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Gjestene
håndplukker

UTSIKT TIL FEST: Det er ingen grunn til å klage på panoramutsikten fra den flotte spisesalen på låven i Utistu.

TUNET: Det skulle bli et feriested for familien, men endte opp med syv hus og et kurs- og konferansested.

VERTENE: John Helge Haugnæss og Hege Grytdal

TORSDAG

FEIRET BRYLLUP:
Espen Graff og
Janne Seime Siler
feiret bryllyp her i
spisesalen i Utistu.

17.

NOVEMBER

2005

13

TRUKKET OM: Salongen i stuen i hovedhuset fant Hege Grytdal stuet bort på hjemgarden og fikk truk-

ket om møblene.

Gjester fra hele Norge har funnet sin perle i Utistu
i Oppdal.

tistu
er verter i Bortistu. Her på kjøkkenet som de gjerne låner bort til gjestene.

Det skulle bli et feriested for
familien. Nå er Utistu plukket ut
som en av femten utvalgte steder i
Norge som skreddersyr møter og
reiser for bedrifter. Det er
Innovasjon Norge i samarbeid
med landbruket som har funnet
fram til de femten stedene som er
samlet under betegnelsen «Håndplukket».
Og det mangler ikke på atmosfære i Utistu. Det kan sikkert
NRK-kjendis Espen Graff skrive
under på. Han og Janne Seime
Siler la nemlig bryllupsfesten 30.
juli til Bortistu der brudeparet og
Bjørnebærsorbet avslutter måltidet for dette selskapet.
gjestene benket seg i sommerfjøset.
Der er det bordplass til 80 personer
spisesal i grov rustikk stil. Også her er utsikten
og en enestående utsikt mot kulturlandskap og
upåklagelig.
fjell gjennom store panoramavinduer.
Maten er kanskje det som setter en ekstra
Utistu består i alt av sju gamle tømmerhus.
spiss på et opphold i Utistu. For kjøkkensjef
Inne i ei stor lafta oppdalsstuggu finner du peis Hilmar Ludvik Nilsen lager førsteklasses mat i
og solide langbord på kjøkkenet i den ene
følge gjester OPP har snakket med.
enden, og ei hjemmekoselig stue med peis og
I framtiden vil menyen i enda større grad ta
piano i den andre. Der møter vi vertsskapet
utgangspunkt i lokale råvarer fra flere gardsHege Grytdal fra Oppdal og John Helge
matprodusenter i Oppdal, lover vertskapet.
Haugnæss fra Melhus.
Da vi var på besøk ble et lag på 30 personer
– Det begynte med storstabburet i 1998. Det
servert portvinsmarinert reinsdyrfilet etter forvar så stort at vi måtte bygge et hovedhus som
retten som bestod av pletter med brie, røkelaks
sto i stil. Det ble ei oppdalsstuggu som sto ferog balsamicosirup. Etter den smakfulle hoveddig i 1999. Vi bygde det først og fremst til eget retten, disket servitørene opp med bjørnebærbruk, forteller Grytdal.
sorbet.
Oppvokst på nabogarden fant hun og samboeren ut at de kanskje like godt
KOMMER IGJEN
skulle bygge et helt tun.
Det som kanskje er det beste med Utistu, er
– Da begynte vi å lete etter
beliggenheten, skyter Grytdal inn.
hus, og valgte å se etter hus
Stedet ligger drøyt sju kilometer fra Oppdal
fra fjellregionen for å få en
sentrum og med rike muligheter til å ta turer
samstemt stil, forteller
til fots, på ski eller på sykkel, som for øvrig
Grytdal.
stilles til disposisjon av vertskapet.
I dag står sju gamle hus,
– Gjestene våre får ha stedet for seg selv når
hvor tre er stabbur, på tunet.
de kommer. Vi leier aldri ut til mer enn én
Husene er fra Oppdal, Innset,
gruppe om gangen, opplyser Grytdal og legger
Budalen og Rennebu.
til at flere har kommet tilbake til Utistu gjentatte ganger. Blant firmaene som bruker Utistu
LÅVE FRA 1650
er Rema, selv om selskapet også disponerer
Stedet er tilrettelagt for både
egne lokaler på Haugen.
næringsliv og private som
Utistu legger forholdene til rette slik at både
ønsker å samle kolleger eller
større og mindre grupper både kan få et faglig
venner til en helt spesiell oppog sosialt utbytte. Her er kulturarv og nostalgi
levelse. Her er hvert hus og
kombinert med diskret moderne teknologi.
hvert rom nøye gjennomtenkt
Vertsskapet kan tilby tre møterom med komned til hver minste detalj, slik
plett AV-utstyr, klimaanlegg og WLAN-tilkobat gjestene skal få maksimalt
ling. I Oppdalsstuggu finnes dessuten en samut av oppholdet.
ling DVD-filmer, storskjerm og surroundanlegg
I husene på tunet finnes kurs- for den som ønsker å kose seg med en film når
fasiliteter, badstue, utendørs
vinterkvelden ligger mørk utenfor smårutete
badestamp og soverom med
vinduer.
plass til nærmere 40 overnatVertskapet gir også gjestene tilrettelagte fritingsgjester.
tidsaktiviteter om dette er ønskelig.
Storlåven fra 1650 fungerer
– Vi samarbeider med Opplev Oppdal som
som en portal inn til eiendomenten kommer hit med aktivitetsopplegg eller
men. Og her sitter nostalgien
tar med seg gjestene til aktiveter i for eksempel
bokstavelig talt i veggene. I det Villmarksleiren, forteller Grytdal.
som en gang var et lite fjøs,
finner du nå en intim bar der
en peis skaper lun trivsel. Opp
ei trapp finner du låven som er
● MORGAN FRELSØY
gjort om til en sjarmerende
morgan@opp.nu

