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Gunveig E. Eggen (69) 
mistet sin far bare ett år 
gammel, og bodde 
borte fra hun var sju år.  

ARNE LUND
906 89 985 • al@lokal-avisa.no

GALTEN: – Jeg er en selvstendig 
person, men har et lyst sinn og godt 
humør. Jeg prøver å se fordelene 
ved livet, og griper dem. Jeg er en 
sterk person på mange områder, og 
gir meg ikke så fort, sier Gunveig E. 
Eggen som er toppkandidat til 
Høyre i Engerdal.

MYE AV ÅRSAKEN til at hun 
beskriver seg selv på denne måten, 
kommer av at hun veldig tidlig 
måtte lære seg å ta ansvar 
hjemme.

– Hjemme på Galten var det 
ingen skolerute eller veg da jeg 
skulle starte på skolen som sjuår-
ing. Om vinteren ble jeg kjørt til 
skolen på hest, og bodde borte i to 
uker i slengen, og var hjemme to 
uker. Jeg bodde hos min tante og 
onkel. Der hadde jeg to søskenbarn 
som ble nære venner, og jeg hadde 
det veldig bra, sier enebarnet fra 
Galten Gård som mistet sin far som 
ettåring.

– OPPVEKSTEN HAR GITT meg 
veldig mye. Jeg måtte stole på meg 
selv fra jeg var lita jente, men hadde 
det veldig bra. Jeg ser positivt på 
livet, og har aldri lært å grave meg 
ned i problemer, sier Eggen.

Hjemme på Galten satt Gunveigs 
mor igjen alene med gamle folk og 
datteren.

– Jeg husker en turist som en 

gang sa til meg at jeg var den minste 
rengjøreren han hadde sett med 
forkle og langkost. Da var jeg 10 år, 
minnes gårdsvertinna.

Hun er opptatt av at alle må bidra 
for at vi skal få noe. Hun er en åpen 
person, men sta.

– Gubben sier jeg har blitt mer 
avslepet med åra. Jeg må rose ekte-
mannen og familien for at jeg har 
fått drive med politikk og massevis 
av styreverv i ulike sammenhenger. 
Uten deres velvilje hadde det ikke 
gått, sier Eggen.

Hun har en fortid som vokalist i 
bandet Heggerisgutta som 17-18-
åring, og er glad i sang og musikk.

– SKOLE, UNGDOM OG ELDRE 
opptar meg spesielt innenfor poli-
tikken. I tillegg er næringsliv viktig, 
og for meg er reiselivet spesielt, sier 
Eggen.

Hun er født inn i reiselivet, og det 
har preget henne gjennom hele 
livet, da hun har drevet med gårds-
turisme.

– Jeg har aldri hatt ferie om som-

meren eller i påsken. Da har vi hatt 
gjester. Det har blitt en livsstil. For-
nøyde gjester oppveier alt det jeg 
har gitt avkall på. Er verten blid, 
møter du nesten aldri sure gjester, 
sier vertinna på Galten Gård.

Hun begynte i politikken i 1980, 
og påstår hun har vært samfunns-
interessert hele livet. 

– Det var Kjell Aurmo som fikk 
meg med på Høyres liste i Engerdal, 
og nå har jeg vært med i formann-
skap og kommunestyre i alle disse 
årene, samt to perioder i fjellstyret, 
sier Eggen.

Med andre ord er det en politisk 
veteran, som sier hun har lært mye 
i fjellstyret.

– Jeg vil at Engerdal skal bli en ja-
kommune. Nå vil folk her ha mer 
Høyre-politikk, og jeg håper vi kan 
være med på å bryte ned det rene 
Ap-flertallet i kommunen. Det er 
sunnere at alle må lytte til hveran-
dre, sier Eggen.

Tirsdag 28. juni presenterer 
Lokalavisa Rune Marius Herman-
sen, listetopp for Team Elverum 

KANDIDATEN
Navn: Gunveig E. Eggen
Alder: 69 år
Familie: Gift med Jo, tre døtre 
og sju barnebarn.
Bosted: Galten
Arbeidssted: Galten
Inntekt: 215.936 kroner
Utdanning: Husmorskole, han-
delsskole og folkehøgskole.
Hjertesak: Reiselivsbransjen
Hobby: Politikk, samt å dyrke 
vennen sine.
Parti: Høyre

Måtte bo hjemmefra

ALLTID: Gunveig E. Eggen har alltid bodd og jobbet på Galten Gård i sitt yrkesaktive liv.  FOTO: ARNE LUND
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