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– Her blir det jo så fl ott, Arne, 
utbryter Aagot Stoltz Meyer i 
kulturloftet i øverste etasje på 
Holmen Brænderi.

Nå gjenstår den siste fi npussen på loka-
  lene i tredje etasje i den gamle bren-

neribygningen, over Vitensenteret. Lørdag 
førstkommende er det åpning av lokalene, 
og da har Gjøvik fått en ny kulturarena.

– Opprinnelig var det ikke tenkt å bruke 
denne tredjeetasjen til noe i det hele tatt. 
Men så ble det søkt om offentlige tilskudd 
til å sette to rom i denne etasjen i stand. 
Penger kom fra spillemiddelordningen, 
forteller Arne Moen, kulturleder i Gjøvik 
kommune.

En million i tilskudd
Kulturloftet i tredje etasje er fordelt på 

to rom, totalt er det rundt 600 kvadratme-
ter. Så langt har Oppland fylkeskommune 
bevilget 677.000 kroner til kulturloftet. Det 
skjedde i fjor. I år sendes en ny søknad, slik 
at det totale tilskudd så vidt kan bikke over 
en million kroner.

Eier av bygningen er Industribygg AS, 
som eies av kommunen. Dette selskapet 

har renovert den gamle brenneribygningen. 
Gjøvik kommune leier lokalene i bygningen, 
og videreleier til Vitensenteret. Kulturloftet 
i bygningen leies også av kommunen, men 
det er Vitensenteret som skal stå for drifta 
av kulturloftet, som skal ta hånd om utleie 
til de ulike brukerne.

– Kulturloftet skal brukes til mange for-
mål. Her kan det bli bokkafé, utstillinger, 
konserter, møter. Poenget er et dette skal 
være lokaler mange aktører kan ta i bruk, 
sier Arne Moen.

Fine lokaler
– Her er det fi nt. Et fi nt rom i en fi n byg-

ningen. Stedet passer helt fl ott for oss til 
våre mindre konserter eller andre framførin-
ger, sier Aagot Stoltz Meyer, leder av Gjøvik 
kunst- og kulturskole.

– Vi kan gjøre mye ut av dette rommet. 
Her kan en scene plasseres midt i rommet, 
eller inntil en vegg. Akustikken høres ikke 
helt topp ut her og nå, men når vi får inn 
både møbler og mennesker blir nok klangen 
en annen, mener hun.

– Vi mistet en arena da rådhusfoajeen 
ble tatt i bruk som kommunestyresal. Gjø-
vikhallen blir litt for stor og lite intim for 
de mindre konserter. Kulturloftet her er 

midt i blinken for oss, synes Aagot Stoltz 
Meyer.

Sang og orkester
Noe arbeid gjenstår før kulturloftet er fer-

dig. Det minste rommet er ferdig. Det stør-
ste rommet mangler litt. Blant annet skal 
et vindu gjøres om til ei dør, slik at man får 
to utganger fra rommet. Men om døra er 
på plass eller ikke, lørdag blir det åpning 

av kulturloftet. Gjøviks ordfører Kåre Hau-
gen kommer. Barnekor og kammerorkester 
fra Gjøvik kunst- og kulturskole kommer. 
Benedikte Narum Jenssen og Nora al-Jabri 
skal synge duett. Og Frozt Film skal vise 
multivisuell scenekunst.

– I neste uke er det allerede inne noen 
arrangementer, forteller Arne Moen.
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MIDT 
I BLINKEN: – Et 
fi nt rom for våre 
framføringer, 
sier Aagot Stoltz 
Meyer til Arne 
Moen om kultur-
loftet i Brenne-
riet i Gjøvik. 
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Hvis du ikke vet hvor i 
Valdres Holdalsfoss 
ligger, vet du kanskje det 
når du har lest 
debutboka til 
krimforfatter Kjell H. 
Mære. Avisjournalisten 
bor nemlig like ved. 

I   dag lanserer han bokdebuten sin, «En til 
 evigheten» på Commentium Forlag. 

Mære har tatt utgangspunkt i det miljøet 
han lever og arbeider i: Valdres. Lokala-
visjournalisten har i åtte år fartet distrik-
tet rundt og sanket kunnskap og inntrykk 
som kan brukes i en krimroman. Han har 
blitt kjent med distriktet, med det lokale 
politiet og livet i Fagernes og bygdene 
rundt.

– Men alt er fri diktning. En ren røverhis-
torie. Her fi nnes ingen konkrete personer 
eller miljø som kan gjenkjennes, forsikrer 
Mære.

– Alt er fri diktning, fri fantasi, sier han. 
I romanen tas alt fra unge familiefedre til 
påske fremmedarbeidere av dage.

En drøm
45-åringen, som opprinnelig kommer fra 

Sparbu i Steinkjer kommune i Nord-Trøn-
delag, har gått med en forfatter i magen i 
mange år. Han har lest sine romaner og 
latt seg fascinere av sjangeren. Men det var 
først da den tidligere kollegaen Kai Martin 
Brekke i Sogn ga ut sin første roman i fjor 
at Mære bestemte seg. Siden påske i fjor 
har han brukt sine ledige stunder til å kjæle 
med manuset. I kveld blir boka lansert på 
Fagernes.

– Det er vel lovlig seint å bokdebutere 
i min alder. Men når Brekke kunne, så 
kunne vel jeg også, tenkte jeg. Brekke er 
jo tre år eldre enn meg, sier Mære med et 
smil, og serverer kaffe ved vindusplassen på 
kjøkkenet hjemme i Sebugrenda, like ved 
Holdalsfoss. 

Nært
Og ved Holdalsfoss bor en av aktørene i 

romanen hans. Handlingen spinnes rundt 
lensmannskontoret på Fagernes, og de som 
arbeider der. Lensmannen er en barmfager 
38-åring kvinne fra Toten. Betjentene ved-
der konjakkfl asker på utfallet av eliteserien 
i fotball. Mysteriet består i å fi nne ut hvorfor 
en morder tar folk i Valdres av dage uten 
noe forståelig motiv.

– Det har vært kjempegøy å skrive. For 
en journalist er dette den beste medisin mot 
skrivevegring, mener Mære. 

Han har lenge jobbet med tanken, sam-
let inntrykk gjennom sine år i Valdres og 
skrevet ned noen brokker dann og vann. 
Men han sier at selve historien har tatt 
form etter hvert som han har skrevet.

Ble forbikjørt
Mære erkjenner at selv en forfatter på 

fri fantasi henter noen av bildene fra det 
virkelige livet.

– Hovedpersonen er en liten trailersjå-

før. Og jeg har sett ham, men ikke her i 
distriktet. Jeg husker fortsatt episoden. Jeg 
ble forbikjørt av et vogntog. Forbikjøringen 
var rett og slett hasardiøs. Litt seinere fi kk 
jeg se vogntoget, som hadde stoppet på en 
bensinstasjon. Ut av den digre bilen kom en 
bitte liten mann. Det var et underlig syn, sier 
Mære med et lurt smil. Det er en del slike 
observasjoner som har skapt rollefi gurene 
hans.

Spent
Nå er han spent på hvordan anmeldere 

tar imot boka hans. 
– Anmeldelsene betyr alt for salget, sier 

Mære.
Den er trykt i et opplag på 1000. Skulle 

mottakelsen bli som han håper, har han 
fl ere prosjekt i ermet. Han viser et utvalg 
tekstmapper på den bærbare pc-en.

– Så hvis leserne vil, skal det ikke så på 
meg, sier Mære.
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Krim fra kjøkkenbordet

SKRIVEGLEDE: Debutromanen til Kjell H. Mære er skapt ved kjøkkenbordet, akkompagnert 
av sterk kaffe, røyk og småfugler på verandaen.  FOTO: INGVAR SKATTEBU

DEBUTANT: Journalist Kjell H. Mære fra 
Fagernes debuterer som krimforfatter med 
«En til evigheten».
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