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Dovrehytta Natt til onsdag
ble det begått
grovt innbrudds-

tyveri i Fossen skole i Mo-
elv. Tyven(e) stjal en pc
og en dataskriver. Rek-
tors kontor var møysom-
melig saumfart, og politiet
tror tyvene har fått has-
tverk etter hvert.

Konkursen knuste 
ikke nyttårsdrømmen
Konkursen i pio-
nerbedriften Holz
100 skipler ikke
nyttårsdrømmen
til geologene Ellen
og Sverre Planke
fra Oslo. Neste
måned åpner de
dørene på Dovre-
hytta.

Av Vidar Heitkøtter

DOVRESKOGEN: Den
nye turisthytta i Rondane
bygges etter en østerriksk
patent. De siste seksjonene i
heltre var nettopp levert da
firmaet Holz 100 i Braske-
reidfoss gikk overende. 

Åpner i februar
Familien Planke kunne

feire nyttårshelgen i sin egen
nyttårsdrøm. Innvendig er
tak og vegger ferdige. Krafti-
ge varmeovner er satt på for
å blåse all fuktighet ut av be-
tongen. Så snart som mulig
blir det lagt gulv i den 220
kvadratmeter store bygning-
en. Tidlig i februar skal så
mye være klart at de første
skituristene får komme inn
til kakao og varme vafler.

Da Ellen (33) og Sverre
(32) Planke kjøpte den gam-
le Dovrehytta, hadde de pla-
ner om å bygge et nytt serve-
ringssted på Skogsætrin for
to millioner kroner. Men
dette greier de ikke. Det sto-
re grunnarbeidet ble fire
ganger så dyrt som kostnads-
beregnet. Nå er vertskapet
usikker på hvor mye nyttårs-
drømmen vil koste. Kanskje
nærmere tre millioner kro-
ner…

Katedral i Rondane
– Det skal selges mange

vafler for å betale dette, ten-
ker dovringene som suser
forbi nybygget på ski. Turis-
thytta kneiser mot januar-
himmelen som en katedral i
Rondane. En ny byggestil og
en helt ny byggemåte, får
bygningen til å stikke seg
fram i den gamle setergren-
da.

Men samtidig ligger den
nye turisthytta lavt i terreng-

et, og er ikke blitt noe skjem-
mende fremmedelement.
Det vakte stor oppsikt da fir-
maet Holz 100 leverte sine
første, miljøvennlige hus i
massivt tre. Byggemetoden
var spesielt interessant for
skogbruket. Men konkursen
ble et faktum da eierne sa nei
til 5,5 millioner kroner i ak-
sjeutvidelse. 15 medarbeide-
re rakk såvidt å levere de sis-
te tak- og veggelementene
på Dovreskogen før alle an-
satte ble satt på porten.

Bygger stor bakerovn
Ellen Planke er glad for

at konkursen ikke berører
Dovrehytta. Hun er daglig
leder i selskapet Gebra as
som skal drive den nye turis-
thytta. Hele 2004 blir et byg-
geår før alt det utvendige ar-
beidet, og alle detaljene
inne, blir ferdig. 

Bare den to ganger tre
meter store peisen er et ka-
pittel for seg. Den skal byg-
ges som en bakerovn, og en
bakerovnfantast  er nå i ferd
med å godkjenne byggeteg-
ningene.

Dovrehytta er ikke plan-
lagt som overnattingsbedrift.
Men den får 16 sengeplasser,
og det er meningen å stille
hele bygningen til disposi-
sjon for bedrifter og andre
som vil leie den. I tillegg
kommer Ellen og Sverre
Plankes eget firma i Oslo,
Volcanic Basin Petroleum
Research AS, til å bruke
Dovrehytta mye, blant annet
til kurs og konferanser. Hyt-
ta vil være åpen for dagstu-
rister i vinterferien og i som-
mermånedene.

– Vi har ikke som målset-
ting at det er kakao og vafler
som skal betale hytta. Vi er i
ferd med å utarbeide en for-
retningsplan, og vi har stor
tro på at dette skal gå bra,
sier geologene bak den friske
nyttårsdrømmen i Rondane. Sverre og Ellen Planke innenfor de store vinduene som fanger den kjempefine utsikten fra Dovrehytta.

Turisthytta er reist i heltre et-
ter en østerriksk byggemeto-
de. Konkursen i byggefirmaet
skipler ikke fullføringen av ar-
beidet.

Kvinne alvorlig skadd i påkjørsel på Dombås
Av Anette Musdalslien

LILLEHAMMER: En 29 år gammel
kvinne fra Dombås ble i går kveld
brakt til St. Olavs Hospital i Trond-
heim med alvorlige bruddskader etter
en trafikkulykke på Dombås. Ulyk-
ken skjedde i et boligområde i nærhe-
ten av Heimevernsskolen på Dombås
i halv åtte-tiden. Kvinnen var ute og

luftet hunden sin da hun ble påkjørt
bakfra av en personbil. Rednings-
mannskap kom raskt til stedet, og
kvinnen ble brakt til sykehus i luftam-
bulanse. Kvinnen ble operert ved St.
Olavs Hospital sent i går kveld. Før
operasjonen ble tilstanden hennes be-
skrevet som alvorlig, men stabil.
Kvinnens hund, som også ble skadet i

ulykken, ble fraktet til veterinær. Fø-
reren av bilen, en 19 år gammel mann
fra Dombås, kom ikke fysisk til skade
i ulykken. Politiet har midlertidig be-
slaglagt mannens førerkort, men øn-
sket i går kveld ikke å si noe nærmere
om omstendighetene rundt ulykken.
Saken er nå under etterforskning.

Brann i uthus
TRETTEN: Det oppstod brann i et uthus
ved en hytte i Veslesetervegen i Tretten
Østfjell ved fem-tiden i går ettermiddag.
Eieren av uthuset fikk selv slukket bran-
nen før brannmannskaper kom til stedet.
Uthuset fikk bare innvendige skader, og
ingen personer kom til skade i brannen.
Politiet tror brannen startet i et aggregat. 




