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Vidar og Britt er ute på tur rett
som det er.

Utsikten fra hyttekontoret.

Fra
Stortinget
til Skei

Her er bredbånd og infrastruktur på plass for å holde
jobb og hverdag i gang
Vidar Bjørnstad

Samboer Britt sørger for lys og utsikt
fra hyttekontoret.

I november var han der tre
uker i strekk. 108 døgn siden
1. juli i fjor. Sånn kan det gå
når Oslo blir nedstengt og
kontoret flyttes til fjells.

– Det fungerer så fint! Her er bredbånd
med den hastigheten som trengs til
møter og konferanser. Det blir gjerne en
tur ut med samboer Britt midt på dagen,
så jobber jeg heller igjen et par timer på
kveldstid. Perfekt!

Av Åse Kari Gravråk

Med høy smitte i Oslo og en nedstengt
by siden mars i fjor var han ikke i tvil
om å flytte hverdagen sin til fjells. Han
har heller ingen planer om å slutte med
hyttekontor når normale tilstander er
tilbake.

– Jeg har alltid en ”Teams-skjorte” og
en ”Teams-dressjakke” klar når det skal
være litt formelle møter, men Swixbuksa
er under bordet så den ser de ikke.
Vidar Bjørnstad (61) jobber som seniorrådgiver i IT-avdelingen på Stortinget,
men den tradisjonelle kontorplassen
har altså blitt erstattet med hyttekontor
i Skei hyttegrend. Hver morgen rigger
han seg til med pc og stor skjerm ved en
80x60 cm stor pult.

brukt hytta si mye i denne perioden, har
truffet flere her nå enn jeg har gjort før
på hverdager.

Vil fortsette med hyttekontor

– Nei, vet du hva? Det fungerer så bra,
og det ideelle for meg blir kanskje et
par dager i Oslo og tre på Skei når vi
er tilbake til normalen. Jeg tror flere vil
utnytte muligheten til hyttekontor fremover. Her er bredbånd og infrastruktur
på plass for å holde jobb og hverdag i
gang. Jeg merker det er flere som har
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Klar for Teams-møte.

Trives i eget selskap
I november var Vidar Bjørnstad på
hytta tre uker i strekk, alene. Det ble
verken ensomt eller kjedelig. - Dagene
gikk veldig fort med jobbing og møter,
men man må trives i sitt eget selskap
og kunne sette pris på det, ellers
hadde det ikke gått. Dessuten er jeg
ofte ute på tur, enten på ski eller på
beina. Og med tv-kanaler og sosiale
medier holder jeg god kontakt med
venner og kjente.

Vidars

HEIMELAGA
KJØTSUPPE

Vil bidra i lokalsamfunnet
Vidar er engasjert i det som skjer på
Skei. Han har sittet i styret og samarbeidsutvalg i hyttegrenda og vil gjerne
engasjere seg i lokalsamfunnet.
– Kommunen må se på skillelinjene
mellom hyttefolk og innbyggerne, den
grensa må utjevnes, mener Bjørnstad.
– Jeg tilbringer så mye tid her at jeg
føler meg som halvt gausdøl. Og det
er mange av oss som vil bidra i lokalsamfunnet.
Han synes det skjer en positiv utvikling
på Skei, men mener kommunen må
passe på at området ikke blir for mye
regulert. Vann og avløp, god infrastruktur er også viktig.

Starten på hyttelivet
Vidar bor sammen med Britt
Martinussen og de har hatt hytte på
Skei i 15 år. Han ville egentlig ha hytte
i hjembygda Vågå, men Britt fikk han
med til Skei da hun fikk mulighet til å
leie i fjellandsbyen.
– Jeg var skeptisk, men jeg trivdes
godt! Det ble starten på vårt hytteliv
på Skei.

Kjøttsuppe
Et godt hytteliv krever god mat. Vidar
liker å lage mat og kjøttsuppe laget
bra bunnen er en av favorittene. Da
fyrer han i peisen og svinger seg
på kjøkkenet med gode råvarer fra
Joker´n, - Det er et must å kunne
bruke nærbutikken, sier han. - Og
suppa blir ekstra god hvis den blir
stående en dag eller to, men én ting
er veldig viktig. Du må kjøpe kjøtt
som kan kokes lenge altså, det egner
seg ikke med filet av noe slag, men
høyrygg gjør susen! Og skikkelig kraft
eller fond.

Tenker fremover
Vidar Bjørnstad gleder seg til alt blir
normalisert igjen. Gleder seg til å ta en
øl eller matbit på Segalstad Seter uten
å tenke på meteren. Men han ser lengre frem også. Han ser for seg at han
kommer til å bruke hytta enda mer når
han blir pensjonist. Der trives han så
godt, både ute og inne. Liker å gå og
sykle korte og lange turer. Han røper
at han også drømmer om å ha en liten
flekk i Gausdal der han kan dyrke
poteter og grønnsaker. Så hvem vet,
kanskje vagværen på Stortinget som
føler seg som halvt gausdøl ender opp
men både hytte og småbruk?

Dette trenger du:
900 gram oksehøgrygg eller anna grytekjøtt
5 store poteter
4 gulrøter
1 kålrot
300 gram sellerirot
8 store porsjoner
1 lauk
slik at ein har god
1 purre
og lettvint mat
2 fedd kvitlauk
i fleire dagar
1 pakke frosne erter
og slepp å gå svolten
1 flaske mørkt øl
frå matbordet.
3 dl ferdigblanda oksefond
Salt, peppar og olivenolje/rapsolje

Slik gjør du:
Skjer opp kjøtet i 2 cm store firkantar. Kutt opp lauken og sviss den
i kjelen i oljen. Brun deretter kjøtet i kjelen saman med lauken.
Tilsett ei flaske øl og fond. La det koke opp mens man skummar
av med ei sleiv. La deretter kjøt og lauk putre i om lag 60 minuttar.
Medan kjøtet putra kuttar man opp alle grønsakene i passelege
bitar. Etter at kjøttet har kokt i om lag 60 minuttar har ein alle grønsakene, unntatt ertene opp i kjelen, tilsett meire oksekraft og vatn
slik at det nesten dekker grønsakene. Kok opp og la det det småkoke i om lag 50 minuttar til grønsakene er godt møyre. Ti minuttar
før suppa er ferdig tilsett frosne erter, noko som gjer suppa meir
delikat å sjå på. Smak til slutt til med salt og peppar, eventuelt
aromat krydder og litt meir olje.
Suppa serverast med godt heimbaka flatbrød frå til dømes Øyens
heimebakeri, kald pilsner og ein gammal Oppland akevitt sidan vi er
i gamle Oppland fylke. En god eplesider gjer også susen til denne
matretten.

Bon appetit!
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