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Rekordomsetning
i HG-butikkene
JEVNAKER :

Kramboden på
Hadeland Glassverk
har holdt åpent
siden 1912, men
aldri har de solgt så
mye som sommeren
2011.
Ida Løvbrøtte Bruvik

– Vi skjønner det nesten ikke
selv, sier salgs- og markedssjef
Kari S. Roll-Matthiesen ved
Hadeland Glassverk. Flere av
butikkene ved glassverket har
solgt mer enn noen gang, og
spesielt det gamle landhandleriet Kramboden kan skryte av en
imponerende rekordomsetning i
sommer.
– Butikken har lenge vært i
et positivt driv og det er moro at
de nå har klart å slå omsetningsrekorden, sier Roll-Matthiesen.
Hun forteller at det gode salget
er viktig for å sikre HG som arbeidsplass.
– Det er viktig for at vi kan
holde på alle våre dyktige ansatte, og selvfølgelig veldig positivt
for den videre driften, sier hun.

Mot rekordår

Generelt har Hadeland Glassverk hatt en suksessfull sommersesong fram mot 22. juli i
år. Bedriften var på god vei mot
å slå rekord i antall besøkende,
men sviktende besøkstall de siste
ukene gjør at det endelige tallet
er betydelig lavere enn toppåret
2007.
Siden mai har 400.000 besøkende vært innom glassverket,
noe som er helt identisk med
fjorårets besøkstall. Roll-Matthiesen forteller at de er fornøyd
med tallet, og tror været er mye
av grunnen til at de klarer å holde et så høyt besøkstall år etter
år.
– Sommeren har vært preget
av det vi kaller for HG-vær, altså
dager med overskyet himmel, sier
hun.

Kjøper mer

Daglig leder i Fabrikkutsalget,
Siv Von Schack, forteller at folk
kjøper betydelig mer enn før når
de besøker glassverket.
– Det kommer folk langveisfra
for å få tak i varer som er gått ut
av produksjon andre steder, sier
hun. Fatene til glassverkets egne
glassblåsere er blant de aller mest
populære varene, og Von Schack
forteller at de ofte selger 50 fat
om dagen.
Til tross for det økte salget
har bemanningen i butikkene
vært den samme som tidligere
sommere. Tonje Todal i Kramboden forteller at det har vært
en hektisk sommer med mange
turister.
– Det er klart det er travle
tider, men det er utrolig artig å
møte så mange mennesker fra
inn- og utland, sier hun.

HISTORISK OMSETNING: Det har vært en travel sommer for butikkmedarbeider Tone Todal i Kramboden på Hadeland Glassverk. Denne
sommerens salgstall har slått omsetningsrekorden i det gamle landhandleriet. 
FOTO: IDA LØVBRØTTE BRUVIK

MEST SOLGT: – Vi selger ofte 50 fat om dagen, sier daglig leder i
Fabrikkutslaget, Siv Von Schack.

POPULÆRT GODIS: Selma Haugen Strømsæther fra Fredrikstad er
strålende fornøyd etter å ha fått en kjærlighet fra det gamle landhandleriet. Hun besøkte glassverket sammen med besteforeldrene
Lisbeth og Odd Haugen.  

Best i landet

Fagernes: Fagernes
camping har tross en
regnfull sommer hatt større
trafikk, og etter at de ble
kåret til Norges fineste
campingplass.

Geir Norling

– Det var supert å få den prisen. Vi har opplevd at flere har
valgt å legge veien om Valdres
i sommer. Samtidig har vi opplevd at prisen har skapt et positivt press på oss. Nå må vi leve
opp til at vi er best, sier Kaja
Funder Idstad.
Forleden hadde campingplassen besøk av Norsk Cara-

vanclub. Det var de som tidlig i
sommer utropte Fagernes Campingplass til Norges fineste.
– Vi kårer hvert år en plass
til den fineste i Norge. Vi har en
del kriterier å gå etter. Vi er en
interesseorganisasjon for dem
som kjører bobil eller har campingvogn. Vi har sett at denne
prisen har vært med på å høyne
kvaliteten på de 90 topplassene
vi har i Norge, sier Arne Løvaas
i Norsk Caravanclub.
– Vi jobber hele tiden for at
våre medlemmer skal få et bedre tilbud. Vi har mange medlemsfordeler. Vi har gratis sjekk
av bilene hver vår, og vi har
gratis kjøre- og ryggekurs for
våre medlemmer, sier Løvaas.

NORGES FINESTE: Norsk Caravanclub kåret Fagernes Camping
til årets fineste plass. Her er står Kaja Funder Idstad fra Fagernes
camping mellom to representanter fra Norsk Caravanclub, Arne
Løvass og Lars Thomas Eriksen.
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Fagernes camping har mange stamgjester som kommer
innom hvert år. Det er 60 faste
plasser på campingplassen, og
100 plasser til omreisende turister.
– Det er mest nordmenn
som kommer, men vi har også

mange tyske og nederlandske turister. Det er stadig flere
ryggsekkturister innom plassen
også. Det er folk som skal på
fjelltur, som for eksempel til
Besseggen. De bor i telt her før
de drar videre inn i fjellheimen,
sier Idstad.

