudd.

«På linje med middelmåtige reise-
livsbedrifter prøvde Bygde-Norge å 
selje seg ved hjelp av Innovasjon No-
reg-finansierte reklamepakkar som 
spelte på lett underhaldning kopla til 
friluftsliv og avslapping.» 

Folket trenger hus 
I et annet reklamespråk og ganske 
sikkert uten Innovasjon Norges hjelp 
kan man i dagens Skurdalen se plaka-
ter med følgende innsalg: «Drømmer 
du om å bo på fjellet? For deg som vil 
følge drømmen, tilbyr Skurdalen bu- 
og bygdelaug rimelige og attraktive 

tomter og nøkkelferdige hus.» Tek-
sten er sirlig plassert oppå et bilde av 
Skurdalsfjorden, grønnkledde åser og 
Hallingskarvet i det fjerne. 

Med et innbyggertall som på 30 år 
har sunket fra 260 til 190, jobbes det 
med tilflytting i Skurdalen. Annonse-
ne for «Bu i Skurdalen» er det Mari 
Fjørtoft Bjørnstad og Britt Haugen 
som står bak. 

– Vi har etter hvert brukt mye kref-
ter på dette prosjektet. Det vil si, ikke 
mye krefter på å lokke folk hit, men på 
å legge til rette for at folk skal bo her 
og at de skal bo bra, sier Bjørnstad.

Det er fem år siden de to bygdelags-
kvinnene sådde de første frøene i det 
som nå er på vei til å bli et 17 tomters 
stort byggefelt noen hundre meter 
unna grendeskolen. 

Da hadde kommunen først prøvd å 
realisere et tomteprosjekt, men lagt 
det dødt. Kommunen ville heller satse 
på hytteutbygging. Det var i hvert fall 
inntrykket til Bjørnstad og Haugen, 
som da opprettet Skurdalen bu- og 
bygdelaug.

– Vi trenger flere folk i bygda. Det er 
da det blir ålreit å bo her, sier Bjørn-
stad.

Spisskompetent ekstremdugnad 
Så gikk det slag i slag. Noen av grunn-
eiere kunne avstå litt land rundt områ-
det for de tiltenkte kommunale tomte-
ne, kommunen ga bort sin grunn, og 
Bjørnstad ble bedt om å holde i pro-
sjektet om å utvikle byggefeltet. 

Hun skjønte fort at det ble for mye å 
stå for framdrifta på egen hånd, i til-
legg til å lede en reiselivsbedrift innen 
hundekjøring. Ved sin side trengte 
hun noen med energi og administrativ 
spisskompetanse, en som kunne drif-

BU I SKURDALEN: Mari Fjørtoft Bjørnstad og Britt Haugen har stått i spissen for å utvikle boligfeltet Fjell-Ljom i Skurdalen. 

➦
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te stiftelsen og ta ansvar for regule-
ringsplanen. 

– Da ringte jeg Britt. Det gikk gjet-
ord om at hun var en som fikk ting 
gjort, forteller Bjørnstad over litt sjo-
koladekake og kaffe på termos på en 
benk i boligfeltet. 

– Jeg vet nå ikke det, sier Britt Hau-
gen, som til daglig jobber ved Fagerli 
leirskole. 

– Men jeg hadde vært med i grende-
utvalget og var rimelig oppgitt over at 
kommunen ikke fikk realisert tomte-
planene. 

– Britt har vært kaospilot, og jeg har 
pratet, sier Bjørnstad. 

Boliger og tomter er mangelvare 
Boligfeltet er nå ferdig opparbeidet, 
og veldig mye av arbeidet er gjort på 
dugnad. Rett bak de to initiativtaker-
ne på benken er en håndverker i gang 
med det som på seinsommeren blir et 
nytt hus for en familie på tre. Fem av 
de 17 tomtene er solgt, og flere hus er i 
planleggingsfasen. Grunnen til at det-
te prosjektet føles som et krafttak, 
handler om det spesielle boligmarke-
det i Geilo og omegn. Som en av lan-
dets største hyttekommuner er regio-
nen attraktiv. Det har gjort boliger til 
et knapphetsgode.

– For det første har hytteutbygging 
vært prioritert sånn at byggeklare bo-
ligtomter er en sjeldenhet. Men heller 
ikke gamle boliger har det vært man-
ge av, forteller Britt Haugen. 

– Når folk dør, tar arvingene over. 
Enten flytter de inn, eller bortflyttede 
familiemedlemmer bruker det som 
fritidsbolig. Er man i slekt, får man 
unntak fra boplikta. Derfor kommer 
det sjelden noe nytt til salgs.

Bjørnstad har lagt merke til nyhete-

ne fra idylliske Træna på Helgeland, 
som står midt i en boligkrise og der ei-
ere av fritidseiendommer oppfordres 
til å selge eller leie ut.

– Det er jo akkurat slik det er her. 
Men det er ikke sånn at Træna eller vi 

er unike, det er mange liknende saker 
over hele landet, sier Bjørnstad.

– Det er altså ikke jobbene som 
mangler, men jobbsøkere – blant an-
net fordi det ikke er hus her. 

Hol kommune har et uttalt mål om å 

nå 5000 innbyggere innen 2030, og 
kommunen jobber derfor med å legge 
fram en boligstrategi. 

Hol-ordfører Petter Rukke erkjen-
ner at kommunen er presset på boli-
ger og at spørsmålene rundt boplikt 

FØLG DRØMMEN: Innsjøen Skurdalsfjorden er et yndet rekreasjonssted året gjennom. Men de fastboende er uenige om badetemperaturen noensinne blir høy nok.

PLANER: Britt Haugen i prat med Sigbjørn Leirflåt og Mailiza Flataaker Schindewolf. Paret har kjøpt bygdas gamle pensjonat og 
butikk, hvor det skal bli forsamlingslokale, utleiekontorer og -leiligheter – og ølbrygging i kjelleren.

➥
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spiller en rolle. Utfordrin-
gen blir å finne løsninger 
som passer både fastboen-

de og hyttefolket.
– Slektskapsfritaket blir en del av 

den politiske vurderingen, sier Ap-
ordføreren, vel vitende om at dette 
også er et spørsmål der de politiske 
skillelinjene gjerne er betydelige.

– I tillegg er det alltid noen som kla-
rer å finne smutthull, så dette blir ikke 
bare lett, Rukke. 

Behov for prøvebolig 
Mange har allerede flyttet til Skurda-
len etter oppstarten av boligprosjek-
tet, blant annet to familier fra Jørpe-
land i Rogaland. 

Et viktig ledd i å få folk til å flytte 
handler om husvære der folk kan prø-
ve ut bosituasjonen. Mange unge er 
interesserte i å ta steget, men før de 
signerer kontrakt på nytt hus eller 
tomt, trenger de litt erfaring med 
hvordan livet i Skurdalen faktisk er. 
Da har grendas ikke-eksisterende 
leiemarked vært en utfordring. Men 
også dette har de to laugskvinnene 
funnet en løsning på. 

I august kommer to små modulhus 
på plass i boligfeltet i form av to kon-
teinerhus på 26 kvadratmeter hver. Så 
må Bu i Skurdalen skaffe leietakere. 
Det skal være veien inn til tomtesalg 
og husbygging – og dermed perma-
nent tilflytting. 

Midlertidig plassering av modulhu-
sene tok bare to dager for kommunen 
å godkjenne. Sånn har det ikke alltid 
vært, forteller Bjørnstad og Haugen. 
De har flere eksempler på at alt ikke 
har gått smurt i møte med kommu-
nen. De måtte selv prosjektere, eta-
blere og bekoste vann- og avløpsan-
legg, og de ble også møtt av en del ho-
deristing hos politikere og byråkrater 
som ikke hadde tro på prosjektet. 

Fylkesmannen hadde dessuten 
noen formalistiske innsigelser.

– Det var ikke tegnet inn nok leke-
plasser i reguleringsplanen, sier 
Bjørnstad og ser oppgitt rundt seg. 

Rundt boligfeltet er det fri natur på 
alle kanter, og rett borti veien ligger 
skole og barnehage.

Alle må ikke ha alt
Hol-ordfører Petter Rukke peker på at 
Bu i Skurdalen fikk overført tomtene 
vederlagsfritt og at kommunen stilte 
opp med lån. Han synes ikke kommu-
nen kunne gjort så mye mer. 

– Vi kunne nok ikke gått inn særlig 
mer enn vi gjorde. Man må se på hel-
heten når lokalsamfunn skal utvikles. 

– Men hvorfor stemte du for å legge 
ned skolen? Er det ikke litt selvmotsi-
gende når du samtidig er positiv til bo-
ligutbyggingen i grenda? 

– I skolespørsmålet er det både plus-
ser og minus i regnskapet. Med et fal-
lende elevtall måtte kost og nytte vei-
es opp mot hverandre, sier Rukke. 

Han peker samtidig på at ikke alle 
bygdene i kommunen trenger å «ha 
alt». 

– Det er alltid noe som ikke funge-
rer eller noe man mangler. Og det kan 
være greit. Da er man i stedet nærom-
råde til et større sted.   

– Forstår du at noen sitter med følel-
sen av at Hol kommune prioriterer 
hytte utbyggerne foran de fastboende? 

– Nei, for realiteten er at det er helt 
motsatt. De som driver med eien-
domsutvikling, har store ressurser. 
Det er de fastboende vi må fokusere 
på. 

Bygda som vare 
Som liten kommune er Hol avhengig 
av føringer fra storting og regjering, 
minner Petter Rukke om. Han er én av 
ordførerne som har skrevet under på 
det såkalte distriktsopprøret. 

– Vi trenger snart noen signaler på 
at sentralmakta forstår verdien av dis-
trikts- og lokalsamfunn. Da nytter det 
ikke å innføre enda flere rammer som 
vi må levere på, samtidig som det 
strammes inn på overføringene, sier 
han. 

Bjørn Egil Flø gir ordføreren dek-
ning i at det ikke er en ekspansiv hyt-
teutbygging som er den største utfor-
dringen i utkanten, men fraværet av 
en ordentlig distriktspolitikk. Eller en 
næringspolitikk med distriktsprofil, 
og da noe annet enn ensidig satsing på 
det rurale reiselivet.

– Samtidig er det viktig hvordan 
reise livsnæringen er strukturert, sier 
Flø.

– Verdiskapingen må være der akti-
viteten skjer.  Da kan kapitalen bli 
igjen. 

I «Bygda som vare» tegner han et 
bilde av hvordan den nye bygda har 
blitt arrangert rundt turismen, hvor-
dan distriktene på få år gikk fra å være 
steder der primærnæringene produ-
serte varer for eksport, til å bli gjort til 
en gjenstand for konsum. 

«I Rondane kunne me melde oss på 
familievennlege rideturar og oppleve 
fjellet frå hesteryggen på dagtid og slå 
oss til ro på stølar der vertskapet had-
de reda sengene med kvite sengklede 
i svale tømmersel. Me kunne kvile oss 
i solveggen morgonen etter og sjå bor-
na springe nakne i det feite doggvåte 
graset. Me kunne sjå dei drikke lunka 
ferskmjølk av ein kopp gitt av vertsbu-
deia som for anledninga hadde ikledd 
seg tradisjonsstakk og snakka tre 
språk flytande.» 

Et paradis – som også kan bli trangt
Hol kommune har i dag knappe 4500 
innbyggere – 500 unna det vedtatte 
målet – og det er flere grupper som blir 
avgjørende for hvorvidt regnestykket 
skal gå opp innen 2030. Veksten er 
blant annet avhengig av at de som flyt-
ter ut for en stund, seinere velger å re-
turnere – slik både Britt Haugen og 
Mari Fjørtoft Bjørnstad gjorde en 
gang i tida. Begge er oppvokst i Skur-
dalen og har vært elever ved grende-
skolen. Da utdanning sto for døra, dro 
de ut. Som ferdig utdannet bodde 
Haugen på Nesodden, men vendte 
nesa hjemover da hun bikket 30.   

– Det var ikke sånn at jeg dro ut med 
en plan om å flytte hjem. Etter hvert 
innså jeg at det som var der hjemme, i 
grunnen var ganske ålreit. Etter å ha 
brukt mye ferie- og helgetid i bilkøen 
opp og ned fra fjellet, begynte en 
hjemflyttingsplan å bygge seg opp. 

Bjørnstad har omtrent samme his-
torie. Riktignok kaller hun seg ikke 
ekte skurdøling, fordi foreldrene i sin 
tid var tilflyttere. Men hun er altså født 
og oppvokst der, og med et hjerte som 
banker for bygda. Etter at hun flytta 
ut, så hun imidlertid ikke for seg at 
hun skulle vende tilbake. Men så var 
det alle disse helgene på Skurdalen-
besøk for å komme seg på ski, da. Det 
som bare skulle være et kort opphold 
for å fullførte masteroppgaven, har nå 
blitt permanent. 

I klasserommet på Skurdalen og 
Dagali skole er det flere av barna som 
kan se for seg en bondetilværelse i 
Skurdalen og Dagali. Sjuendeklassin-
gen Maria har derimot helt andre pla-
ner. 

– Når jeg blir voksen, er jeg sikkert 
lei av å bo her. Så da skal jeg flytte til 
Oslo. Eller til et annet land. 

Alt til sin tid – også for Marias del 
når det gjelder synet på Skurdalen. 
Bare to minutter tidligere har hun be-
skrevet stedet som et paradis: 

– Her er så koselig. Skolen ligger 
rett ved der jeg bor, her er så mange 
fine turer å gå. Bestemor bor nært oss, 
og jeg har skolekamerater å besøke i 
Dagali. Vi har et flott vann det går an å 
bade i. Nå er folk i gang med å bygge 
hus i boligfeltet. Jeg er så spent på 
hvem som flytter inn! 

I førersetet i eget liv 
Boligfeltet er spennende for skoleele-
vene. Forholdet går også andre veien. 
Skolen er helt sentral for boligfeltets 
suksess.

– Nærmiljø og tilknytning er viktig 
for familiefolka som vurderer å bygge 
hus her, sier Britt Haugen. 

– Her er disse verdiene ekstra fram-
tredende. Folk stiller opp og blir vevd 
tett sammen. 

Skolen har status som navet i gren-
da. På steder som Skurdalen blir sam-
lingsplassene og knutepunktene ek-
stra viktige. Slik legges grunnen for at 
folkene som bor i husene, selv påvir-
ker utviklingen. Å være i førersetet i 
eget liv, kaller Bjørn Egil Flø det. 

«For i vårt strev etter å gjere oss le-
kre for ‘dei andre’ – i tydinga turistar, 
tilreisande og potensielle tilbakeflyt-
tarar – gløymer me kvarandre, me 
gløymer bygdefolket og dei som bur 
der og som alltid har budd der og som 
tenkjer seg å halde fram med å bu 
der», skriver han.

Etter å ha bladd seg tilbake i gamle 
feltdagbøker og intervjunotater har 
bygdesosiologen kommet til den er-
kjennelsen at forskere så vel som jour-
nalister og politikere har oversett og 
ignorert hverdagslivet til bygdefolket, 
og i stedet formet bygdene etter noe 
de trodde noen andre vil ha: 

«Ein ungdom i Svelgen i det som før 
var Sogn og Fjordane fylke meinte at 
fylkespolitikarane var så opptatt av å 
leggje til rette for potensielle tilbake-
flytarar at ‘dei gløymer at det faktisk 
bur folk her allereie’.» 

Det enkle er ofte det beste 
I Skurdalen er det akkurat dette Mari 
Fjørtoft Bjørnstad har kjent på. Først i 
kampen for boligfeltet og rett etterpå i 

skoledebatten. Hun beskriver det som 
å være underlegen i egen kommune.

– Omgitt av hyttefolk på alle kanter 
var det som at vår kamp ble møtt med 
en «så søtt at dere prøver»-holdning.   

Noen ganger kjenner hun på en fø-
lelse av å bli oppfattet som noe nær 
eksotisk. 

– Det er ikke akkurat «Der ingen 
skulle tru at nokon kunne bu». Likevel 
framstilles det som en sensasjon at 
noen flytter til mindre steder og velger 
andre verdier. Det er ingen sekt man 
blir medlem av, men helt vanlige liv – 
som en ganske stor del av Norges be-
folkning aktivt velger hver eneste dag. 

– Det er verken hokus pokus eller 
voldsomt unikt, mener Britt Haugen. 

– Vår store ressurs er det som alle-
rede er her og folkene som bor her. 

– Dere trenger ikke bygge gondol el-
ler Nord-Europas lengste sykkelsti for 
å bli attraktive? 

– Beholdningen vår er alt det fine vi 
er sammen, alle småtingene man ofte 
tar litt for gitt. Men det er klart, dette 
er komplekst. Politikerne må finne ut 
hva de vil, hvem kommunen er til for, 
og hvem vi er. Essensen, slik jeg ser 
det, er at ting er bra og at vi vil ta vare 
på det vi har. Det er framtidas verdi. 
Til det trenger vi boliger, og vi trenger 
skolen, sier Bjørnstad. 

Alle skal med 
På skolekjøkkenet i Skurdalen ville de 
garantert skrevet under på akkurat 
den erklæringen. I påvente av at de 
ovnsbakte potetene skal bli klare til å 
serveres sammen med hjemmelagde 
karbonader og bruna løk, koser eleve-
ne seg med litt Minecraft og små-
snakk. 

Brødrene Ole og Jon snakker om 
alle dyrene de i det siste har sett uten-
for huset: en flokk med traner, rev og 
hele fire elger på en gang. Sigve fortel-
ler om at han grudde seg til å begynne 
på skolen, fordi han som førsteklas-
sing måtte forholde seg til sjuende-
klassingene. Men det som hørtes 
skummelt ut, viste seg å være en ube-
grunnet bekymring. Det var både 
trygt og fint å være sammen på tvers 
av alderstrinnene. Slik det forhåpent-
ligvis blir på skoleturen de skal dra på 
rett før sommerferien. På Tromøya 
utenfor Arendal skal alle 14 gjennom 
naturfagundervisning i naturen, liv-
redning i sjøen og andre spennende 
aktiviteter som samtidig blir skolens 
farvel til de som til høsten skal over til 
ungdomsskolen. 

Kanskje elevene da i fellesskap kan 
løse inn den ferske sjekken på 5000 
kroner som henger i glass og ramme i 
skolens trappegang? Beløpet er gitt av 
Radio Hallingdal og Skue Sparebank. 
Som representanter for Dagali og 
Skurdalen sto nemlig Veslemøy, Ole 
og Jon igjen som vinnere av «Kven 
veit mest». Men selv om elevene i 
Skurdalen er flinke, så kan til og med 
de trenge litt flaks noen ganger. 

– Ja, haha, det var et musikkspørs-
mål helt på slutten, sier Veslemøy.

– Jeg blanda to sanger og huska helt 
feil. Så ble det likevel riktig, sier Ole.

– Og sånn vinner man 5000 kroner!
olavo@klassekampen.no

➦

«Når jeg blir voksen, er jeg sikkert lei  
av å bo her. Så da skal jeg flytte til Oslo. 

Eller til et annet land»
MARIA (13)
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DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VICTORIA (7)  SPRANG: Ifølge rektor Elisabeth Groven har Dagali og Skurdalen skole et godt læringsmiljø og høy trivselsfaktor.

NÅR ER SMÅTT FOR SMÅTT? 13 av de 14 elevene ved skolen i Skurdalen kommer med skolebussen fra Dagali. Alternativet er å fortsette en mil ekstra til Geilo. 


