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Bygda i sjokk
 Dette er virkelig en

trist dag for Selje.
SteinRobert Osdal
Ordfører i Selje kommune

 Forhåpentligvis får vi bygget hotellet opp
igjen. Det er vår største drøm.

AydinAkcay
Hotelleier

 Dette var vårt livsverk.
GerdKjellaugBerge
Tidligere hotelleier

Hotellet var bygdas stolthet.
Geir JohnnyRye
Reiselivsaktør i Selje
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DELTMENING

Bruk refleks!
En dame fra Måløy vil gjerne
kommemed en liten oppford
ring til fotgjengere i Måløy når
det gjelder refleks:
– Jeg kjørte gjennom Svel

gen onsdag kveld og registrer
te at samtlige fotgjengere og
syklister bruker store refleks
vester som er godt synlige.
Der har fotgjengere i Måløy
mye å lære. Refleksbrikker og
armbånd er ikke godt nok i
vintermørket og regnvær.
Vær trygg og bruk refleks!

INNLEGG

Svartefredag
Eg vart for sein til å få på plass
dette innlegget til sist fredag,
men slik var det det skulle ha
begynt: «I dag er det Svarte
fredag, eller Black Friday som
forretningsstanden i si språk
lege armod kallar dagen».
Svartefredag er tenkt å vere

ein handelsfest, og det undrar
meg at handelsfolka ikkje har
kontakta reklamebyråa for å
finne eit meir festleg namn
enn Black Friday. Ikkje eit
vondt ord om handelsfolka, vi

treng no vel endeleg innsat
sen dei gjer, men det er sør
gjeleg at dei skal ureine
språket vårt med ord som
berre er eigna til å gjere oss
triste, når det er ein handels
fest dei inviterer til. Dei rek
nar sjølvsagt med å tene godt
med pengar den dagen, og
dei burde derfor heller kalle
dagen »Good Friday» om det
absolutt skal vere på ameri
kansk. Det namnet er rett nok
oppteke frå før, men det er
det ikkje så mange som veit.
Den amerikanskspråklege

påverknaden er i det store og
heile ikkje så mykje å rope

hurra for. Det kan endå gå bra
så lenge vi rekk å fornorske
dei uttrykka som kjem deisan
de, som «droppe», «teip» og
«sørvis», og snart kjem vel
«kviss» etter. Verre er det med
alle dei orda som det ikkje er
råd å fornorske på nokon an
nan måte enn at ein omset
dei. Og når eg no har laga ei
kjempegod omsetjing av
Black Friday, håpar eg at han
delsstanden ser kor ueigna
både Black Friday og Svarte
fredag er som namn på ein
handelsfest!
Av ein eller annan grunn

har eg ikkje lagt merke til kor

kje ordet eller dagen før no i
år, når «Fjordenes» kom ut
med eit voluminøst vedlegg
med dette namnet på.
Eg nærmast måpa over at

eit slikt namn kunne bli teke i
bruk som namn på ein hand
ledag. Det klaraste svaret ein
finn på Google og Wikipedia,
og i avisa Vårt Land torsdag
24, er at denne fredagen etter
den amerikanske hausttakke
festen skulle julehandelen be
gynne, og då fekk dei
butikkane som lenge hadde
hatt raude tal i den daglege
rekneskapen, igjen overskot
og svarte tal, og derfor var da

Det er ei stor tragedie for Selje,
Nordfjord og heile fylket at Selje
Hotel blei totalskadd i brann fre
dag. Selje Hotel har vore ein vik
tig institusjon for mange.

Det flotte bygget med den unike plasseringa ved
den fantastiske stranda mot storhavet har vore ein
viktig magnet på mange område. Dette har vore
langt meir enn ein overnattingsstad. Her har folk
frå heile Selje kommune møttest til sorg og glede.
Her har folk kome frå eit stort omland for å nyte
naturen, for å nyte kontrastane frå dei brølande
stormane og til blikkstille kveldar der sola har gått
i havet. Hotellet har vore ein viktig samlingsstad
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det var Dragesethfamilien med næringslivs

mannen Wald Drageseth som bygde hotellet i 1975
– for 41 år sidan. Året etter
overtok ekteparet Gerd Kjel
laug og Harald Berge drifta. I
1983 kjøpte dei hotellet og
bygde opp dette til å bli ein
viktig institusjon og sterk
merkevare. Dei marknads
førte stormen ved Stad. Sa
man med eit trufast
personale møtte ekteparet
gjestanemed varme og opne
hender. Det har Bergefami
lien gjort fram til dei for to
år sidan selde livsverket.
For ekteparet Berge, for

tilsette og for alle som var
glade i hotellet, vart dette
ein svært tung fredag Den
svarte branntomta
bli eit trist syn. Ho
bli eit stort sakn.
Selje Hotel har vo

tig fyrtårn mot stor
håpar at nokon vil
sjen for å få bygd o
eit nytt hotell. Det
mykje for lokalm
næringsliv og distri
Når arbeidet m
Stadtunnelen start
og den står ferdi
kan det bety ny fart
reiselivet og aktivite
tar i regionen.

 Selje
Hotel har
vore ein
viktig sam-
lingsplass
formange.
ErlingWåge
redaktør

leiar

I stedet for å øke eien-
domsskatten gikk for-
mannskapet i Selje inn
for å kutte den foreslåt-
te bufferen på nesten 3
millioner kroner. Råd-
mannenmener dette
vil by på enda større ut-
fordringer neste år.

• Christina Cantero
christina@fjt.no

Budsjettmøtet i Selje torsdag re
sulterte i at formannskapet gikk
inn for å låse eiendomsskatten
på fire promille. Politikerne har
fått klare signaler fra administra
sjonen om at man bør øke eien
domsskatten til seks promille på
grunn av den utfordrende øko
nomiske situasjonen i Selje.
Dette kunne imidlertid for

mannskapet ikke gå med på.
– Det ligger tungt for meg å øke

eiendomsskatten, særlig med
tanke på omdømmet til kommu
nen. Jeg føler ting er i ferd med å
snu i Selje. Og jeg tror vi bare kan
glemme å både øke eiendoms

skatten og forbedre omdømmet
vårt, sa varaordfører Jan Vidar
Smenes (Tvp) under møtet.
De andre politikerne i for

mannskapet var alle enige i at ei
endomsskatten må bli værende
på fire promille. Det var til
sammen 3,1 millioner kroner
som politikerne måtte dekke for
å slippe å øke denne skatten.
Høyre, Arbeiderpartiet, Kriste

lig Folkeparti og Tverrpolitisk
liste gikk sammen om forslaget
som til slutt fikk flertall. Forsla
get innebærer at man ikke setter
av 2,78 millioner kroner til et

disposisjonsfond. I tillegg redu
serer man tilskuddet til Stiftinga
Sankta Sunniva, Selja og Stad fra
400.000 til 200.000 kroner.
Støtten som var tenkt til Kyst
samarbeidet og Friluftsrådet i
Nordfjord blir også foreslått kut
tet. Gunn Sande (Sp) la fram et
alternativt forslag som blant an
net innebærer at man kutter all
støtte til Stiftinga. Dette forslaget
fikk ikke flertall i formannskapet.
Vedtaket i formannskapet be

kymrer rådmann Ørnulf Lillest
øl, sommener det er høy risiko å
gå inn i et nytt år uten et solid
disposisjonsfond.
– Administrasjonen mener det

er nødvendig at vi opparbeider
oss en buffer. Vi har allerede
snudd på de fleste steiner og kut
tet det som er forsvarlig, sa råd
mannen under møtet.
– Fra administrasjonen sin side

kan vi ikke starte året med en så
stor risiko. Vår jobb er å opplyse
om risiko og tilråde ut ifra det.
Og så må kommunestyret fatte
sitt vedtak, sier han.

• Den endelige avgjørelsen om
eiendomsskatt og budsjettet for
2017 blir tatt under årets siste kom-
munestyremøte 15. desember.

Politikerne sa
nei til å øke
skatt på bolig

Budsjett 2017

• Administrasjonen i Selje
kommune har foreslått en
økning fra 4 til 6 promille på
eiendomsskatt. Denne økningen
vil gi kommunen 3,1 millioner
kroner i inntekter.

• Formannskapet bestemte
torsdag å låse eiendomsskatten
på 4 promille. I stedet kutter de
blant annet det foreslåtte
disposisjonsfondet.

fakta
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Sentralbord57849000

E-postadresser:
fjt@fjt.no
annonse@fjt.no
abonnement@fjt.no

Postadresse:
Postboks55, 6701Måløy

Avisa kjemut tysdagog fredag.

Totalabonnement:
Postnr.6000-6999:
1 mnd. 165,- 3mnd. 510,-
6mnd. 955,- 12 mnd. 1790,-

Digital:
1 mnd. 99,- 3mnd 297,-
6mnd. 594,- 12 mnd 1188,-

Ung33:
1 mnd. 59,- 3mnd. 177,-
6mnd. 354,- 12 mnd. 708,-

Restenav landet:
Portotillegg: 60,- pr. år.
Papirfaktura: 40,- i tillegg.
Avtalegiro: ingenpapirfakturatillegg.
Annonsefristar:
Tysdagsavisa: Fredag innankl. 10.00.
Fredagsavisa: Onsdag innankl. 10.00.
Ferdigmateriell sendast innan
kl. 10.00dagen før innrykk.

gen ein gledesdag.
Så ynskjer eg alle ein god ju

lehandel, men kor mykje bet
re hadde det ikkje vore om vi
kunne halde oss til norsk
skikk og heller begynne jule
handelen den dagen ein ten
ner juletreet i kommune
senteret eller kva senter det
no måtte vere. Vi må ikkje ta
etter alt tull som dei finn på i
Amerika!
Oddbjørn Heinum
Nordfjordeid

– Listhaug syng ut …

–Men vil ikkje vere
med i hylekoret …

Får ingenbuffer:Både rådmannØrnulf Lillestøl (t.v.) og økonomisjefGeir Kvisten (t.h.) anbefalte politikerneå sette av oppimot 2,78millioner kroner til
et disposisjonsfond for 2017. Formannskapet valgte imidlertid å kutte dennebufferen. Dette gjordede for å slippeåøke skattenpåbolig. Ordfører Stein
RobertOsdal (KrF) la fram forslaget sammenmedAp, Tverrpolitisk ogHøyre somtil slutt fikkflertall i formannskapet. FOTO: CHRISTINACANTERO

• Nei til regionreformen:For-
mannskapet fulgte innstillingen
fra rådmannenomatSelje kom-
mune stiller segnegative til regi-
onreformenogden foreslåtte
sammenslåingenmedHordaland
ogRogaland.

• Kulturprisen2016:Formann-
skapetmottokflere forslag til
hvemsombør fåSelje kommune
sin kulturpris for 2016. Formann-
skapet gikk enstemmig inn for å
innstilleGuniReed i Stadlandet
Gospelkor til åmotta dennepri-
sen.

Sp støtter forslag
omkai i Lestovika
Undermøtetmedplanutvalget
torsdag laSelje Senterparti fram
et forslagomå tamed forslaget
omnyfiskerikai i Lestovikaunder
andregangshøringen for arealpla-
nen i Selje kommune.Det var Sp-
politikerGunnSande somkom
meddette forslaget. Hunmener
det ermuligheter for å få økono-
misk støtte til fiskerikaier. Tidli-
gere kommunestyrepolitikereOdd
L.Drabløs ogDagAustring (avbil-
det) har tidligere frontet forslaget
omfiskerikaia i FjordenesTidende.

– Hvis vi øker eiendomsskatten,
vil vi være en av de kommunene
i landet med høyest eiendoms
skatt i kroner. Det i seg selv er jo
vanskelig nok å skulle gå ut og
forsvare, sa Høyrepolitiker
Geir Årvik under formann
skapsmøtet torsdag.

Han viser til tall fra Statistisk
sentralbyrå (SSB) som sammen
ligner eiendomsskatten i de uli
ke kommunene i landet.
– Og tro meg, jeg er like be

kymret som dere for at vi ikke
har en buffer. Men det blir to
bekymringer opp imot hveran

dre, og så må man velge, sa År
vik under møtet.
Han understreket at det vil

være svært utfordrende for
Høyre å være med på å øke ei
endomsskatten slik at Selje blir
en av de dyreste kommunene i
landet å bo i.

Partikollega Kenneth Brandal
understreket at en økning av
eiendomsskatten vil være en
stor belastning for flere innbyg
gere i kommunen. Det sa de
andre representantene i for
mannskapet seg også enige i.

–Detblir vanskeligågåutogforsvareøkteiendomsskatt

– en del av NorTekstil

Renseri-
tjenester

3 DDDDresser
3 Bunader
3 Kjoler
3 Dåpskjoler
3 Dyner/puter
3 Tepper

3 JJJJakkkkkkkker
3 Bukser
3 Yttertøy
3 Vask/rull
av duker

Vi tar imot følgende:

Leveringstid
ca 1 uke.

• Gate 1, Måløy, tlf 415 35 660
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– Oppe i all elendigheten
kan vi bare takke for at
hotellet var vinterstengt,
sier Selje-ordfører Stein
Robert Osdal etter bran-
nen.

Han ble informert om brannen
rundt klokken halv seks fredag
morgen og kom raskt til stedet.
– Da så jeg det triste synet av

at hotellet hadde gått tapt, sier
ordføreren og legger til:
– Dette er virkelig en trist dag

for Selje.
Han orker ikke tenke på hva

som kunne vært konsekvense-
ne om hotellet ikke hadde vært
vinterstengt.
– Jeg ser med gru på om ho-

tellet hadde vært fullt av gjes-
ter, sier ordføreren.
Senere på dagen fredag la

ordføreren ut et patriotisk inn-
legg på Facebook, der han
skrev at hotellet er «Seljes ner-
ve» og at en ryggrad i lokalsam-
funnet er borte.
– Mange sitter igjen med tå-

rer i øynene og spørsmålet
«Hva nå? Var dette dødsstøtet
for Selje som turiststed?»
Han viser også til at fredag

ble en kontrastfylt dag i Selje,
ettersom Atle Solheim ble he-
dret for nominasjonen til Årets
ildsjel-pris i Norge.
– Jeg er både stolt og trist i

dag, skrev ordføreren på Face-
book fredag.

• Sevideoavordføreren snakke
ombrannenpå fjt.no.

Osdal:–EntristdagforSelje

Tristdag:Ordfører SteinRobertOsdal (KrF) fikkmeldingenombrannen
rundt kl. 05.30 fredag.ARKIVFOTO: CHRISTINACANTERO

Med hjelp fra Kripos
er politiet sikre på at
vi vil finne ut årsaken
til storbrannen på Sel-
je Hotel.

• Christina Cantero
christina@fjt.no

– Jeg er sikker på det, for vi har
dyktige folk som kommer og
hjelper oss med å finne årsa-
ken, sier regionlensmann Tor-
mod Hvattum.
Så langt jobber rundt ti per-

soner i politiet med etterfors-
kningen av brannen på Selje
Hotel.
– Og det vil bli enda flere som

jobber med saken. Det kom-
mer til å komme flere fra Kri-
pos, med teknikere og så
videre. Vi bruker mye ressur-
ser på dette, for det er en stor
brann med mye verdier invol-
vert, sier Hvattum.
Politiet har også holdt vakt

rundt hotellet hele helga. Vakt-
holdet vil fortsette inntil Kripos
har gjort seg ferdige med de
tekniske undersøkelsene.
– I større branner er det ikke

uvanlig at politiet holder vakt
på denne måten, sier Hvattum.
De tekniske undersøkelsene

vil trolig starte mandag etter-
middag eller tirsdag morgen.
Det var natt til fredag 25. no-

vember at brannen startet på
Selje Hotel. Alarmsentralen
mottok meldingen om bran-
nen klokken 03.38. Hotellet er
vinterstengt, og ingen perso-
ner kom til skade under bran-
nen, men flere naboer ble
evakuert som følge av eksplo-
sjonsfare.
Politiet tror brannen startet i

ett av hotellrommene i under-
etasjen, mot sjøsiden.
– Har dere en foreløpig teori?
– Vi har ikke noen teori som

vi går ut med offentlig. Vi etter-
forsker bredt, og vi vurderer
mange alternativer, sier Hvat-
tum.
Politiet har foreløpig ingen

konkret mistanke om noe kri-
minelt.
– Det er undersøkelser som

vil avdekke dette, sier han.
Politiet har heller ingen opp-

lysninger om at personer opp-
holdt seg i hotellet da brannen
startet.
– Vet dere når det sist var folk

på hotellet?

– Det er ting vi vil spørre ei-
eren om, sier Hvattum.
Hotelleier Aydin Akcay skulle

inn til avhør mandag. I tillegg
skal flere vitner inn til avhør
denne uken.
Tidligere har politiet avhørt

naboer, vitner og brannmann-
skap. Politiet er fortsatt inter-
essert i tips i saken.

• Følg sakenpå fjt.no.

Er sikre på at
de vil finne
brannårsaken

Storetterforskning: I samarbeidmedKriposbruker politiet store ressurser på etter
denneuken, ifølge regionlensmannTormodHvattum. LørdagkomKripos til Selje for å
somskal bli gjort påbrannstedet. Brannen startet trolig i ett av hotellrommene i und

BrannenpåSeljeHotel

• Meldingenombrannenkom
kl. 03.38 fredag.

• 37naboer ble evakuert som
følge av eksplosjonsfare.

• Romfløyener utbrent.
Andredeler avhotellet har
fått røyk- og vannskader.

• Hoteller er vinterstengt og
ingenble skadd i brannen.

• Kripos er koblet inn i
etterforskningen.

fakta

Gjennomgangavhotellet:Lørdagettermiddaghaddepoliti, Kripos og
brannkorps engjennomgangavhotellet sammen for første gang.

Flammeinferno:Brannmannskap fraSelje, VågsøyogVanylven
samarbeidet omåslukkeflammenepåSeljeHotel fredagmorgen.

Etterslukking:På formiddagen fredag
startet etterslukkingsarbeidet.
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Fikkhjelp:Selje-brannsjefGeir PetterHatlenes tror ikkede ville klart å
slukkeflammene tidsnok til å reddede to ytterste deleneavhotellet om
det ikkehadde vært for hjelpendefikk fraVågsøyogVanylven.

Brannsjef Geir Petter Hat-
lenes husker ikke sist det
var en så stor brann i byg-
da, somda det brant på
Selje Hotel fredag.

Når han tenker tilbake på flam-
meinfernoet, er han veldig
takknemlig for hjelpen brann-
vesenet i Selje fikk fra Vågsøy
og Vanylven. Noe av det første
brannsjefen gjorde da han ryk-
ket ut til brannen i morgenti-
mene fredag, var nemlig å
tilkalle hjelp fra brannkorps i
Vågsøy og Vanylven. Brannve-
senet mottok meldingen om
brannen like etter klokken halv
fire natt til fredag. Fem-seks
minutter senere var de første
brannfolkene på stedet. Og
kort tid etter var et mannskap

på mer enn 30 personer på
plass for å slukke flammene.

– Vi innså raskt at vi måtte få
hjelp fra de andre om vi skulle
ha noen slagkraft, sier Hatle-
nes.

To timer senere, rundt klok-
ken kvart på seks, hadde
brannsjefen en formening om
at de skulle klare å berge resep-
sjon- og spa-avdelingen på ho-
tellet. Men han var ikke like
overbevist om dette fra begyn-
nelsen av.

– Jeg trodde først ikke at vi
skulle klare å berge de to avde-
lingene. Det er jo litt røyk- og
vannskader der, men tross alt
ikke brannskader, sier han.

• Leshele sakenpå fjt.no

Troddealtskulle
gåtapt ibrannen

Legekontoret og legevakta i
Selje ble midlertidig flyttet til
Seljetunet på grunn av bran-
nen ved Selje Hotel fredag.

Legekontoret ligger like ved
hotellet og brannvesenet fryk-
tet en stund at brannen skulle
spre seg til legekontoret som
har papptak.

Det gjorde den heldigvis
ikke, men på grunn av fare for
røykskader kunne ikke lege-
kontoret brukes fredag.

Kontoret ble derfor flyttet til
Seljetunet og enkelte legetimer

ble også avlyst som en følge av
dette.

Mandag fungerte ting som
normalt igjen.

– Drifta er tilbake som nor-
malt på legekontoret. Vi valgte
å flytte det til Seljetunet på fre-
dag på grunn av fare for røyk-
lukt, men det gikk fint. Nå er
tilbake som normalt, sier råd-
mann Ørnulf Lillestøl i Selje
kommune.

Er tilbakepå legekontoret
Adrian Mortensen bor rett ved
Selje Hotel og var en av de 37
naboene som ble evakuert.
Han våknet av noe han syntes
hørtes ut som fyrverkeri.

– Jeg så ut av soveromsvin-
duet noen minutter etter fire,
og så flammene komme ut av
taket på hotellet.

Noen minutter etter halv fem
gikk strømmen i nabolaget.

Mortensen håper hotellet
blir bygget opp igjen.

– Nå får vi bare håpe at de fin-
ner ut av hva som forårsaket

det, og hva som blir gjort vide-
re for å bygge det opp igjen,
sier Mortensen.

Nabo Sigbjørn Hjelle var
også en av dem som ble evaku-
ert.

– Husene var ikke noen fare
sånn sett, men det vi fikk be-
skjed om var at vi skulle evaku-
eres fordi det er en stor tank
med propangass som ligger
like ved kjøkkenavdelingen til
hotellet, forteller Hjelle.

• Sevideopå fjt.no.

–Hørtesutsomfyrverkeri

Evakuert:SigbjørnHjelle var en
avde37naboene somble
evakuert somfølge avbrannen.

rforskningenavbrannenpåSeljeHotel fredag25. november. Ti personer jobbermedsaken, og tallet kommer til å øke
åbiståmedden taktiskebitenav etterforskningen, ogdenneuken får politiet bistand til de tekniskeundersøkelsene
eretasjen avhotellet, ifølgepolitiet. De kan foreløpig ikke si noeomårsaken.ALLEFOTO: CHRISTINACANTERO

Herstartet troligbrannen: Ifølgepolitiet skal brannenha startet i ett
av hotellrommenesom ligger på sjøsidenavhotellet.

Hotell i ruiner:Slik ser romfløyenpåSeljeHotel ut etter brannen.
Resepsjons- og spa-avdelingenhar fått røyk- og vannskader.

Sperretav:Politiet har sperret av
området rundtSeljeHotel.
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Artist Hanne Krogh ble
både sjokkert og trist da
hun hørte ombrannen på
Selje Hotel.

– Jeg hadde både tårer i øynene
og klump i halsen, og var skik-
kelig lei meg, sierHanne Krogh
til NRK.
Hun fikk vite om brannen fra

noen venner fra Nordfjord. Og
da hun hørte om den triste ny-
heten begynte hun å tenke til-
bake på gode minner fra Selje.

Hun skrev også et innlegg på
Facebook om den triste nyhe-
ten, skriver NRK.
– Tankene mine gikk til Gerd

Kjellaug Berge og mannen hen-
nes Harald, for jeg vet at de har
lagt ned hele livet sitt i å bygge
opp hotellet, sier Krogh til
NRK.
Hun kom til Selje for første

gang på 90-tallet og har lenge
vært opptatt av Sunniva-legen-
den.

– Det er veldig synd for Selje
og Nordfjord at hotellet brant.

Men det er også synd for hele
landet, dersom det betyr at re-
sten av landet ikke kan komme
dit og få oppleve alt man kan
oppleve der, sier artisten til
NRK.
Hun sier det er noe eget ved

hotell på små steder.
– Jeg håper folk er klare over

hvor viktig det er å ha steder
for viktige hendelser. Det er et
eget liv på slike hotell, som
man ikke kan finne på hotell i
byer, sier Krogh til NRK.

Feltetårerdahunhørteombrannen

Ble trist:ArtistHanneKroghharmangegodeminner fraSelje ogSelje
Hotel. Dahunhørte ombrannen fredagfikkhunbåde tårer i øyneneog
enklump i halsen, sier artisten til NRK.ARKIVFOTO

Hotellsjef Aydin Akcay
er rystet etter bran-
nen på Selje Hotel.
Hans umiddelbare
tanker er at hotellet
må bygges opp igjen.

• Christina Cantero
christina@fjt.no

– Dette er veldig trist. Vi har jo
en drøm om at vi skal jobbe
her, bo her og satse på hotellet.
Forhåpentligvis får vi det byg-
get opp igjen. Det er vårt stør-
ste ønske, forteller Akcay.

Den svenske familien Akcay
kjøpte Selje Hotel fra Gerd Kjel-
laug og Harald Berge i 2014.
Det er i dag ti ansatte på det
tradisjonsrike hotellet.
– Vi har gått inn med mye

penger her, og hadde planer
om å satse enda mer, forteller
hotellsjefen.

Skulle pusse opp
Tidligere i høst bestemte de
nye eierne seg for å holde vin-
terstengt fram til 1. mars. Pla-
nen var å pusse opp deler av
hotellet i denne perioden.
– Vi skulle ha nye senger, ny

resepsjon og et nytt tak.
De hadde også planer om å

satse større på sommerseson-
gen og gå bredere ut med til-
bud til turistene.
Alt dette blir nå satt på vent.
Neste uke skal hotelleierne

møte forsikringsselskapet for å
snakke om skader og erstat-
ning. Akcay forteller at de fort-

satt venter på en fullstendig
oversikt over skadeomfanget.
– Brannvesenet venter fort-

satt på teknikere som skal
komme neste uke. Alt er forsi-
kret, men jeg vet fortsatt ikke
hva som kommer til å skje, sier
Akcay.

Blir værende i Selje
Hotellsjefen bor i Sverige i vin-
tersesongen, men forteller at
han kommer til å bli værende i
Selje fremover.
Han venter på svar fra politi-

et om hva som kan ha forårsa-
ket brannen.
– Vi vet ikke hvordan ulykken

har skjedd ennå, så vi får bare

vente og se. Vann og gass var
stengt av for vinteren. Vi vet
ikke hvordan dette har skjedd.
Han har fortsatt ikke vært i

dialog med politi eller brann-
vesen om brannen, og håper
på å få vite mer neste uke.
Hotellsjefen forteller også at

hotellet hadde et brannvars-
lingssystem.
Han tror ikke dette var ko-

blet direkte opp mot alarmsen-
tralen. Han er også usikker på
hvor gammelt varslingssyste-
met var.
– Nå må vi bare vente og se

hva utredningen viser, og hva
politi og brannvesen sier om
brannen, avslutter han.

Vil bygge hotellet opp igjen

Venterpåsvar:Hotellsjef AydinAkcay venter fortsatt på enoversikt over det totale skadeomfanget etter brannen fredag.Han skalmøte forsikringsselskapet denneuken.
FOTO: CHRISTINACANTERO

 Vi hadde
planer om å
satse enda
mer her.
AydinAkcay
Hotellsjef
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Fredag så de tidligere
eierne Gerd Kjellaug
og Harald Berge deler
av sitt livsverk brent til
grunne. Uerstattelig
kunst har også gått
tapt i brannen.
• Christina Cantero
christina@fjt.no

Kjente Selje-kunstnere som
Isak Refsnes, Julius Cæsar
Hartmann og Bernt Tunold
hadde hver sin suite dedikert
til dem i romfløyen på Selje
Hotel. I hver av suitene var veg-
gene prydet med originale
kunstverk fra kunstnerne. I til-
legg var en av suitene dedikert
til den kjente Selje-presten
Klaus Frimann, og på veggene
hang det mye historie om ham.

– Alt dette har nok dessverre
gått tapt i brannen, sier Gerd
Kjellaug. Sammen med ekte-
mannen Harald drev hun Selje
Hotel i nærmere 40 år. Møtet
med brannruinene fredag var
derfor mildt sagt tøft for de tid-
ligere eierne.

– Hotellet har fått nye eiere,
men vi føler fortsatt at vi eier
hotellet følelsesmessig. Det er
vårt livsverk. Jeg håper inderlig
at de finner årsaken og bygger
hotellet opp igjen.

Flyttet til Selje i 1976
Ekteparet forteller at de først
takket nei da de ble tilbudt job-
ben på Selje Hotel. De jobbet
på et høyfjellshotell i Hardan-
ger og hadde aldri hørt om
Selje før. Men da de ble spurt
om å komme til Selje for andre
gang, ga ekteparet tilbudet en
sjanse. En høstdag i 1975 be-
søkte de Selje for første gang,
og kort tid etter takket de ja til
jobben.

– Vi ble helt betatt, både av
hotellet og naturen.

Året etter flyttet de til Selje,
og i 1983 fikk de muligheten til
å ta over hotellet fra familien
Drageseth. Gjennom årene har
ekteparet utviklet hotellet til å
bli en turistmagnet i regionen.
For bygda har det også vært en
kulturarena fylt med aktivitet

året rundt.
– Vi har brukt elementene i

nærmiljøet for alt det er verdt,
sier Gerd Kjellaug, og viser til
at de blant annet har tatt ho-
tellgjester ut til klosteret, Stad-
landet og på havfiske. De drev i
mange år et sjøsportsenter der

turistene kunne leie alt fra
vannski til sykler og fiskeutstyr.

Samfunnsengasjerte
Ekteparet engasjerte seg også
sterkt i byggingen av Vestkapp-
huset. I ni år kom også bladet
Hjemmet til Selje Hotel med sitt
«Bli ny»-team og oppimot 25
deltakere. Det resulterte i mye
god PR for hotellet, og folk fra
hele landet kom for å bo på
Selje Hotel.

I tiden etter brannen har
mange kontaktet ekteparet.

– Det er veldig koselig at så
mange viser omtanke, avslut-
ter Gerd Kjellaug.

Kulturskatter har gått tapt

Livsverkhargått tapt: –En spesiell dag for Selje, Nordfjord og reiselivet i hele regionen, sierGerdKjellaugBergeomfredag25. november, dadeler
avSeljeHotel brant ned.HunogmannenHaraldBergehar drevet hotellet i nærmere40år og ser påhotellet somsitt livsverk. Ekteparet er svært
samfunnsengasjerte oghar i alle år jobbet for åutvikle reiselivet i Selje ogNordfjord. De var tidlig utemedå jobbe for å trekke turister til ytre
Nordfjord. Dehar også jobbet for åutvikleSeljeHotel til en storstueogkultursenter.BEGGEFOTO: CHRISTINACANTERO

Ruiner:RomfløyenavSeljeHotel er utbrent etter brannen fredag.
Resepsjons- og spa-avdelingenhar fått vann- og røykskader.

 Vi føler
fortsatt at vi
eier hotellet
følelsesmessig.
GerdKjellaugBerge
Tidligere eier av Selje Hotel

For Klosterbåten i Selje er
hotellbrannen en katas-
trofe som vil gå hardt ut-
over den sesongbaserte
drifta.

Det forteller Geir Johnny Rye i
Vestkapp Båtservice, som drif-
ter Klosterbåten i Selje.

– Det som har skjedd er helt
forferdelig. Det er en tragedie
for bygda og de som driver
med turisme og annen næring
her, sier han.

I fjor sommer kom en vesentlig
del av Klosterbåten sine kun-
der fra Selje Hotel.
– Jeg vil tro at mellom 1.000 og
1.500 av kundene våre var
gjester på hotellet, sier han
oppgitt.

Flere næringsdrivende i Selje
er avhengige av hotellgjestene,
mener Rye.

– Dette var bygdas stolthet.
Og de som driver butikk og di-
verse rundt omkring i Selje er
avhengige av at vi har turister
her. Slik som det er i dag, er

dette en tragisk hendelse for
bygda, understreker han.

– En bygd uten hotell, det er
ikke drivende for oss. Og sik-
kert ikke for mange andre hel-
ler.

– Det at hotellet ble vinter-
stengt er kun en liten bagatell
sammenlignet med det som
har skjedd nå, sier Rye og leg-
ger til:

– Men nå er det viktig at vi
går sammen og prøver å gjøre
det beste ut av det, sier Rye
optimistisk.

Oppfordrerfolktilåståsammen

Tragedie forbygda:Geir JohnnyRye i Klosterbåtenoppfordrer
bygdefolk ognæringsdrivende til å stå sammenetter brannenpåSelje
Hotel. HermedSiwFure.ARKIVFOTO: CHRISTINACANTERO


