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BILDET
Dagens bilde tar deg med tilbake 
til Ole Bulls plass på 1960-tallet, 
lenge før Dickens dukket opp ...
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Den svenske skiproffen og 
hans kjæreste ble forelsket 
ved første blikk. I et gult, 
gammelt hus i Jondal. 

VELKOMMEN INN

Lyckliga  
gatan

2

Hus & Hjem

INTERIØR
Rekkehuset er blitt et lyst 
og lekent hjem med mange  
morsomme påfunn.
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Mistet lommebok, 
fant lykken 

Nytt liv: Wille og My åpnet pensjonat i det nedlagte meieriet i Jondal. Nå håper de å tiltrekke seg både skientusiaster, vanlige turister og bedrifter som vil ha        konferanser.
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Mistet lommebok, 
fant lykken 

Nytt liv: Wille og My åpnet pensjonat i det nedlagte meieriet i Jondal. Nå håper de å tiltrekke seg både skientusiaster, vanlige turister og bedrifter som vil ha        konferanser.

Havneyoga, et nedlagt meieri og 
en tapt lommebok har snudd opp-

ned på livet til skistjernen Wille 
Lindberg og kjæresten My Ernevi.
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et er utrolig heftige fjell her. 
Hardanger har storslått natur 
både sommer og vinter, sier 
Wille Lindberg (32).

Ekstremskistjernen tar av seg 
brillene. Den ene brillestangen mangler.

– Jondal er unikt, sier Wille der han skifter 
laken og dynetrekk på en rustikk dobbelseng.

– Dette er et sentrum for mange heftige 
 aktiviteter. Veldig strategisk i forhold til Folge
fonna, Rosendal, Trolltunga og, litt lenger unna, 
Voss og Røldal, sier Wille.

Kroppen hans rister kontinuerlig.

et halvt år er gått siden Wille og kjæresten 
My Ernevi (32) åpnet dørene til Hardanger 
Fjord Lodge, et nytt overnattingssted i Jondals 
 forlengst nedlagte meieri.

Paret håper å trekke til seg både vanlige 
 turister og bedrifter, men kanskje først og 
fremst folk som er glade i naturen. Som vil 
 vandre på Folgefonna, slappe av med en båttur 

på Hardangerfjorden eller kjøre ski på områdets 
mange fjell.

– Man kan stå på ski langt ned mot fjordene 
på Vestlandet. Det finnes mange heftige steder 
å stå på ski her, sier Wille og rister videre.

Fredag 6. mai i fjor tok livet en brå vending 
for det svenske paret.

Wille hadde vært i Sunnmørsalpene for å 
gjøre opptak til ekstremsportfilmen «Don t́ 
Crack Under Pressure 3», som kommer på kino 
i høst. Da opptakene var ferdig, seilte han til 
 Bergen og plukket opp My. Sammen satte de 
kursen inn Hardangerfjorden. Det var en 
fredags kveld i mai, solen var på vei ned, og Wille 
og My  bestemte seg for å overnatte i Jondal.

– Det var en jättefin kväll, husker My.
På vei mot havnen fikk de øye på et gammelt, 

gult trehus midt på kaien.
– Det var kjærlighet ved første blikk. Vi tenkte 

at «her burde vi bodd», forteller Wille mens han 
rister videre.

Det viste seg at hun lette  
etter noen som kunne overta 

huset. Der og da spurte hun 
oss: «Skal ikke dere drive dette 

stedet?». Vi sa ja på flekken. 
 Wille Lindberg

D
Oppkalt etter fjell: Wille skifter sengetøy på rommet Gygrastolen. Juno passer på at pappa gjør skikkelig arbeid.
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Oppkalt etter fjell: Wille skifter sengetøy på rommet Gygrastolen. Juno passer på at pappa gjør skikkelig arbeid.

– Huset så veldig koselig ut der det lå, med fjor
den like foran og fjellet like bak, sier My.

My og Wille trodde at huset var en slags 
service bygning for båtgjester. Men uansett 
hvor mye de banket på døren for å betale leie 
av båtplassen, var det ingen som dukket opp.

Neste morgen gikk Wille opp på kaien for litt 
yoga. At lommeboken hadde glidd ut av bukse
lommen, ble ikke Wille klar over før han fikk 
SMS senere på dagen. Kvinnen som hadde fun
net lommeboken var også eier av huset på kaien.

– Det viste seg at hun lette etter noen som 
kunne overta huset. Der og da spurte hun oss: 
«Skal ikke dere drive dette stedet?». Vi sa ja på 
flekken, sier Wille.

etter et omflakkende liv var skiproffen klar 
for å skape et hjem. My nølte litt. Hun hadde en 
god jobb som markedssjef hjemme i Stockholm 
og var på god vei oppover karrierestigen. Men 
snart vant det gule huset. My sa opp jobben, 
leide ut leiligheten og flyttet til Hardanger.

– Det er jo litt overgang å gå fra to millioner 
mennesker i Stockholm til 300 i Jondal. Men 
det har gått bra, sier hun.

– Folk her er er veldig vennlig og vil hjelpe til. 
Det er kjekt å kunne skape nøyaktig det konsep
tet vi ønsker, sier Wille.

I rOmjulen rykket et kobbel venner inn, klare 
for en uke med malingspann, maskeringsteip 
og nyttårsfest.

– Vi ser nesten mer til vennene våre her enn 
da vi bodde i Stockholm. Der er alle så opptatt 
hele tiden, sier My.

sjarm: Parets interesse for sport gjenspeiles i interiøret. Hardanger 
Fjord Lodge handler om rustikk sjarm og høy hjemme hosatmosfære.
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Felles måltid: - I Norge er det nesten ingen som har allergi og ingen vil ha melk i kaffen. I Sverige er det omvendt, sier My Ernevi mens huns serverer en av signaturrettene: parmesan     gratinert kylling.
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Wille nikker, og forteller at de trives veldig 
godt i den vesle hardangerbygden.

– Det eneste er været. Alt regnet, sier My.
Nå blir Wille så overrasket at det er like 

før han slutter å riste:
– Været er ingen ulempe, My! Hver dag 

er det ulike skuespill som utspiller seg på 
fjorden. Det er jo bare heftig med litt vær 
og høststormer, synes Wille.

Hardanger Fjord Lodge handler om 
 rustikk sjarm, do på gangen og høy hjemme 
hos-atmosfære. Trehuset fra 1930-tallet byr 
på syv rom, overnatting i etasjesenger og 
enkle vinduer. 

Hver kveld er det  felles  middag for gjes-
tene rundt det lange,  hjemmelagde spise-
bordet. Men skal du ha middag, må du gi 
beskjed dagen før.

– My er veldig glad i å lage mat, sier Wille.

Nettopp maten er viktig for å lykkes, 
ifølge paret. Det skal være godt, men  enkelt 
- og i stor grad laget på gode råvarer fra 
nær området. Bestiller du sider til maten, 
kommer den fra Bleie gård. Vil du ha eple-
kake til dessert, kommer eplene fra et tre 
i nærheten.

– Vi er bare to stykker som skal gjøre alt. 
Da kan vi ikke ha retter som tar hele dagen 
å lage.

Så langt har det gått bra, bedre enn de 
hadde regnet med. I mars kom de første 
gjestene. I juli kom Juno, hun som henger 
i bæreselen på pappas bryst.

– Hvis jeg står stille, begynner hun å 
skrike, smiler Wille. Og rister  videre mens 
han prøver å skifte enda et sett sengetøy 
etter at nattens gjester har forlatt huset – og 
paret – som har fått et nytt liv.

Vi ser nesten mer til vennene våre her enn da 
vi bodde i Stockholm. Der er alle så opptatt. 
 My Ernevi

FelleS måltid: - I Norge er det nesten ingen som har allergi og ingen vil ha melk i kaffen. I Sverige er det omvendt, sier My Ernevi mens huns serverer en av signaturrettene: parmesan     gratinert kylling. maritimt: Enkle vinduer og fin utsikt. Det er ingenting å si på beliggenheten midt i Jondal.

Været er ingen ulempe, 
My! Hver dag er 
det ulike skuespill 
som utspiller seg på 
fjorden. Det er jo bare 
heftig med litt vær og 
høststormer. 
 Wille Lindberg
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StorStuen: – I Jondal har vi nærhet til naturen og stor frihet til å gjøre ting slik vi vil, sier My Ernevi og Wille Lindberg. Spisebordet er så hjemmelaget som det    er mulig. Wille og en kompis har til og med hugget tømmeret selv.



9 FREDAG 13. OKTOBER 2017 |    HUS OG HJEM

StorStuen: – I Jondal har vi nærhet til naturen og stor frihet til å gjøre ting slik vi vil, sier My Ernevi og Wille Lindberg. Spisebordet er så hjemmelaget som det    er mulig. Wille og en kompis har til og med hugget tømmeret selv.

Skiproff med 
superkrefter

Han er ikke lettskremt. Wille Lindberg er en 
av disse spinnville eventyrerne som grasiøst 
og fryktløst suser ned verdens bratteste fjell så 
løssnøen spruter og tilskuerne jubler. 

– Det gir en voldsom frihetsfølelse, gliser den 
svenske skiproffen. 

– Jeg er aldri så til stede som når jeg kjører 
nedover fjellsidene. Det er som å få superkrefter, 
som om alt går i slow motion. Hopper jeg fra en 
syv meter høy klippe, er det som om alt stopper 
opp i luften, sier Wille Lindberg. 

– Det skaper en avhengighet, men for meg 
handler det ikke om å være adrenalinjunkie. 
Det handler om å være til stede. 

32-åringen har vunnet det nordiske 
ekstremski-mesterskapet tre ganger. Han har 
flere høythengende medaljer i Freeride World 
Tour og andre internasjonale konkurranser. I 
tillegg har han kastet seg ned fra fjellet og inn 
i verdens kinosaler, som en sentral karakter i 
en rekke ekstremsportfilmer. 

– Har du ingen frykt? 
– Alle utfordringer har litt frykt i seg. Skal du 

slutte i jobben og starte for deg selv, har du en 
frykt for hva som kommer til å skje. 

– Men det kan være farlig? 
– Absolutt! Jeg har hatt venner som har om-

kommet i snøskred. Jeg tar ikke den samme 
risikoen som da jeg var yngre. Jeg sier nei hvis 
magefølelsen ikke er bra. Så litt klokere har jeg 
nok blitt, sier Lindberg. 

Nå er planen å kombinere pensjonatdrift i 
Jondal med skikarrieren på verdens drøyeste 
fjell. Når det er lavsesong for pensjonatet, er 
det full rulle på verdens skumleste fjelltopper. 

– Så jeg skal fortsette å kjøre ekstremski. Jeg 
trenger fortsatt eventyr! 

TEKST Paal Kvamme
FOTO Jan M. Lillebø

FilmStjerne: Wille Lindberg har deltatt i flere 
filmer fra ekstremsportkollektivet Nuit de la 
Glisse.  Foto NUIT DE LA GLISSE

Wille Lindberg har ingen 
planer om å droppe den 

internasjonale skikarrieren.


