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Fire sherpaer jobber 
seg opp Midsundura 
og skal videre mot 
Digergubben og Mids-
undhornet. Nye stier 
tar form.

AGNAR GJENDEM
agnar.gjendem@r-b.no

MIDSUND: Kolbjørn Ove Stølen var 
initiativtakeren til at eksperter 
fra Nepal skulle få orden på 
turstier med stadig flere sår. Han 
er sikker på at dette vil gi en 
positiv effekt, både for bygde-
folket og ikke minst for å trekke 
til seg flere turister til Midsund.

– Jeg ble inspirert av et 
tv-program som viste hva sher-
paer fra Nepal har utrettet i 
turstier flere steder i landet. Jeg 
fikk ei idé som jeg fortalte 
kommunestyret. Men så var det 
penger, da ...

Godt i gang. Han har gjort en 
god jobb, for arbeidet pågår for 
fullt opp Midsundura, her blir det 
ei totalrenovering. De skal videre 
mot Digergubben og Midsund-
hornet. Økonomien er sikret til 
dette prosjektet, målet er at stien 
til Rørsethornet kan bli den neste.

– Det er utrolig å se den store 
entusiasmen sherpaene har for 
oppgaven. Det hentes stein fra 
ura, også med helikopter. Da 
sparer vi mye tid. Steiner opp mot 
ett tonn hentes ned, som de klyv 
og tilpasser stien. Det skal en 
utrolig teknikk til for de mange 
tunge luft. De utfører ei makeløs 
steinsetting, et arbeid som vil 
være til glede i hundrevis av år, 
sier Stølen. 

 
 Fascinert. Mange har gjennom 
tv-program blitt fascinert av 
historien til sherpaene fra Nepal. 
De er fra landsbyen Khunde, som 
ligger på 3840 meters høgde og 
like ved foten til Mount Everest. 

– Flere har mistet sine 

nærmeste som guider i fjellet. Og 
våren 2015 ble området rammet 
av et voldsomt jordskjelv, 90 
prosent av bebyggelsen ble 
ødelagt. De fleste mistet alt de 
eide.

Kompetanse. Stadig flere 
frarådet sherpaene å gaid i de 
enorme fjellpartiene. Men ryktet 
om deres effektivitet og kompe-
tanse som stibyggere gikk foran 
dem, tilbudene ble etter hvert 
mange. I dag er det 36 sherpaer 
som er på prosjekt i Norge.

– De lønnes etter norsk tariff. 
For arbeidet sherpaene gjør i en 

sommersesong i Norge, kan hver 
av dem ha tjent mer enn de ville 
gjort på flere tiår i Nepal. Pengene 
deles med den fattige landsbyen.

Idrettslaget. – Jeg syntes det er 
naturlig å legge et slikt prosjekt 
under idrettslaget. Grunneierne 
var med oss. Vi fikk god drahjelp 
fra GASS-ROR IKS, som bevilget 
750.000 kroner i startkapital. 
Midsund kommune forskotterer 
inntil tre millioner. Bedrifter er 
også med i spleiselaget, forteller 
Stølen.

Millionprosjekt. Midsundura, 

Digergubben, Midsundhornet og 
Rørsethornet er de viktigste 
stiene å ta fatt på. Prosjektene kan 
samlet beløpe seg til seks-åtte 
millioner kroner, og her er det 
mange tilskuddsmuligheter.

– Det er i dag 36 sherpaer i 
Norge, de har returbillett i 
oktober. Kanskje kan vi ta Rørse-
thornet i høst, det er godt mulig. 
Vi har et stående tilbud, vi bør 
gripe muligheten, mener Stølen.

Kapasitet. Turgåere passerer 
opp og ned Midsundura, det er 
utrolig å se arbeidskapasiteten til 
de fire sherpaene og hvordan de 

arbeider i områder der maskiner 
ikke kommer til. De har 11 timers 
dag, starter kl. 0730 og holder det 
gående til kl. 1830. Det er mye slit 
og tungt arbeid, ikke rart de som 
oftest i seng kl. 21.   – Ikke bare at 
vi får turstier som vil være et 
fenomenalt produkt, vi får bedre 
turtilbud i Midsund. Og det kan 
bli et solid løft for reiselivet. 
Samtidig bistår vi med hjelp til et 
hardt prøvet folk. Dette er også et 
sosialt bidrag til sherpaene. Vi 
skal forsøke å få til en innsam-
lingsaksjon av ting de kan ta med 
seg når de vender heim, forteller 
Kolbjørn Ove Stølen.  

Nye stier tar form
n Jobber seg opp Midsundura  n Beundrer arbeidskapasiteten   

Stibyggere: Tashi (t.v.), Da Tshiring, Lhakpa Tamang og Lhakpa Sherpa jobber seg oppover Midsundura og skal videre til 
Digergubben og Midsundhornet. Guttene fra Nepal er vant til massive fjell, men utsikt mot sjøen i Midsund er heller ikke å 
forakte.  FOTO: PRIVAT

Tungt: Steinheller tilpasses terrenget og legges opp i Mids-
undura.  FOTO: PRIVAT

Transport: Steinblokker på 
over et tonn hentes fra fjellet 
og fraktes ned til sherpaene. 
 FOTO: PRIVAT

Innbydende: Ansatte fra Midsund Bruk har vært på tur og 
testet stien, de er full av lovord om arbeidet sherpaene 
legger ned.  FOTO: STIAN FINSTAD/MIDSUND BRUK
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PaPiravisa
Hver måned har vi temasider om bil og
motor. Annonser som bestilles til våre
temautgivelser plasseres i tilknytning
til temaartiklene.

rbnett.no
Samme uka som vi har temasider
i papiravisa vil også artikler om motor
legges ut på Rbnett.

Kontakt oss i dag for gode tilbud
på annonsering på våre temasider!

Telefon: 71 25 01 25

Telefaks: 71 25 00 11

E-post: salg@r-b.no
eller kontakt din faste markedskonsulent!

Annonsefrist
Fredag 10. juni
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1000
Hver måned betaler Romsdals Budstikke 
for det beste nyhetstipset. I tillegg vanker 
det en god del flaxlodd for mange av de 
øvrige tipsene. Har du en nyhet  
stor eller liten – ring 992 53 000!

I 2000 kjøpte Lillian 
Myrvold et gullur ved en 
antikkbutikk i Molde. Det 
viste seg seinere at uret var 
stjålet. 

AGNAR GJENDEM
agnar.gjendem@r-b.no

MOLDE: – Etter 15 år oppdaget 
jeg en inskripsjon i den 
dobbelkapslede klokka, 
forteller Myrvold. Det førte 
henne til en svensk mann. 

– Det viste seg at han hadde 
fått den av sin far på konfirma-
sjonsdagen, og at den ble 
stjålet for 50 år siden.

Dødsbo. – Gulluret ble 
liggende ubrukt. Flere år 
seinere ble det oppdaget at 
uret er dobbeltkapslet. Da de 
åpnet det andre lokket, var det 
gravert inn «Eskil Björnegård, 
23/6 1945». 

 – Det viste seg at Björne-
gård, som bor i Varberg, er en 
kjent størrelse innen svensk 
musikk. For han var dette 
historie, han ville ikkje ha 
gulluret tilbake.

Narkotika. – Noe gult kom 
gjennom lufta. Det var en 

potetgullpose, men jeg skjønte 
at innholdet var noe annet 
siden det smalt slik, forklarte 
ei av streikevaktene utenfor 
Rød Bare Blå i Molde.

 De åpnet posen for å sjekke, 
dette måtte være narkotika 
sammen med ei metallvekt. At 
pakken ble kastet ut skyldes 
trolig at politiet var på besøk.

  
Familiehistorie. – Jeg har 
lært mye om familiehistorien. 
Det gjør meg stolt!, fortalte 
Embla Hatlebakk (15), olde-
barnet til Birger Hatlebakk.

I 1947 stiftet han bedriften 
som seinere skulle få navnet 
Glamox. Oldebarnet fra 
Sandnes tok turen til Molde 
for å ha arbeidsuke i bedriften.

Tilknytning. – Oldefar har 
også sin egen gate oppkalt 
etter seg, konstaterte Embla. 
Glamox tar imot tre-fire 
arbeidsukeelever i året. Men 
sjelden har elevene så sterk 
familiær tilknytning til 
bedriften som i Emblas tilfelle.  

 – Bedriften er større enn 
jeg trodde. Jeg har faktisk 
ikke vært inne her før, sa 
Embla.  

Oppsigelser. 40 ansatte i 
Prezioso Linjebygg AS har 
mottatt varsel om oppsigelse. 
Dette rammer ansatte spredt 
over hele landet.

– De fleste av de overtallige 
er offshoreansatte, men det er 
også en del landansatte, 
forklarte adm.dir. Kristoffer 
B. Jenssen. Ytterligere 30 
overtallige i avdelingen vil få 
tilbud om andre stillinger.

Legger ned. Romsdals 
Budstikke honorerer mange 
tips som kommer inn. Ett var 
om at Danske Bank omstruk-
turerer og legger lokalkontor.   
– Bankhverdagen forandrer 
seg, vi må gjøre endringer i 
bankstrukturen, fortalte 
kommunikasjonsrådgiver 
Even Gaarde-Landre. I Molde 
får de tre ansatte tilbud om 
sluttpakke. 

STIKKUT. Ikke før var kartene 
over årets poster i StikkUt 
distribuert før klagene kom. 
Det gikk på feil plassering av 
poster. Seks av turmålene i 
Molde var plassert feil. Slikt 
skaper reaksjoner.  

Fant eier av gullur

To gode venner: ... kikker etter sola og 
venter på våren. 
FOTO: JACQUELINE JUROWSKI

Bli med i konkur-
ransen om månedens 
leserbilde i Romsdals 
Budstikke. Send inn et 
bilde til oss, enten 

leserbildet
digitalt til redaksjon@r-b.no, MMS kodeord fotorb 
til 2097, eller på papir til Romsdals Budstikke, Pb 
2100, 6402 Molde. Merk konvolutten «Leserbildet». 
Hver måned kårer vi det beste bildet, og vinneren 
vil få 1000 kroner.
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Først flere år etter at 
Lillian Myrvold kjøpte 
lommeuret, oppdaget 
hun det mest spesielle 
ved det den antikke 
gjenstanden.

INgvIld SIlSETH
ingvild.silseth@r-b.no

FRÆNA: Året er 2000. Lillian 
Myrvolds datter har lyst på en 
klokke hun kan ha i bukselomma 
på jobb. Myrvold drar innom en 
brukt og antikkbutikk i Molde, 
og faller for et lommeur. 

Antikvitetshandleren sier at 
han har fått det inn fra et dødsbo 
ute i øyene, og Myrvold kjøper 
lommeuret.

– Jeg var ikke klar over at det 
var i gull, eller hvor mye det 
egentlig var verdt, sier Myrvold, 
som bor sammen med ekte-
mannen i Elnesvågen. 
 
Ny oppdagelse. Etter handelen 
viser det seg at dattera synes uret 
er for tungt til å ha i lomma, og 
det blir derfor liggende ubrukt 
heime hos Myrvold. 

Flere år seinere oppdager nabo-
dama, som var med da Myrvold 
kjøpte lommeuret, at det er 
dobbeltkapslet. 

– Dette hadde ikke jeg vært obs 
på i det hele tatt. Vi åpnet det 
andre lokket, og her var det 
gravert inn «Eskil Björnegård, 
23/6 1945». Da ble det plutselig 
litt mer interessant.

Myrvold begynner å søke på 
nettet for å se om hun kan finne 
fram til den forrige eieren. 

– Det viste seg at Eskil Björne-
gård, som bor i Varberg i Sverige, 
er en kjent størrelse innen svensk 
musikk. Jeg fikk blant annet opp 
en artikkel fra lokalavisa 
Härryda-posten, hvor det sto at 
han i 15 år var med å bygge opp 
musikkskolen i kommunen. 

verdifull fangst. For et par år 
siden oppfordrer noen venninner 
Myrvold til å finne ut hva lomme-
uret egentlig er verdt. Hun 
kontakter en urmaker i Molde, 
som kan fortelle at det er i 18 
karat gull og antakelig produsert 
før krigen i 1940. 

 «Urets verdi kan vanskelig 
settes da bruktmarkedet er for 
lite, og kjøper står sterkt i prisfor-
handlingene. Nytt ville uret anta-

kelig kostet 70.000-100.000 
kroner», opplyser han. 

 – Jeg betalte bare en brøkdel da 
jeg kjøpte det. Det er helt utrolig. 
Det er ikke prisen den er verdsatt 
til, men hva du får, som betyr noe. 
 
Tok kontakt. Forrige måned får 
Myrvold vite at gullhandlere er 
på plass i byen for å kjøpe gull. 

– Jeg skulle tilfeldigvis innom 
en gullsmed i Molde samme dag, 
og fortalte at jeg hadde tenkt til å 
selge lommeuret. Han oppfordret 
meg til å ta kontakt med Eskil 
Björnegård først, i tilfelle han 
hadde arvinger og ville kjøpe det 
tilbake. Jeg fant fram penn og 
papir, og skrev et brev hvor jegfor-
talte historien og la ved bilder av 
lommeuret.
 
«Bästa fru Myrvold». Tirsdag 
forrige uke fikk hun svar.  

«Bästa fru Myrvold. Tack för 
vänligt brev. Detta ur fick jag i 
konfirmantionspresent av min 
far. Uret stals i vår villa på 1960-
talet. Jäg tänker inte köpa tillbaka 
det. Det hade nästen fallt ur mitt 
minne at jag haft det i min ägo. 
Med vänlig hälsning från Sverige 
och Eskil Björnegård.» 

– Dette er som musikk i mine 
ører. Det er fantastisk artig, og 
tilfeldig, at jeg faktisk fikk svar. 
Jeg visste at det gikk an å søke 
etter folk på nettet, men mye av 
treffene jeg fikk var på grunn av 
musikken. Hvis han ikke hadde 
vært et kjent navn i kommunen, 

er det ikke sikkert jeg hadde 
funnet fram til riktig mann.

Rett før helga skrev hun et svar 
tilbake til Björnegård.

– Jeg ville blant annet få fram at 
det ikke var noen fra min familie 
som hadde vært i villaen hans og 
gjort innbrudd. 

Overrasket. Til Romsdals 
Budstikke sier Björnegård at han 
ble veldig overrasket da Myrvold 
kontaktet han, siden han så å si  
hadde glemt av lommeuret.  

– Hva er årsaka til at du ikke 
ønsker å kjøpe det tilbake?

– Jeg nøyer meg med mitt fars 
gamle gullur som minne, og dette 
kan også min sønn arve. Jeg har 

ikke saknet gulluret i løpet av de 
50 åra som har gått siden det ble 
stjålet, så det betyr ingenting for 
meg i dag, sier Björnegård.  
 
Skal selge lommeuret. Nå 
som Myrvold har forsikret seg om 
at Björnegård ikke ønsker lomme-
uret tilbake, ønsker hun å selge 
det. 

– Gullsmeden i Molde sa at han 
ønsket å kjøpe det, så jeg får ta 
kontakt med han. Jeg har ingen 
interesse av å ha det liggende. 
Dette lommeuret er rett og slett et 
klenodium. 

lillians gullfunn
Fant eieren til gammelt lommeur i 18 karat gull etter 15 år

Fant tidligere eier: Lillian Myrvold kjøpte et lommeur for 15 år siden. Nå har hun fått kontakt med den opprinnelige eieren.  
 AllE FOTO: INgvIld SIlSETH

Konfirmasjonsgave: Lommeuret hadde Eskil Björnegård fått 
i konfirmasjonsgave av sin far. 

Romsdals Budstikke 18.05.16.

10 ROMSDALS BUDSTIKKE        Tirsdag 26. april 2016NYHETER 11ROMSDALS BUDSTIKKE        Tirsdag 26. april 2016 NYHETER

Hvem: Kitty Eide 
Hva: Kommunika-
sjonssjef  
Hvor: Shell drift og 
prosjekt

Hva holder du på med i 
jobben nå?

– Vi har en stor vedlike-
holdskampanje på 
Nyhamna. Det er mye folk, 
fullt hotell og over 1.200 
opptatte senter. Alle de 54 
modulene har kommet og 
de skal koples på det 
eksisterende utstyret.
Hva var avgjørende for 
ditt yrkesvalg?

– Det har alltid vært 
styrt av tilfeldigheter. 
Egentlig skulle jeg bli 
lærer, men far sa at det 
var nok lærere i familien. 
Hehe. Så jeg ble journalist 
og jobbet 14 år i NRK før 
jeg ble spurt om å bli 
kommunikasjonssjef i 
Shell.
Hvorfor er din jobb 
viktig?

– Jobben er i skjærings-
punktet mellom det Shell 
gjør og samfunnet utenfor. 
Man må ha god kontakt 
med naboer, lokalmiljø, 
oversikt over hvem som 
gjør hva. Og man må ha 
evne til å kommunisere så 
det kompliserte blir 
forståelig.
Hva snakker dere om i 
lunsjen?

– Lunsjene på Shell, 
spesielt fredagslunsjene, 
er gjerne litt løse i 
snippen. Vi har en 
overordna tanke om at vi 
ikke skal snakke jobb, 
men det blir ofte det. Jeg 
synes det er fantastisk å 
treffe folk som jobber med 
andre ting enn meg sjøl.
Hvis du skulle velge et 
annet yrke – hvilket ville 
du velge og hvorfor?

 – Å, her kommer mitt 
ønske om reinkarnasjon 
inn. Det er så mye jeg 
skulle gjort! Arkeologi, 
geologi, lærer... Uansett 
hva, ville det vært noe 
som har med kommuni-
kasjon å gjøre.

PÅ JOBB:
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JOBB &  
KARRIERE

HVER TIRSDAG

I 1947 stiftet Birger 
Hatlebakk bedriften 
som seinere skulle  
få navnet Glamox. 
Oldebarnet Embla (15) 
fra Sandnes tok  
turen til Molde for  
å ha arbeidsuke i 
bedriften.

RigmoR SjaaSTad HagEN
rigmor.hagen@r-b.no

moLdE: – Det er ganske kult. 
Oldefar har til og med sin egen 
gate oppkalt etter seg, smiler 
Embla Hatlebakk (15) fra Sandnes 
i Rogaland.

Til vanlig går niendeklassingen 
på Giske skole. Nå har hun 
nettopp hatt arbeidsuke på 
Glamox, som tar imot 3–4 
arbeidsukeelever i året. Men 
sjelden har elevene så sterk  
familiær tilknytning til bedriften 
som i Emblas tilfelle. Glamox-
gründer Birger Hatlebakk er 
nemlig Emblas oldefar. 

 
På sparkesykkel. – Bedriften er 
større enn jeg trodde. Jeg har 
faktisk ikke vært inne her før,  
sier Embla, som bor hos beste-
foreldrene Astrid (70) og Torkell  
(73) Hatlebakk under Molde-
oppholdet. 

– Bestefar var fabrikksjef her 
før. Mamma også jobbet her da 
hun var i 30-åra. Og storebroren 
min, Torstein, var her i sin 
arbeidsuke for tre år siden, sier 
Embla. 

Birger Hatlebakk døde før 
Embla ble født, men historier om 
ham har hun hørt fra hun var lita.

– Han kjørte rundt på en spar-
kesykkel i fabrikken. Og kunne 
navnet og livshistorien til alle 
som jobbet her. Det synes jeg er 
ganske utrolig, sier hun.

 
– Stolt. Glamox sysselsetter 380 
ansatte i Molde, og 1.300 på 
verdensbasis.

– Hva tenker du om at det var 
din oldefar som startet dette?

– Jeg synes det er utrolig bra. Jeg 
er stolt av det, sier Embla, som 
bekrefter at hun er den i klassen 
som har reist lengst for å gjen-
nomføre arbeidsuka.

– og hva har du gjort?
– Jeg har vært på laben, avdelin-

gene for markedsføring, produkt-
utvikling, salg, it, produksjon, 
teknisk, lager, kundeservice og 
økonomi. Det har vært gøy, sier 
Embla, som hadde superlyst til å 
kjøre truck. Men:

– Jeg var ikke gammel nok, 
smiler hun.

 
En del av historien. – Vi synes 
det er artig at Embla kom hit i 
arbeidsuka. Hun er jo en del av 
historien til Glamox, sier perso-
nalsjef Marit Vien Nerbøvik.

Nerbøvik forteller at de ønsker 
å vise arbeidsukeelevene 
helheten i bedriften.

– De får se litt om hva som 
foregår i produksjonen og gjøre 
det de kan og får lov til å gjøre. De 
er jo under 18 år, sier Nerbøvik.

 
ingeniørplaner. Teamleder 
Kari Varhol i produksjonsavde-
linga roser femtenåringen.

– Hun er kjempeflink og tok 
jobben lett. Det er ikke alle som 
har teknisk innsikt, men det har 
hun, sier Varhol.

– arvelig anlagt?
– Haha. Kanskje. Mamma er 

veldig praktisk anlagt. Hun er 
ingeniør. Det skal jeg også bli, 
men jeg satser på oljenæringa, 
sier Embla.

– Til tross for nedgangsti-
dene?

– Det tar seg opp igjen, vet du.

i oldefar Hatlebakks fotspor
n – Jeg har lært mye om familiehistorien. Det gjør meg stolt!  n Embla (15) vil bli ingeniør  

– Tok jobben lett: Kari Varhol (t.v.) og Marit Nerbøvik synes 
Embla har vist god teknisk innsikt gjennom arbeidsuka. 

Familiebedrift: Embla Hatlebakk (15) fra Sandnes har vært i arbeidsuke på Glamox, som ble grunnlagt av oldefaren Birger Hatlebakk. Også storebroren, Torstein (27), var i arbeidsuke på familiebedriften for 
tre år siden.  BEggE FoTo: RigmoR SjaaSTad HagEN

 n Birger Hatlebakk (1912-1997) 
fra Fræna var en norsk 
forretningsmann og politiker

 n Grunnla Glamox i 1947 i 
Trondheim og flyttet virksom-
heten til Molde tidlig på 
50-tallet

 n Etablerte Moxy (i dag Doosan)  
i 1969

 n Var vararepresentant for 
Stortinget for Venstre fra  
Møre og Romsdal i perioden 
1969-1973

 n Sivilingeniør fra NTH
 n Eksperimenterte med 
produksjon av variert 
teknologi, herunder vind-
møller, koplingsbokser for 
elektriske anlegg, dørvridere 
og det som skulle bli hans 
viktigste bidrag: glamoxering, 
som er elektrokjemisk 
overflatebehaldling av 
alumunium. 
 Kilde: Wikipedia og  
 Marit Vien Nerbøvik

BiRgER HaTLEBakk

 n Glamox produserer hovedsa-
kelig belysningsløsninger for 
det profesjonelle markedet 
som for eksempel skole, helse, 
industri, kontor,  marine, 
offshore,  olje og gassvirk-
somhet. Konsernet har 
fabrikker i Tyskland, Estland, 
Sverige, Kina, Sør-Korea og 
Canada i tillegg til Norge.  
Den største fabrikken ligger i 
Molde.

 n Glamox i Molde har totalt  
380 ansatte, herav 250 som 
tilhører fabrikken og 60 
ansatte på logistikk, i tillegg  
til en rekke andre sentrale 
funksjoner for hele konsernet. 
På verdensbasis har bedriften 
1.300 ansatte. 
 Kilde: Marit Vien Nerbøvik

gLamox

-0,51%

oSLo: Hovedindeksen på Oslo Børs sank 0,5 
prosent til 592,22 på ukens første handledag.
At oljeprisen synker og børslokomotivet Statoil  
går tilbake med 1,8 prosent bidrar til nedturen.
Blant de få selskapene på hovedindeksen som 
stiger er REC Silicon vinneren med en framgang  
på 5,6 prosent, etterfulgt av DNO som steg 5,1 
prosent. Blant de øvrige selskapene med noen-
lunde omsetning og handel mandag var Norsk 
Hydro (+1,3), Telenor (+0,7), Marine Harvest (+0,6) 

og Orkla (+0,5). Foruten allerede nevnte Statoil 
falt DNB med 1,7 prosent, Yara med 1,6 prosent og 
TGS med 0,6 prosent.

I Frankfurt falt DAX 30-indeksen med 1 prosent, 
CAC 40 i Paris med 0,9 prosent og FTSE 100 i 
London med 0,7 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes mandag for 44,88 
dollar, ned med 0,58 prosent, mens prisen på et 
fat amerikansk lettolje er 43,33 dollar. 

 NTB

Nedgang på børsen

Romsdals Budstikke 26.04.16.


