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Olsok i Tolga
Fredag 22. juli - søndag 31. juli 2016

 

HELE UKA FREDAG
22. JULI

LØRDAG
23. JULI

SØNDAG
24. JULI

MANDAG
25. JULI

TIRSDAG
26. JULI

Museum

Vingelen kirke- og
skolemuseum
Åpent 12.00 - 17.00

Dølmotunet
Åpent hver dag 10.30 - 17.30

Åpen kirke

Vingelen 
Hver dag 10.00 - 17.00

Holøydalen 
Åpen 24/7, 26/7, 28/7 

Tolga kirke 
Hodalen kirke 

Utstilling

TØYsentralen galleri
Mandag-fredag 11.00 - 17.00
Lørdag 11.00 - 16.00
Søndag 12.00 - 16.00

Galleri moCe
Åpning søndag 24/7 19.00
Man 25/7 - fre 29/7 12.00 - 17.00
Lørdag 30/7 11.00 - 16.00

Galleri Gjelten
Åpning fredag 22/7 18.30
Man 25/7 - fre 29/7 12.00 - 17.00

Servering

Dølmotunet
Åpent hver dag 10.30 - 17.30

Sjarbar
Åpen fre 22/7 til tor 29/7 
kl 12.00 - 01.00

Malmplassen Gjestegård
Krokvelder og andre 
aktiviteter. Se program.

Caltex Café (YX Tolga)
Hver dag 08.00 - 21.00

Bunåva
Mandag - lørdag 11.00 - 17.00
Søndag 13.00 - 18.00

Hodalen Fjellstue
Se program for åpningstider 
og arrangementer

Café Lillemoen, Øversjødalen
26/7 og 28/7 11.00 - 17.00
30/7 11.00 - 16.00

Øversjødalen samfunnshus
Sommerkafeen åpen dagene 
fre 22/7, lør 23/7, man 25/7 
og fre 29/7 kl 11.00-17.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MERK
Arrangementer merkes med 
stjerne (*) krever påmelding

Røsebygda, Tolga
18.30: Utstillingsåpning Galleri 
Gjelten

Vidarheim, Tolga
19.00 Åpning av Olsok i Tolga
med Olsoktale

Vidarheim, Tolga
20.00: Olsokrevyen:  
”Ingen SKAM å snu”

Malmplassen Gjestegård
20.00 - 01.30: Krokveld med 
Hagen Band

Dølmotunet, Tolga
09.00 - 17.00: Markedsdag 
Det er dags for den årlige 
markedsdagen på Dølmotunet. 
Tunet fylles opp av selgere fra 
hele landet med antikviteter 
og snurrepipperier. Nede 
ved dammen blir det 
næringslivsmesse og stands 
med lokale lag og foreninger.
Salg av kaffe, vafler og lemse 
med gubb hele dagen rundt 
om på tunet. Salg avgrillmat og 
rømmegrøt fra kl 12.00

15.00: Auksjon. Muligheter for 
et kupp eller to - eller fler? 
Auksjonarius er som vanlig Ola 
Rye

H-10, Tolga
Åpen utstilling

Malmplassen Gjestegård
12.00 - 19.00: Matservering og 
stort utsalg av takkebakst fra 
Malmplassen Bakst

20.30: Tilbakeflyttertreff og kro
Presentasjon av Tolga2020.
Prisen for årets tilbakeflytter og 
årets unge gründer deles ut.
Enkel Tolgatapas. Arrangør er 
Tolga 2020 og Tolga-Vingelen 
FK, herrer og damer. Fra ca kl 22 
blir det kro. Aldersgrense 18 år

Bjøreggan, Tolga
10.00: Kvartærgeologisk 
vandring. Følg skilting fra 
Brennmoen, Hodalsveien

Tolga sentrum
10.00: Nord-Østerdalsløpet 
2016. ”Heldagsløp” med
kjøredoninger fra Motor-
historisk Klubb. Alle med gode,
gamle kjøredoninger er 
velkommen. Oppstilling av 
veterankjøretøyer på Meieri-
tomta før løpstart. Oppmøte
kl 10.00 og start kl 11.00

Soltun, Øversjødalen
12.00: Friluftsmesse hos Liv 
Jordmoen med Nils Kåre Erlimo

Tallsjøen, Tolga
12:00: Sommerdag ved Tallsjøen 
(Ursetvollen på Sjøvollan)  
• Musikk på og ved vannet
• Brudeferden over Tallsjøen
• Bryllupsopptog med sang og 

musikk på vei til spillplassen
• Konsert med musikk fra Tone 

Hulbækmos plate ”Stifinner”

Hodalen Fjellstue
13.00 - 17.00: Olsokbuffet

Malmplassen Gjestegård
15.00 - 20.00: Biffaften

Røsebygda, Tolga
19.00: Åpning Galleri moCe

Ivaregga, Tolga
20.00: Stenfjøset er åpent
Viser & Barnåldikt med Jan 
Engervik og Svein Gjelten 
Bakken. Inngang kr 200. Alle 
rettigheter.

Vidarheim, Tolga
20.00: Olsokrevyen:  
”Ingen SKAM å snu”

Kommunen rundt
Avreise kommunehuset kl 10.00. 
Bli kjent med bygdene våre. En 
opplevelse i hver bygd. Starter 
med notdraging i Langsjøen 
11.30 og avslutter på Bunåva 
17.00. Se detaljer på nettsida 
vår! Busstransport *

Holøyen
Holøien skole er åpen

Bunåva, Vingelen
12.00 - 16.00: Loppemarked

Hodalen Fjellstue
18.00: Kaffematkveld. Allsang 
og underholdning

Tolga
18.00: Egebergrittet
Tallsjøen Rundt *

Vidarheim, Tolga
20.00: Olsokrevyen:  
”Ingen SKAM å snu”

Malmplassen Gjestegård
20.00 - 01.30: Krokveld med 
Hagen Band

Vinnilsdag
• Dansekurs
• Presentasjon av smådyr
• Musmørkoking med 

prøvesmaking
• Seterbuffet
• Skraphandlerbua er åpen
• Skoleutstilling med omvisning, 

- en bitteliten smak av 
gamle dagers skoletime, 
deretter presentasjon av lokal 
skolehistorien

• Traktortevling for små og 
store. Traktorquiz

• Utespinning
• Gammelskola: Vevstua er åpen 

og viser fram noe av det som 
er produsert gjennom årene

• Plantefarging. Leker for barna
• Ponniridning
• Olsok-suppe og kaffesalg.
• Plattdans og leik på ”vollen”
• Omvisning i Vingelen kirke
• Hagevandring hos Berit og Ole 

Hasseleng
• Matservering og pub-kveld i 

Bunåva
• Loppemarked

Se olsokitolga.no for flere 
detaljer og tidspunkter

ØVRIGE STEDER

Lillemoen, Øversjødalen
11.00 - 17.00: Café Lillemoen

Dølmotunet, Tolga
18.00: Ungdomstreff

Fjelly, Hodalen
18.30 - 21.00: Sommerfilmklubb: 
”7 Sámi Stories”

Vidarheim, Tolga
20.00: Olsokrevyen:  
”Ingen SKAM å snu”

Malmplassen Gjestegård
20.00 - 01.30: Krokveld

ONSDAG
27. JULI

TORSDAG
28. JULI

FREDAG
29. JULI

LØRDAG
30. JULI

SØNDAG
31. JULI

Tolgadagen
• 07.00: Bankfrokosten 

MERK: Frokosten serveres på 
Malmplassen Gjestegård!

• 12.00 - 17.00: Hans Ola Jordet 
holder åpen seter på Livollen i 
Eidsvola

• 21.00: Krokveld på Dølmotunet 
med Hekla Stålstrenga

ØVRIGE STEDER

Hodalen Fjellstue
09.30 - 18.00: Auksjon kl 11 
med visning fra kl 09.30. 
Middagsservering og kaffe

Fjelly, Hodalen
12.00 - 15.00: Sommerfilmklubb: 
Barnefilmer. Med bla ”Sangen 
fra havet”

Stortjønna, Hodalen
12.00 - 15.00: Fiskesommer.
Tolga JFF inviterer til aktiviteter

Bunåva, Vingelen
12.00 - 16.00: Loppemarked

Kåsa- og Øversjødalsdagen

Øversjødalen
• Aktiviteter samfunnshuset
• Helselagstur
• Verksted Jens Nygård
• Holøien skole
• Museum i Gjertrudgården
• Café Lillemoen (11.00 - 17.00)

Fjelltun Kåsa
• Kulturkveld m bl a Reidar 

Myhre, Erling Moen og mange 
andre trekkspillere

Se olsokitolga.no for flere 
detaljer og tidspunkter

ØVRIGE STEDER

Livollen, Eidsvola
12.00 - 17.00: Åpen seter

Røsebygda, Tolga
13.00 - 16.00: Galleri moCe 
arrangerer maledag for liten og 
for stor

Fjelly, Hodalen
18.30 - 21.00: Sommerfilmklubb: 
”Mammas Drøm”

Hodalsdagen

• 09.00: Padleopplevelser i 
istidsspor. Oppmøte ved 
Hodalen Fjellstue *

• 12.00: Bruktmarked i Hodalen 
skole

• 12.00 - 14.00: Hodalen stadion: 
Mesternes mester for store 
og små

• 13.00 - 17.00: Matservering i 
Hodalen Fjellstue

• 15.30: Hodalen kirke:
• «Olavsdagen i Hodalen» ved 

pilegrimsprest Arne Bakken.
Fra kirka blir det vandring til 
Nordersjøen. Stopp underveis 
med ulike innslag

• Ca 19.00: Olsokbål. Servering

ØVRIGE STEDER

Vidarheim, Tolga
20.00 - 01.00: ”Sisters are doing 
it for themselves” - konsert med 
søstrene Brennmoen Strypet og 
band. Musikk fra ca 21.00.

Tolga
08.00: Egeberg løp og marsj
Se mer på egeberglopet.no *

Lillemoen, Øversjødalen
11.00 - 16.00: Café Lillemoen

Malmplassen Gjestegård
15.00 - 19.00: Biffaften med 
trubadur Arild Nygaard

Tolga kirke
19.00: Olsokkonsert med 
Sneppen

Dølmotunet, Tolga
21.00: Konsert: Attiattnatta

Kvannberget, Vingelen
12.00: Setermesse på 
Simasvollen med prest Arne 
Bakken

Hodalen Fjellstue
13.00 - 17.00: Olsokbuffet

Vingelen kirke
19.00: Olsokkonsert med 
Sneppen

AJOUR PR 03.07.2016 @ 14:00
Se www.olsokitolga.no for siste oppdateringer

og flere detaljer om de enkelte arrangementene

Olsok i Tolga har ikke ansvar for eventuelle feil og/eller mangler 
i arrangementsoversikten. Merk at arrangør kan endre sted, 

tid og innhold for sitt arrangement uten at dette er publisert 
her. Vi anbefaler å ta kontakt med den enkelte arrangør for å 

bekrefte den informasjonen som er publisert.

ingrafo.no
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Olsok i Tolga er som Egil Storbekken 
sin Fjelltrall. Det er tradisjonsrikt, 
ekte, lett og lekende. Det er med 
stor glede og stolthet jeg kan ønske 
velkommen til Olsok i Tolga på vegne 
av mine 1620 sambygdinger. For 
dette er Norges lengste uke med et 
vell av store og små arrangementer i 
hele kommunen. Olsok i Tolga viser 
frem alt hva vi har å by på, hva vi står 
for, og hva vi kan få til i bygdene våre 
på en utmerket måte.  Ta del i det 
som skjer, ta for deg og nyt. Antall 
arrangement og dugnaden som 
legges ned for å skape dette er helt 
enestående - tusen takk til alle dere 
som gjør dette mulig!

Enda en gang får vi lov til å ønske velkommen til en fullspekket Olsok-
uke i Tolga. Vi gleder oss og håper du allerede har blinka deg ut flere 
arrangementer som du ikke kan gå glipp av. I år har vi forsøkt å la de ulike 
bygdene i kommunen vår få sin plass og en anledning til å vise frem det beste 
de har å by på, og arrangørene har ikke latt den sjansen gå fra seg! Fra øst 
til vest har det blitt mobilisert, planlagt og ordna slik at nettopp du skal få 
muligheten til å bli enda bedre kjent med den fantastiske kommunen vår. De 
ulike dagene skal inneholde aktiviteter, kultur og mat uten at du må kjøre 
kommunen på tvers på en dag for å få med deg alt. Slik håper vi at du blir 
frista til å ta turen til bygder og grender du ikke er så godt kjent med fra før, 
og virkelig får oppleve det beste av hele Tolga kommune.

Olsok i Tolga står for samhold, dugnad og fellesskap. For å kunne utvikle 
oss videre trenger vi å inkludere enda flere i arbeidet knyttet til Olsok. 
Vi håper at du, uansett om du er innflytter, besøkende, hytteeier eller 
fastboende gjennom generasjoner bidrar til å skape ende flere møteplasser 
hvor alle kan treffes og bli inkludert. Gi oss gjerne en tilbakemelding på 
hvordan du oppfatter Olsok i Tolga, og delta gjerne i videreutviklingen for 
eksempel gjennom å tegne et medlemskap i Olsok. Medlemskapet forplikter 
ikke til noe annet enn et økonomisk bidrag til organisasjonen, men vi håper 
naturligvis du vil delta som arrangør, frivillig eller publikum!

Vi håper du vil nyte årets arrangementer og gi de fantastiske arrangørene 
våre det publikummet de fortjener. Nykommere og gamle travere, alt er på 
plass for den beste og lengste uka i året!

Vi treffes i Olsok!

Sommerhilsen fra programkomiteen 
Ingunn Bakken, Jon Vingelen, Inga Trøan Sundt,

Sara Tollan Hagen og Bjørnar Tollan Jordet

Velkommen til sommer, sol og Olsok i Tolga!

Tolga Næringspark, 2540 Tolga
62 11 71 99            post@ingrafo.no
www.ingrafo.no    facebook.com/ingrafo

Kommunikasjon 
- mer enn bare prat

Den oppgraderte mobilappen 
lanseres internasjonalt og får navnet 
outtt. Den vil gi deg gode turtips i 
hele Norge, men søker automatisk 
fram de turene som ligger nærmest 
der du befinner deg. 

I løpet av sommeren vil det 
legges ut flere nye turer i og 
ved Forollhogna nasjonalpark i 
samarbeid med lokale aktører. 

Planlegg turen hjemmefra via 
nettsida  turapp.no/forollhogna. 

Før du drar ut på tur, last ned outtt 
gratis på mobilen. All info om dine 
valgte turer lagres, så det er ikke 
nødvendig med mobildekning. 

God tur!

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Turapp
Forollhogna

Lanseres med nytt navn 
og flere funksjoner 
sommeren 2016!

Velkommen til Olsok i Tolga!
De neste store arrangementene 

er Lokalmathelga fra den 10. til 
11. september. Den første helga 
i mars 2017 vil idrettslagene i 
Tolga og Vingelen arrangere 
Hovedlandsrennet i nordiske grener 
for landets 15- og 16-åringer. Det skal 
konkurreres i langrenn, hopp og 
kombinert, og med ca 1000 deltagere. 
Legg inn dette i kalenderen også, 
for her ligger det an til nye og gode 
opplevelser. 

Det du opplever her er skapt av 
kjærlighet til våre lokalsamfunn, 
og skapt av de engasjerte, 
kunnskapsrike og rause menneskene 
som bor her. Dette skaper en sterk 

identitet, og et godt samhold. Her 
dyrkes de ekte og nære verdiene, 
gode matopplevelser og gode kultur- 
og idrettsopplevelser.  Kom gjerne 
til oss for å leve med og i dette året 
rundt, vi deler gjerne!

Ragnhild Aashaug
Ordfører i Tolga

PS: Vil du vite litt mer av hva vi har å by på? 
Det er ikke så rent lite. Sjekk ut vår hjemmeside
www.tolga.kommune.no

Sommer, sol, sang og dans på Simasvollen i Vingelen. Foto: Ingrid Eide
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Olavsdagen 
i Hodalen
Hodalsdagen under årets Olsok i Tolga 
faller på sjølve Olavsdagen 29. juli. I snart 
tusen år har den dagen vært en av årets 
viktigste tradisjonsdager. 

De historiske hendelsene som skjedde på 
Stiklestad 29. juli 1030, ringvirkningene og all 
tradisjon tilhørende Olav den Hellige, preger 
fortsatt samfunnet vårt. Røttene til den endelig 
riksdannelsen finner vi her. Årsaken til at Den 
Norske Kirke regner dagen som sin fødselsdag og 
all den kirkelige og folkelige tradisjon knyttet til 
Olav den hellige, har sitt opphav her. Han var helgen 
for primærnæringene og preget selv naturen med 
stedsnavn som lever i bygdene fortsatt. Hans navn 
er tilknyttet planter og vekster.

Med tiden ble hans gravkirke i Nidaros det største 
pilgrimsmålet i Norden. Ikke rart Erik Bye sa at Olav 
den hellige er den vakreste folkevise det norske folk 
har «diktet». Olavsdagen i Hodalen vil berøre mye 
av dette. 

Vi starter ved Hodalen kirke med kulturprogram 
ledet av Hodalens «egen» pilgrimsprest Arne Bakken. 
Allerede ved kirkedøra møter vi vi en påminnelse 
om Olav den Hellige. Her finner vi både en smidd 
olavsspenning og en olavshammer. Programmet 
vil farges av den frodige olavstradisjonen og være 
en forberedelse på hva vi møter både underveis på 
vandringen til Nordersjøen og det programmet 
som skal foregå der. Unni Ryen, opprinnelig hodøl 
og kjent kulturpersonlighet på Røros, setter alt 
inn i en dybdedimensjon gjennom å lese fra Johan 
Falkbergets «Nattens Brød». Fra denne romanen har 
hun hentet tekster som setter hverdagen og arbeid 
inn i en større sammenheng. 

Vandringen fra kirka til Nordersjøen er på cirka 
2 kilometer i lett terreng. Dette arrangementet er et 
samarbeid med Hodalen Bygdekvinnelag og inngår 
i deres prosjekt som heter «Bygda i bevegelse». 
Underveis blir det flere stans med ulike temaer 
knyttet til Olavsdagen og livet i bygda i gammel og 
nyere tid. 

Et viktig mål ved Nordersjøen er kølmiler som 
Nils Bakken skal fortelle om. Han fikk Tolgaprisen i 
2015 for sitt omfattende arbeid med å registrere 490 
kølmiler i Hodalen. Få vet mer om dette enn ham. Vi 
får høre om bakgrunnen for kølbrenningen og dens 
viktige betydning for bygdas opprinnelse og eksistens 
i flere hundre år. Her får deltagerene høre opplesing 
fra Falkbergets skildring når «Kølmilene tennes». 
Programmet ved Nordersjøen er for folk i alle aldre. 

De siste åra før han nylig gikk inn i pensjonistenes 
rekker har han vært pilegrimsprest i Hamar 
Bispedømme. 

På selve Olsokdagen i Hodalen får publikum 
ta del i hans nesten uutømmelige kunnskap om 
pilgrim- og middelalderhistorien i Norge og lokalt. 
Gjennom Hodalen går en gammel middelaldervei. 
Deler av denne som kommer øst fra Langsjøen og 
går gjennom Hodalen, skal følges på vandringen til 
Nordersjøen på Hodalsdagen. 

Livet beveger seg til fots
Motivene for å gå pilegrim i middelalderen var 
mange, da som nå. Etter reformasjonen satte Luther 
ned et forbud med trussel om dødsstraff hvis man 
trosset forbudet. Først 450 år etter, rundt 1980- tallet 
begynte den nye pilegrimstradisjonen så smått å 
dukke opp igjen.

Arne Bakken bringer inn flere aspekter ved 
den nyere pilgrimsvandringen. Som økologi og 
bærekraft, felleskap og kulturelt mangfold. 

– Livet vårt er en vandring. Hele tiden forlater 
vi noe for å ta et skritt inni noe annet, men vi bør 
tråkke mer varsomt enn det vi gjør. Vi eier ikke 
jorden, luften og vannet. Vi er forvaltere. Kanskje 
kan vi si at det er denne ydmykheten overfor alt 
levende som er med å forvandle et menneske til en 
pilgrim. Den som vandrer blir mer oppmerksom på 
alt liv rundt seg, Andre dimensjoner som kommer 
til og blir nærværende.  Å gå gir også helbredende 
virkning, både fysisk og psykisk.

– I tillegg til alle disse sterke opplevelsene som 
preger den ytre vandringen, byr pilegrimsleden på 
en indre vandring. Pilegrimsvandring gjør noe med 
mennesket, uansett tro og religiøs bakgrunn er det 
få som ikke gjennomgår en mental forandring på 
denne turen, mener Bakken. Det er dette som skiller 
turisten fra pilgrimen.  

 – Vi reiser heller ikke først og fremst for å oppleve 
nye steder, men å komme hjem og opplevet hjemmet 
som det nye stedet. Undring gir oss avstand til 
ting. Med undring skapes ny kunnskap. En pilgrim 
vendte aldri tilbake til sin bygd hvis den ikke hadde 
mistet en fordom og fått en ny ide i stedet. 

Behov for refleksjon
Pilegrimsvandringen er også en fellesskaps-
vandring. Historisk vandret folk aldri alene, det 
var alt for risikabelt. Denne felleskapsvandringen 
mener Bakken utfordrer oss til å gå gjennom livet 
vårt på andre måter. Det er ikke «jeg og mitt», men 
«vi og vårt». Kanskje søker flere pilegrimstradisjonen 
i dag fordi vi er mennesker på leting etter felleskap 
og livsstil som handler om andre ting enn det 
materielle, spør Bakken.

Pilegrimsreisen var en utveksling av kultur 
mellom fastboende og pilegrimer, og den ble viktig 
for kristningen av Europa. Alle de kulturelementene 
kirken tok i sin tjeneste; blant annet kunst, 
arkitektur og litteratur ble spredt fra land til land. 
På hvert sted ble det tilpasset lokale forhold og fikk 
sitt individuelle særpreg i hvert land. Vi kjenner 
også dette fra dagens folkevandringer. 

I håp om å finne veier framover skuer vi bakover, 
mener Bakken. Hva bygger vi vår kultur og religion 
på? Dette er påtrengende spørsmål nå som vi 

Den moderne pilgrimsreisen
– felleskap og kulturelt mangfold

tar imot nye landsmenn med en annen religion 
og kultur enn oss. Det gir behov for refleksjon. 
Nordmenns åndelige blyghet og den lave religiøse 
profil på samfunnslivet virker fremmed på mange 
som kommer hit.  

Sterk Olavstradisjon
– Mange steder og kilder er knyttet til Hellige Olav. 
Der Olav fôr fram skjedde det at kilder sprang fram 
både i konkret og overført betydning, forteller Arne 
Bakken. 

– Dette er et uttrykk for at han med sitt vesen ble 
forbundet med de livgivne prosessene i naturen og 
positiv livsholdning. I middelalderen var Olav som 
helgen også sett på som beskytter av blant annet 
bonde- og fiskeyrket.  Olavstradisjonen er rik og 
henter fram konkret ting. 

Bakken forklarer dette med blant annet at 
redskaper og annet som var livsviktig for folk og 
sjølbergingen fikk navn etter Olav. Eksempelvis 
nestingen eller Olavsspenning og Olavshammeren, 
lik de som henger på inngangsdøra til Hodalen kirke.  

– Min teori er at det hellige og hverdagslivet 
møttes i ting fra hverdagen. Derfor overlevde 
Olavstradisjonen så sterkt, mener Arne Bakken. 

Olavskilden i Vingelen er et eksempel på 
stedsnavn i regionen vår knyttet til Hellige Olav 
og pilegrimsvandringen til Nidaros. Dette var 
et hvilested for pilegrimene. Her hentet også 
vingelsingene i sin tid vann til store hendinger i 
livet; høytider, dåp og begravelser. Olavsberget eller 
Olsberget i Tylldalen hvor pilegrimsveien kom ned i 
bygda, er også knyttet til hellige Olav. 

Forfatter og prest Arne Bakken, 
opprinnelig hodøle, ble den første 
pilegrimspresten i Nidaros i 1994. Der 
begynte han det han kaller sin innlevelse 
i middelalderpilegrimen.

Hodølen Arne Bakken ble i 1994 innsatt som den første 
pilegrimspresten i Nidaros. Foto: Ingrid Eide

Foto: Ingrid Eide
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I middelalderen ble helgenkongen 
feiret både av den katolske kirken 
og av folk flest. Helgendyrking ble 
imidlertid forbudt ved innføringen av 
reformasjonen i 1536, og markeringen 
av olsokdagen gikk mer eller mindre i 
glemmeboka. 

Pilegrimen hadde satt dype spor 
i det norske folk, for pilegrims-
vandringer og feiring av olsok fortsatte 
i det skjulte, men det er først på slutten 
av 1800-tallet at den protestantiske 
kirke offisielt tar opp igjen tradi-
sjonen med pilegrimsvandringer. 
Det hellige land og Jerusalem er 
målet for vandringene. Uavhengig av 
dette taes det i 1850-årene i Norge til 
orde for å ta opp igjen den kirkelige 
Olavsfeiringen. Christopher Bruun og 
Bjørnstjerne Bjørnsson gjennomfører 
i 1897 en olsokfeiring i Trondheim i 
anledning byens 900-årsjubileum. 
Olsokfeiringen måtte imidlertid 
holdes utenfor domkirka da Kirka var 
svært lite begeistra for initiativet. 

Pilegrimsrenessanse
Under 900-årsjubileet for slaget på 
Stiklestad i 1930 blir olsok for første 
gang etter reformasjonen feiret som 
kirkelig festdag i Den norske kirke. 
Drivkraften bak jubileet, og dette 
gjennombruddet i kirkens forhold 
til «Olavsarven», var biskop i Nidaros, 
Jens Gran Gleditsch. 

Det var Quisling og Nasjonal Samling 
som i 1930-årene skulle stikke kjepper 
i hjulene for den gryende norske 
pilegrimsrenessansen. Partiet brukte 
nemlig «Olavsarven» i sin propaganda 
og dette satte en langvarig demper på 
folks interesse for alt som hadde med 

Gjenreisingen 
pilegrimstradisjonene 
nasjonalt og regionalt

olsok og Hellige Olav å gjøre.
Med unntak av 800-årsjubileet 

for erkebispesetet i Trondheim i 1953 
og etableringen av Stiklestadspelet 
året etter, er det lite som minner 
om noe gjennombrudd i pilegrims-
renessansen før utpå 70-tallet. I 
dette tiåret gjør Torgeir J. Havgar, 
kapellan ved Nidaros Domkirke, en 
betydelig jobb med å levendegjøre 
pilegrimstradisjoner gjennom vandringer. 
Midnattsgudstjenesten i olsokdøgnet, 
den såkalte «Olavsvaka», blir snart 
en tradisjon i Trondheim. Pilegrims-
fellesskapet St Jakob har vært en 
sentral pådriver for pilegrimssaken i 
Norge, mye inspirert av hva lignende 
foreninger gjør i Vest-Europa.[1]

40-årsjubileum for Olsokspelet
På 1970-tallet skal også Tylldalen 
komme til å bidra sterkt til å løfte 
norsk pilegrimstradisjon opp og 
frem. I 1976 er det premiere på «Dei 
urolege av hjarte» av Ola Jonsmoen. 
Olsokspelet er skrevet med bakgrunn 
i de rike pilegrimstradisjonene som er 
knyttet til bygda.

Historien til spelet startet med 
Gert Eggen, den første formannen 
i Tylldalen bygdetun. Han spurte 
Ola Jonsmoen om han ville skrive 
et spel for Bygdetunet med stoff 
fra pilegrimstradisjonen. Styret i 
bygdetunet hadde da nylig fått tak 
en liten gård med flere gamle hus 
som skulle bli museum. Dette var 
den gamle prestegården i bygda. 
Lite visste nok Gert Eggen og styret i 
bygdetunet at dette skulle bli landets 
nest eldste speltradisjon. 40 år etter 
premieren i 1976 lever spelet i beste 

Flere nordøsterdøler og tolginger har i sterk grad bidratt til 
gjenreisingen av den moderne pilegrimstradisjonen.

Tylldalsspelet er med sine 40 år er det 
nestlengst «levende» spelet i landet. 

Foto: Cathrine Ruud

velgående. Ellef Røe har tonesatt 
visene og salmene i stykket, som i år 
feirer 40-årsjubileum. Foran årets 
forestillinger 29.- 31. juli blir det også 
kveldsmesse i Tylldalen kirke. [2]

Pionerer innen middelaldermusikk
Flere tolginger har vært med å løfte 
fram den nyere pilegrimshistorien. 
Pilegrimsprest og forfatter Arne 
Bakken har skrevet flere bøker. I 
1997 utgav han «Nidarosdomen - 
En pilegrimsvandring» og i 2009 
«Hamardomen». Se egen artikkel side 4.

Musikerparet Tone Hulbækmo og 
Hans Fredrik Jacobsen var i 1980 med 
og startet musikkgruppa Kalenda 
Maya som var en pioner innen 
middelaldermusikk i norsk og inter-

nasjonal sammenheng. Santiago de 
Compostela i det nordlige Spania var i 
middelalderen ett av Europas viktigste 
pilegrimsmål, og langs denne leden 
og i Norge har ekteparet gått, samlet 
og spilt middelaldermusikk.  Kalenda 
Maya har gitt ut tre albumer og 
turnert og holdt konserter i en rekke 
land i Europa samt i Brasil. I 1985 vant 
de Spellmannsprisen. Under Olsok i 
Tolga i 2013 og 2014 opptrådte Kalenda 
Maya sammen med henholdsvis Anne 
Marit Jacobsen og Paul Ottar Haga 
under Solrenningskonsert  Vingelen. 

Kildehenvisninger: [1] Heimer og Folk
– Stiklestad 1800-1946 26,
[2] Eivind Bjørklund

Velkommen til forretningen i Parkveien 
ved Waagans Bakeri på Tynset!

Se vår webshop: www.ttmusikk.no
Godt utvalg i instrumenter og utstyr

Musikk er ei gave i seg sjøl!

Åpent mandag-fredag kl 10.00 - 16.30
og lørdag kl 10.00 - 13.00
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Gjennombruddet i norsk pilegrims-
renessanse skjer tidlig på 90-tallet. 
Med boka «I pilegrimenes fotspor» 
(1992) og pilegrimsutstilling på 
Norsk Vegmuseum samme året gjør 
pilegrimsentusiast Eivind Luthen 
gamle pilegrimsveier og  pilegrims-
tradisjoner offentlig kjent. Dette 
inspirerte til «Prosjekt Pilegrimsleder» 
igangsatt av  Miljøverndepartementet 
og gjennomført av Riksantikvaren 
og Direktoratet for naturforvaltning. 
Prosjektet gikk ut på å merke den 
gamle pilegrimsveien fra Oslo til 
Nidaros. Pilegrimsleden ble offisielt 
åpnet av HKH kronprins Haakon 
29. juli 1997, etter en kjempe-
dugnad mellom lokalhistorielag, 
veimyndigheter, kommuner, fylker, 
landbruksmyndigheter og kirka.

Etter et høydepunkt i 1997 med 
åpningen av pilegrimsleden og 
Trondheim bys 1000-årsjubileum, 
stilnet det litt av på «pilegrims-
fronten». Pilegrimsvandringer i 
forbindelse med årtusenskiftet og 
«European Pilgrimage 2000» viste 
imidlertid at pilegrimsinteressen 
på 90-tallet ikke bare hadde vært en 
trend. Da prinsesse Märtha Louise 
og Ari Behn sommeren 2002 gikk 
pilegrim i forkant av sitt bryllup, 
viste de at pilegrimen også har en 
plass blant de kongelige. I dag er det 
ca. 2500 km merkede pilegrimsveier 
i Norge. De fleste pilegrimsveiene 
ender i Trondheim. 

Siden arbeidet med merking av 
pilegrimsleden begynte i 1994 er mer 

Pilegrimsveier 
i moderne tid

enn 500 mil led gjennom Danmark, 
Sverige og Norge merket med 
pilegrimslogoen.
En av pilegrimsledene mot Nidaros 
går gjennom Østerdalen. I senmiddel-
alderen var det stor trafikk her mellom 
Nidaros (Hellig Olavs by) og Vadstena 
(Hellige Birgittas by). 

Østerdalsleden ble åpnet år 2000 og 
starter der  Klarälven blir til Trysilelven, 
ved grensen mellom Sverige og Norge. 
Her ved Oddheim i Lutnes står Trysil 
kommunes milestein, som forteller at 
det herfra er 379 km til Nidaros. 

En annen gren av Østerdalsleden 
ble åpnet i 2012. Den starter ved 
Nesvangen på Rena i Åmot kommune 
og kommer innom Stor-Elvdal 
og Rendalen kommuner før den 
passerer retreatsenteret Lia Gård 
og møter pilegrimsleden fra øst 
ved pilegrimssteinen på Åkre i Ytre 
Rendal.

Østerdalsledene går gjennom ti 
kommuner: Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, 
Rendalen, Tynset,  Tolga,  Os, Midtre 
Gauldal,  Melhus og Trondheim.

Gudbrandsdalsleden er den lengste 
og mest brukte pilegrimsleden i Norge, 
og var i middelaldren hovedveien til 
Nidaros (dagens Trondheim). Den går 
fra Oslo og nordover via Eidsvoll mot 
Hamar, og følger Gudbrandsdalen 
videre nordover. Denne ruten er ca. 
650 km lang og tar cirka 30 dager å 
gjennomføre.

Her kan man gå i fotsporene til 
tusener av pilegrimer som har gått her 
før deg.  

FAKTA om pilegrimsleden i Norge
• 6 godkjente leder i Norge 
• Forvaltes av Nasjonalt pilegrimssenter
• 6 regionale pilegrimssentre
• Alle godkjente leder er merket med St.Olavsveg logo
• Leder gjennom Norge, Sverige og Danmark
• Europeisk kulturvegstatus under Europarådets kulturveiprogram 

fra 2010

Kilder: pilgrim.no, pilegrimsleden.no

På nettstedet www.pilegrimsleden.no 
kan du lese mer om pilegrimsledene 
og planlegge dine turer og vandringer.

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Velkommen til
Hodalen Fjellstue

i Olsokuka
Lokal og tradisjonsrik 

OLSOKBUFFET
Søn. 24. juli og søn. 31. juli kl 13-17

KAFFEMATKVELD
Mandag 25. juli kl 18

Med allsang og underholdning

OLSOKAUKSJON
Onsdag 27. juli fra kl 09.30

Kaffe- og middagsservering

OLSOKSERVERING
Fredag 29. juli kl 13-17

Mat med tradisjoner, historie, sjel og identitet

Rendalen fra Fonnåsfjellet. Foto: Aslaug S. Haugen
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Nord-Østerdalsløpet er i år lagt inn under Olsok 
i Tolga, på søndag 24. juli. Alle kjøretøyer får først 
lufte seg i en oppstilling på plassen utenfor det 
gamle Tolgen Meieri og ned mot YX-Caltex fra 
10.00 til starten går fra 11.00. Første startende er 
klubbens egen Chevrolet 1937-modell som har 
fast garasjeplass i nostalgigarasjen på YX Tolga. 
Gründere av klubben har over et par tiår nedlagt 
flere tusen arbeidstimer og et sekssifret beløp på å 
pusse opp denne flotte veteranen. 

– Vi jobber for at YX-Caltex skal bli et samlingssted 
for nostalgi- og motorinteresse, opplyser ildsjel og 
eier Bjørn Arve Lunheim. 

– Caltex Kafé har ofte besøk av bil- og motor-
sykkelklubber. Hver onsdag samles eksempelvis 
motorsykkelentusiaster fra regionen seg her til en 
times sosial kaffekopp. Amcar-klubben på Røros er 
aktiv og legger også ofte turer hit. 

Søndagstur utenom det vanlige
Deltagerne på veteranbilløpet denne søndagen 
skal få kjøre litt «att og fram» i kommunen 
og både beskue det flotte landskapet og delta 
på uhøytidelige og familievennlige oppgaver 
underveis. Fra YX Tolga-Caltex Kafé går ferden til 
Hodalen og «Hodalen rundt», tilbake til Tolga og 
videre til Kvennan. Deretter går turen i setertraktene 
i Vingelen. 

Om ferden går om Åsan eller Langen er i skrivende 
stund uklart, da endelig rute legges i skjøten juni/
juli. Turen blir på rundt 8-10 mil, delvis på grusveier. 

Samler nostalgiens 
firehjulinger til søndagstur

Nord-Østerdalsløpet i regi av Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal og YX Tolga - 
Caltex Kafé samler nostalgiens kjøretøyer til veteranløp på Tolga.

Fra veteranbilstevnet på Tolga juni 2009, med 
Sylvi Erlien og Bente Krog i tidsriktige klær. 
Arkivfoto: Ingrid Eide

Bjørn Arve Lunheim. Foto Ingrid Eide

Oppdateringer vil bli lagt ut på olsokitolga.no.
– Det legges opp til et familievennlig arrange-

ment, så oppgavene er ikke bare for de som er 
superinteressert i bil. Vi ønsker at deltagerne 
skal ha en artig og trivelig søndagstur med sine 
veterankjøretøy, sier Lunheim, som håper på 50-70 
deltagere. 

– Løpet er åpnet for alle veterankjøretøy eldre 
enn 30 år, poengterer han. 

Motorhistorie er kulturarv
Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal har i dag ca 180 
medlemmer i alle aldre, fra Rørosregionen i nord til 
Oslo i sør, men med en konsentrert medlemsmasse 
rundt Nord- og Midt-Østerdal. Klubben driver et 
aktivt kulturarbeid ved å ta vare på, holde i stand og 
bruke gamle kjøretøy.

– All historie er viktig, og motorhistorie en del 
av vår historiske arv. Klubbens medlemmer besitter 
mye motorkompetanse som spenner over et rikt 
erfaringsområde og mange interessefelt innen 
motorhistorie spesielt, men også historie generelt. 
Så her er det kompetanse og læring å hente om man 
vil bli medlem, understreker Lunheim.

Til neste års neste års Olsokuke håper han å få til et 
mopedløp. Målsettingen er å få samlet et femtitalls 
mopeder til fellesstart og en liten rundtur på Tolga. 

– Da er det bare å starte med å klargjøre 
tohjulingene til neste års mopedløp, oppfordrer 
Lunheim. 



8  |  Olsok i Tolga 2016 - Nettutgave

– Her blir det både konsert, ekte 
bryllup og brudeferd. Nå holder vi på å 
samle nok trebåter slik at det blir plass 
til brudefølje, som er hedersgjester 
på konserten denne dagen, forteller 
Tone. 

I rollen som ekte brudepar er eierne 
av setervollen Nina Midtskogen og 
Anders Dy Urset.

Tonesetter natur
Sjøvollan i Tolga er en vakker 
naturperle hvor Tallsjøen, omkranset 
av Kottberget og Langsfjellet, speiler 
høyblå sommerhimmel. Musikeren 
og regissøren av arrangementet, 
Tone Hulbækmo, har lenge hatt et 
ønske om å kombinere en natur og 
musikkopplevelse i dette landskapet, 
med sjøen som lydbærer og Kottberget 
som «resonanskasse». Hun sto også 
bak den mangeårige Olsok-suksessen 
«Huldrenatt», som ble arrangert på en 
ødevoll langt inne i Tolga-markene. 
Tone har en egen evne til å kombinere 
natur og musikk til en naturmytisk 
opplevelse.

– Det er en spennende verden 
her inne. Er det noe berg hvor det 

Brudeferd og musikalske 
toner på Tallsjøen

En mellomting mellom seterstevne, ekte bondebryllup, og 
Kalvøyafestival. Det er slik initiativtager og musiker Tone 
Hulbækmo beskriver årets arrangement «Sommerdag ved 
Tallsjøen».

bor huldre og tusser så må det være 
Kottberget, ler Tolgas egen sjefshulder. 

Stifinner i musikalsk tradisjon
Og hvor er det vel bedre og mer 
naturlig å arrangere en Stifinner-
konsert enn ved vakre Sjøvollan. 
Den naturmytiske musikken Tone og 
hennes band fremfører denne dagen 
er hentet i sin helhet fra «Stifinner», 
plata Tone utga sist vinter til strålende 
kritikker. Hun presenterer her en 
personlig musikalsk verden som både 
er moderne og tidløs, med elementer 
fra bl.a. folkemusikktradisjoner, middel-
alder og blues. Her møter den gamle 
og mer moderne tida, og det blir 
mer blanding enn det vi kjenner fra 
Huldrenatt som var rent akustisk. 

Musikken understreker likevel 
den spennende, litt mystiske verden 
inne ved foten av Kottberget. 
Bandet er et utvidet familieorkester 
med svigerdatter Heiða Karine 
Jóhannesdóttir Mobeck. 

Tone er sjøl en stifinner, bok-
stavelig talt, med sine vandringer 
og oppdagelser i både natur og i sin 
musikalske verden.

Materialet på denne CDen er for det 
aller meste egenkomponert. I tillegg 
er det norsk folkemusikk som hun har 
arrangert og bearbeidet med tekster 
av lyrikere som Ove Røsbak, Halldis 
Moren Vesaas og Hans Børli.

Brudeferd på Tallsjøen
– Vi fant ut at dette arrangementet 
ville bli flott ramme rundt et bryllup, 
sier bruden Nina Midtskogen. Vi har i 
mange år snakket om å gifte oss men 
ennå ikke gjort alvor av det. Det måtte 
bli nå eller aldri, ler paret som for fem 
år siden kunne ha feiret sølvbryllup 
og har barn som for lengst har passert 
konfirmasjonsalderen.

Sommerdag ved Tallsjøen innledes 
med musikk ute på, og ved vannet. 
Toner fra vann og land og ekko 
i Kottberget kaller til brudeferd 
og opptoget til setervollen. Med 
hedersgjester på plass er det duket 
for konsert. Prost Nils Kåre Erlimo, 
opprinnelig tolging, foretar vielsen 
av brudeparet som skjer straks etter 
konserten. 

– Det er bare hyggelig at konsert-
publikummet blir med på vielses-

seremonien, sier brudeparet, som 
etter hvert trekker til andre lokaler for 
en mer privat feiring.

Setervollen er åpen fra klokka 
11 med muligheter for å få kjøpt 
takkebakst, lokal og hjemmelaget 
mat av kokka for anledningen, Jorun 
Erlien. Husk å ta med sitteunderlag 
eller campingstol.

Det skiltes fra Tolga sentrum. Det er 
mulig å kjøre bil nesten helt frem med 
en liten rusletur siste del mot setra. 

De som er med: 

Tone Hulbækmo
Vokal (sang, rap, deklamasjon), norsk 
harpe, lyre, trøorgel

Hans Fredrik Jacobsen
Gitar, fløyter, torader, oud, kor

Alf Hulbækmo
Keyboard, piano, munnspill, kor

Hans Hulbækmo
Slagverk/perkusjon, munnharpe, sag

Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck 
Tuba med elektronikk

Vi minner om at nettsida vår oppdateres jevnlig før og under Olsokuka.
Eventuelle endringer og tillegg til de oppsatte olsokarrangementene finner du der.

Epost til programkomiteen: info@olsokitolga.no

olsokitolga.no ARNE KARLSEN AS
TOLGA

Registrert revisor
Telefon

62 49 43 67  -  918 10 350

Foto: Ingrid Eide
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Jan Engervik er trubadur fra 
Lindesnes, og kjent for å synge Evert 
Taube sine viser på sørlandsdialekt.  
Året Jan Engervik fylte 50 år, i 1996, 
gjekk han på «Nordiska Visskolan» i 
Kungälv. I 2016 fyller han både 70 år 
og kan markere at det er 20 år siden 
oppholdet i Sverige, et opphold som 
endret livet hans. 

Omskolert til visesanger
Til utpå 1990- tallet var han sjef 
på en fiskematfabrikk, Engerviks 
fabrikker AS, som produserer sjømat 
fra Sørlandet. Men drømmen var å 
kunne leve av å være visesanger, en 
lidenskapelig interesse som han som i 
heile sitt voksne liv har vært beskjeftiga 
med. Det endte med omskolering 
gjennom Aetat, som var svært nølende 
i starten til det Jan Engervik foreslo.  
Han la fram et gjennomarbeidet 
opplegg for saksbehandleren, der 
«Nordiska Visskolan» var en del av 
programmet. Aetat tente på ideen. 
Nå har han levd av å være visesanger i 
20 år. Evert Taube har vært hans store 
forbilde. Hvert år arrangerer han årlige 
turer til Bohuslän i Taube sine fotspor. 

Spiller på mange strenger
Tolgebygdas egen organist Svein 
Gjelten Bakken, er den andre som 
er med på Ivaregga denne kvelden. I 
motsetning til Engervik valgte Gjelten 

Trubadur med
særpreg og livet 
til barnåla
Vertinna på Ivaregga, Rønnaug Storrusten inviterer til en 
kveld med et par kreative menn som byr på alt fra Evert Taube 
til tøysedikt om barnål, røffel og tevje. Men også aktuelle dikt 
med sterk  underklang.

Bakken tidlig å utdanne seg som 
musiker. 

Men denne gangen er det ikke som 
musiker han står på scena. Svein har 
flere kunstneriske og kreative årer. 
Få kjenner til den lyriske siden av 
tolgingen, men han og musiker- og 
lærerkollega Jan Røe fra Vingelen står 
faktisk bak tre diktsamlinger. 

– Diktertilværelsen sprang ut av 
en oppgave vi fikk på musikklinja 
på videregående skole. Det begynte 
egentlig som reinspikka tøv med 
en norskoppgave og historier om 
barnåla, men tok etter hvert mer av, 
smiler Svein.

Tøvedikt og alvorlig underklang
Det endte med at de ga ut en «Barnåls-
samling» før hver jul i de tre åra de 
gikk på videregående. Samlingen 
inneholdt både rene tøysedikt og mer 
aktuelle dikt med alvorlig underklang, 
som for eksempel tema mobbing. 

– Vi fikk mye respons, og måtte 
jo følge opp! Barnålsdikta ble 
populære julegaver, og vi dro til 
med salgsbod av diktsamling og 
Brynhilds Barnålsdrops på skola. 
Skolebiblioteket fattet interesse og 
med laminert, glatt førsteside ble 
samlingen slått opp som høstens 
nyhet. 

– Dette var nok høydepunktet i 
dikterekarrieren vår, ler Svein. 

– Vi ble invitert til lyrikk-kveld 
på kulturhuset på Tynset, diktene 
dukket opp på ukeplan i alle fall en 
gang, og rektor leste fra samlingen 
på skoleavslutninger. Vi var også 
invitert til lyrikkaften på Dølmotunet 
sammen med Per Aas-Eng under 
Olsokfeiringa på Dølmotunet. 

Diktsamlingene er gitt ut på 
nynorsk, lyrikerspråket nummer én. 

– Det svinger mer av «tevje» enn 
«dårlig ånde», mener Svein Gjelten 
Bakken, som for andre gang skal 
framføre Barnåldikt i Stenfjøset. 
Første opptreden var i 2012 og på en 
slik måte at det er tid for gjentagelse, 
ifølge vertinna på Ivaregga. 

Tonesetter Klute-dikt
Tolgingen og musikeren har derimot 
ingen planer om å ta lyrikken videre, 
men trangen til å skape er alltid der. 
Helst innen musikk og mat, og aller 
helst i nevnte rekkefølge.  

Gjennom vinteren og våren har 
han imidlertid jobbet med å tonesette 
tekster. Ikke sine egne, men dikt av 
prost Trygve Klute som var prest i 
Tolga kommune i nesten 30 år, fra 
1916-1945. I sin prestegjerning kjørte 
Klute rundt med hesten «Blakken» 
og ble inspirert av natur og folk han 
møtte i sin hverdag til både å tegne 
og skrive. Som et «sideprosjekt» til å 
være småbarnsforelder, kulturskole-

lærer og organist har Svein tonesatt 
fem-seks av Klutes tekster som er frem-
ført under gudstjenester og andakter. 

– Klute skrev svært gode tekster, 
forteller Gjelten Bakken som har 
ambisjoner om å få tak i flere. Her 
ligger også muligheter for å arrangere 
for kor. Det er godt mulig at dette 
prosjektet kan munne ut i en konsert 
etter hvert, sier organisten som synes 
det er flott å kunne bruke muligheter 
som ligger i lokalt råmateriale og 
gamle skatter. 

Jan Engervik. Foto: Privat

Svein Gjelten Bakken skal for andre gang framføre Barnåldikt i Stenfjøset. 
Foto: Ingrid Eide

Sjarbar
Åpen f.o.m. fredag 22. juli

t.o.m. torsdag 28. juli

Alle dagene fra kl. 12-01

Salg av kaffe, bakst og pizza
Bar med alle rettigheter



10  |  Olsok i Tolga 2016 - Nettutgave

Lokalproduserte, økologiske
te- og krydderblandinger

Velkommen innom
Du treffer oss på standen vår

på markedsdagen lørdag 23. juli

Åpen urtehage på Eidsvollen
Onsdag 20. juli og onsdag 27. juli

Begge dager kl 16-20

Gunhild Skattebu
Tlf: 419 31 183

Årets nykommere på konsertfronten 
er søstrene Brennmoen Strypet fra 
Tolga med band. Dette er ei gruppe 
regionale musikere, som også er 
«oppvarmingsbandet» for Hekla 
Stålstrenger på den tradisjonelle 
onsdagskroa. 

Med sterkt ønske om å bidra til programmet i 
Olsokuka og kanskje samle et yngre publikum, 
har tolgajentene Ida og Sunniva Brennmoen 
Strypet for anledningen satt sammen eget 
band til konserten fredag 29. juli.

– Vi har også med den tredje søstra vår 
Goro, men hun vet ikke om det ennå, ler den 
yngste og eldste av trioen. Konserten har fått 

Søstrene Sisters med band 
inntar Vidarheim

Simen Nøss Høyem (t.v.), Lars Anda Berg, Sunniva og Ida Brennmoen Strypet med flere blir å høre i Vidarheim olsokkvelden 29. juli. Foto: Ingrid Eide

navnet «Sisters Are Doing It For Themselves» 
og er satt sammen for anledningen. Søstrene 
Sisters, alle vokal, har solid musikalsk støtte 
fra Brødrene Brothers fra Røros; Simen 
og Fredrik Nøss Høyem på henholdsvis 
trommer og gitar. Flere gamle medelever fra 
musikklinja på Tynset er også med; Lars Anda 
Berg på keyboard og rendøl Marius Grindflek 
på bass. 

– Vi har lenge ønsket å gjøre noe sammen, 
og vi vil også vise hvilke musikalske ressurser 
vi har i regionen vår. Olsok i Tolga er en fin 
anledning til å gjøre det, poengterer Ida.

– Musikken blir diverse «schlægers», en 
god blanding av pop og funk, forteller Ida 
som midt i bryllups-forberedelser finner 
tid til øving. Vi kjenner henne også som en 
gullstrupe fra tidligere Olsokrevyer. Hun tatt 

pause i år, Sunniva har steppet inn.
Bandet starter med en konsert-avdeling. 

Utover kvelden og natta blir det mer 
swingrelatert repertoar og stor sjanse for 
allsang og dans.

Søstrene Sisters som «are doing it for 
themselves» inviterer alle til en uhøytidelig 
kveld med «gørbra» musikk. Blir dette en 
suksess håper de at dette kan bli et fast innslag 
på olsokprogrammet fremover, med ulike 
tema og sjangre.   

Vokal  Ida, Goro og Sunniva 
 Brennmoen Strypet
Trommer  Simen Nøss Høyem
Gitar Fredrik Nøss Høyem
Bass Marius Grindflek
Keyboard Lars Anda Berg
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Tirsdag 26. juni er det Vinnilsdag. Da 
blir det alt fra utstillinger av gammelt 
skoleutstyr til smådyr og strikkekofter. 
En kan delta på traktorquiz og traktor-
tevling, dansekurs og utespinning, 
plantefarging, ponniridning, tidligere 
tiders skoletime og sannelig en hage-
vandring i 800 meters høyde - før man 
stuptrøtt, støl og svett utpå kvelden 
finner senga etter plattdansen og pub 
på Bunåva.  

Etter et lite hvileskjær i fjor har 
vingelsingene i lag og foreninger 
mobilisert til et meget rikholdig 
program under årets olsok. Her er 
liten og stor vingelsing aktivisert på 
Vingelsdagen hvor myldringen foregår 
rundt området ved innkjøpslaget og 
kirke og skolemuseet. Her blir det 
som i sangen både hest og kaniner og 
geit, sau og kalver. På Bunåva kan du 
få kjøpt lopper!

Landbruks, strikk og gammelskole
På Kirke-  og skolemuseet er sommerens 
utstilling «Strikk og tradisjon», som 
viser et stort mangfold av mønstre og 
kofter, det meste fra 50- og 60 tallet.  

– I Vingelen har vi har strikkedilla, 
forteller Turid Vingill. Innkjøpslaget 
vårt har spesialisert seg på landbruks-
utstyr og garn! I fjor hadde de en 
omsetning på 240.000 kroner kun 
på strikkegarn i ei bygd med ca 400 
innbyggere! Tidligere vingelslærere, 
Brit Vingelsgård Ryen og Inger 
Aasgård, tar publikum med til en 
skoletime i «gamle dager».  På museet 
serveres også den tradisjonelle 
pilegrimssuppa.

Skolemuseet har flyttet hjem igjen 

til gammelskolen hvor det var skole 
fra 1840 til 1959.

– Her startet vi med utstillinger i 
1975, forteller Turid Vingill. Denne 
utstillingen viser utviklingen av skole-
utstyr fra 2. verdenskrig og fram til 
i dag, også med bilder. Skolesekker, 
bøker, matbokser og bøker, tavler og 
whiteboard. Her kan alle finne noen 
gjenstander som vekker minner om 
egen skoletid. 

– Det eneste vi mangler er flanello-
grafen, som sikkert mange husker. 
Er det noen som kan ha en slik? spør 
Turid. Museet er svært interessert i 
den. 

Vevstua i Gammelskola er også 
åpen og viser vakre vevnader som 
er produsert av flittige hender opp 
gjennom åra. Her blir det også 
muligheter for å prøve vevteknikken. 
Lenger opp i bygda holder Aashild 
Westgaard Skraphandlerbua åpen. 

Hagevandring og mussmørkoking
Inni setermarkene har budeiene på 
Utistu-Aasen kokt og stekt og bakt og 
forberedt seg til innrykk av de som vil 
til seters å spise skikkelig seterkost.  
Øystein Åsen koker mussmør. Her får 
en både smakebiter og kunnskap om 
hvordan man tidligere kokte prim 
og mussmør, hvilket ikke var gjort 
på et par minutter. Godt håndlag og 
tålmodighet var nødvendig.  

Bygdekvinnelaget arrangerer hage-
vandring hos Berit og Ole Hasseleng, 
som har en fjellhage med rikt 
blomsterflor, nesten 800 meter over 
havet. Og Fjellførerlaget guider turer 
langs kulturstier i bygda. 

Stor aktivitet på 
Vinnilsdagen

I år har vingelsingene lagt opp til en aktivitetsdag 
med mange opplevelser for liten og stor. 

Det er blomsterflor hos Hasseleng i Vingelen. Foto: Ingrid Eide

Massemønstring for olsokdagen i Vingelen. Foto: Thorbjørn Liell

Budeiene på Utistuvollen i Vingelen server setermat. Foto: Ingrid Eide
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Bandet spiller folkemusikk og folkrock basert på nordnorsk tradisjonsmusikk. 
Mange har vugget i allsang til deres versjon av Ola Bremnes sin låt «Har du fyr», 
og i 2015 så vi dem sammen med KORK på NRKs julekonsert. I april i år kom de 
ut med sin nye plate «Ventetid», og Dølmotunet har den store gleden av å få 
dem på besøk på den tradisjonelle Olsok-konserten onsdag i Olsokuka!

Denne gjeng har skapt oppmerksomhet og topp kritikker for omtrent alt de 
har foretatt seg, fra første stund. Og de har foretatt seg svært mye, ikke minst 
når det gjelder plateutgivelser. 

Kun et år etter at bandet ble stiftet, ble de tildelt Ungkunststipendet fra 
Festspillene i Nord-Norge og lagde en forestilling med dansere fra bla FRIKAR. 
Denne mottok overveldende kritikker. Bandet dro på en stor Nord-Norge-turné, 
som ble en stor suksess, og beslutningen om å spille inn plate ble gjort kort tid 
i etterkant. Musikken var en blanding av arrangerte nordnorske folkesanger 
og egenkomponerte slåtter. Plata «Hekla Stålstrenga» kom ut i 2008 og ble 
belønnet med en spellemannsnominasjon. I 2011 kom nok en plate, som 
igjen ble Spelemannsnominert, men denne gangen tapte gruppa for sin egen 
felespiller, Ragnhild Furebotten. 

I 2012 erobret Hekla Stålstrenga Nord-Norge med sin ville og lett geniale idé, 

Med bobil og
Hekla Stålstrenga
til Tolga

I år får vi storslått besøk fra det høye nord på 
den berømte og tradisjonelle krokvelden. Med 
Spellemannsnominasjoner og utsolgt konsert i 
Operaen har Hekla Stålstrenga spilt seg rett inn 
i mang et hjerte.

Foto: Knut Aaserud

bobilturné. De turnerte Nordland og Troms rundt i 4 uker og holdt 28 konserter 
på 25 dager. Kun bygder med lokale arrangører fikk besøk av det folkekjære 
bandet. Responsen var enorm: Bandet ble mottatt som helter og det kokte 
på sosiale medier.  Turnéen ble også til et dokumentarprogram på NRK1 kalt 
«Reinhekla Magi». I forkant av bobilturnéen slapp de singelen” Folketonen”. 
Denne ble A-lista på NRK P1 i 13 uker, noe som er svært uvanlig for et band 
med bakgrunn i norsk folkemusikk. Også den påfølgende plata «Dyrandé» 
utgitt i 2013 ble nominert til Spellemannsprisen i viseklassen.  I 2014 gav de ut 
livealbumet «Hjertebank» sammen med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. 

Gruppa til søstrene Brennmoen Strypet (se side 12), som forøvrig har egen 
konsert fredag 29. juli, er «oppvarmingsband» denne kvelden.

Hekla Stålstrenga
• Ragnhild Furebotten (fele og låtskriver)
• Tore Bruvoll (gitarer og låtskriver)
• Anne Nymo Trulsen (sang, trøorgel og låtskriver)
• Trond-Viggo Solås (bass)
• Ole-Jakob Larsen (trommer)

ANNE-LISES TRAFIKKSKOLE
OPPLÆRING I KLASSENE B, B96, BE,

B-AUTOMAT, S-SNØSCOOTER
TRAFIKALT GRUNNKURS

TLF/SMS   975 10 524
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For mange blir det ikke ordentlig Olsok uten revy. 
Revygjengen gir derfor gass for å få publikum i riktig 
Olsokstemning og ambisjonsnivået er høyere enn 
noen gang. I år skal latteren løfte taket i Vidarheim 
og folk skal kose seg så mye at de må krabbe ned 
til Sjarbaren av utmattelse. Om ambisjonene blir for 
høye, så er det ingen skam å snu.

Med fjorårets revy markerte Olsokrevyen sitt 
tjueårsjubileum. To giganter takket for seg. Gudny 
Hagen Bakken og Tove Irene Rønningen, som begge 
hadde vært med på samtlige oppsetninger, ønsker 
nå å tilbringe sommerdagene et annet sted enn i 
de dampende øvingslokalene i Vidarheim. Øyvind 
Gilleberg Stensli, som nå spiller sin åttende revy, har 
dette å si om avskjeden:  

– Vi ønsket å oppnå den samme balansen som 
før med noen gapskrattnummer og de med mer 
alvorlig tematikk; mellom sanger og sketsjer; lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt stoff. Gudny sa i fjor at 
ho gir seg, men det er jo ingen skam å snu og vi 
håper at hun dukker opp som gjesteskribent.

Et godt lag med god kjemi 
Revygjengen tilbringer mesteparten av juli 
i Vidarheim for å øve inn sketsjer, sanger og 
dansetrinn til forrykende forestillinger i olsok-
dagene. Været kan være en utfordring for når det 
varmt ute, så kan det bli dobbelt så varmt der inne. 
Men hvorfor gjør de dette? 

– Det er mye slit. Revyen kan være stressende. 
Når jeg ikke er i Vidarheim, går jeg rundt på 
kjøkkengulvet, synger, pugger og river meg i håret. 
Allikevel så er dette vanedannende og det er mye 
god stemning i revygjengen. Latteren sitter løst 
gjennom hele øvingsperioden, og når publikum 
først kjem så er det en fantastisk opplevelse å få 
respons på det vi har jobba med så lenge sier Marit 
Erlien Hulbækmo. 

Stammen i revygjengen er den samme som i de 
foregående årene. Ida tar pause et år, men blir godt 
erstattet av søsteren Sunniva Brennmoen Strypet. 
Gard Gundersen Sagbakken er også tilbake - ellers 
er ting stort sett som før. Amund Leren har uttalt 
at han treng tid til høytørking, og at han da ikke 
får øvd inn dansetrinn i år, men håpet er der sier 
Øyvind Gilleberg Stensli: 

– Kårkaillen får vi ikke snudd, men en skal ikke se 
bort ifra at han dukker opp allikevel. 

«Ingen SKAM å snu»
Olsokrevyen 2016

«Savnet er der. Vi klarer ikke å erstatte 
de to kortvokste gigantene, men vi skal 
gjøre vårt beste for at publikum skal få 
det de vil ha.»
    - Øyvind Gilleberg Stensli

Foruten dyktige skuespillerne, har revyen også et 
upåklagelig godt ensemble med høyst kompetente 
musikere. Svein Gjelten Bakken har hovedansvaret 
for musikken og har med seg Ola Lien og Hans 
Hulbækmo i bandet. Hvis alt går etter planen vil 
også musikerne by på spennende overraskelser i år. 

Ny regissør 
Rolf Norsen har tatt på seg revyansvaret for årets 
revy. Rolf har lang erfaring med både revy, teater 
og spel og han gleder seg til denne utfordringen. 
Han tar over stafettpinnen etter Terje Sundt som 
har ledet revyen med stor suksess siden 2008. Lars 
Tingelstad, som jobbet med Norsen under Sara 
Oust-spelene i Vingelen, uttrykker sin begeistring 
for den nye regissøren: 

– Jeg tror dette vil gi Olsokrevyen et profesjonelt 
løft. Da jeg jobbet med Rolf under spelene opplevde 
jeg han som en svært dyktig og profesjonell regissør. 
Han setter ikke navnet sitt på noe som er halvgjort, 
så dette vet jeg blir bra.  

Årets tema 
Ingen stener forblir usnudd av Olsokrevyen. 
Donald Trump, kommunesammenslåing, speke-
mat, ungdomsserien SKAM, lokalfotball og lokal-
demokrati er høyaktuelle revytemaer i år. Ellers 
avslører revygjengen at det blir - som vanlig - mye 
stoff som ikke nødvendigvis er «aktuelt», men som 
allikevel treffer. 

– Vi lager revy for en bred målgruppe og håper 
at unge og gamle; utabygds og innabygds; turister, 
innflyttere og utflyttere kommer for å se revyen, sier 
Anette Erlien.

Skuespillere: Sunniva Brennmoen Strypet, 
Marit Erlien Hulbækmo, Lars Tingelstad, 
Anette Erlien, Øyvind Gilleberg Stensli, 
Gard Gundersen Sagbakken og Magnus Erlien Riise

Musikk: Svein Gjelten Bakken, Ola Lien
og Hans Hulbækmo 

Regi: Rolf Norsen

Over: Tove Irene Rønningen har sparket revyballen videre til neste 
generasjon. Øverst: Øivind Gilleberg Stensli
Under: Ida Brennmoen Strypet, Magnus Erlien Riise, Anette Erlien og 
Marit Erlien Hulbækmo. Alle foto fra fjorårets revy. Foto: Ingrid Eide
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OLSOK-TILBUD : MalmplassBurger
Serveres med Fjellblå fra 
Eggen Gardsysteri, bacon,
aioli og stekte poteter!

Og husk: 
Vi har stort utsalg av takkebakst på Markedsdagen lørdag 23. juli!

Malmplassen Gjestegård serverer god og hjemmelaget mat og kaker, 
med størst mulig innslag av lokale råvarer fra Fjellregionen.

Malmplassen Gjestegårds eget bakeri tilbyr god gammeldags takkebakst 
som potetlemse, flatbrød, sirupstynnkake, pjalt og lemse - og mye annet! 
Bakstkona Jorun har lang erfaring med lokal tradisjonsbakst, og vi er 
stolte av å føre de gode tradisjonene videre. 

Våre møterom dekker både små og store behov for bedrifter, lag og 
foreninger. Har du behov for et lokale til et privat arrangement, det 
være seg konfirmasjon, bryllup eller en annen anledning, hjelper vi 
deg med det også.

Malmplassen Gjestegård
2540 Tolga

+47 62 49 63 05

post@malmplassen.no

www.malmplassen.noMatservering - Overnatting - Catering - Møtelokaler

Ingrafo 2016

150,-

KVENNAN
CAMPING

Arbeid, muligheter og tru på framtia!
Benytt deg av våre varer og tjenester!

Vask og rens på vårt moderne vaskeri og renseri på Tolga
Mottak: TOS ASVO Os og Tolga og Lille E�ekten på Tynset

Salg av furu og bjørkeved fra vår avdeling på Os
Pakking og diverse delproduksjon for lokale bedrifter

Kontakt oss på 62 49 46 20 eller kom innom en av våre avdelinger
www.tosasvo.no      post@tosasvo.no

En inntekstmulighet for lag og foreninger

Les mer på runner.no eller kontakt
RUNNER TEAM for mer informasjon

Epost: kontakt@runner.no
Telefon: 952 07 555

RUNNER produseres av Staur Foods AS, 2540 Tolga
Salgs- og markedsansvar i Norge: Ingrafo, 2540 Tolga
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Regionens minste, trendy internettkafé finner du i 
Øversjødalen. Fjorårets suksess med kafé i den lille sommerstua 
på Lillemoen i Øversjødalen har inspirert til gjentagelse.  Her er 
de to kafévertinnene Jorunn Eide (83) og Gunvor Westgård (80) 
oppvokst. Gunvor Westgård, pensjonert jordmor og misjonær, 
ble selv født i denne stua. 

Sommerstua på Lillemoen har en mangeslungen historie. Alt 
fra bolig til fødestue, kafé, snekker- og skomakerverksted. Og 
det er historiene vertinnene sjøl formidler. 

Øversjødalens første kafé
Dette var faktisk Øversjødalens første kafé i et par år på slutten 
av 1920-tallet. Nabojenta Målfrid Nygård, senere Sundberg, 
hadde ansvaret for servering i en alder av 15 år. Det sies at 
tobakksrøyken lå så tjukk i den lille stua at hun måtte ut for å 
trekke luft. 

Som en liten gimikk før den lille stua skal taes ned for å 
restaureres, åpnet damene i fjor med god hjelp fra familien 
Øversjødalens første Internettkafé. Her møtes ny og gammel 
tid, da man kan lese aviser fra 60- og 70-tallet samtidig med at 
du kan lese dagens nyheter på nettbrettet ditt og betale med 
kortterminal.

– I år har vi rustet oss med hjelp, jeg tror det blir skikkelig 
trøkk, sier Jorunn Eide, som allerede har begynt produksjonen 
av rabarbrasyltetøy til olsok-kaféen. 

Naboryssen stiller med eget band
Nytt av året er Café Lillemoens eget husband. Jens Nygård, Stein 
Nygård og Johan Sundberg er oppvokst som nærmeste naboer 
til Lillemoen. Jens er fortsatt nærmeste nabo. 

– Disse karene har vi kjent fra de var småryss, og vi er veldig 
glad for at de ønsker å være husbandet vårt, sier Jorunn og 
Gunvor. Karene og instrumentene er imidlertid ikke vanntette 
så de tar forbehold om været.

Café Lillemoen
- i år med eget husband

Fjorårets kafégjester Aashild og John Westgaard 
fra Vingelen og Tove Klokkervold i prat med 
vertinna Gunvor Westgård. Foto: Café Lillemoen

– Helselaget og bygdekvinnelaget er 
lagt ned og vi har startet Hola Bygdelag 
som skal arbeide for aktivitet og 
allmennyttige formål i bygdene Kåsa, 
Holøyen og Øversjødalen, forteller 
leder Inger Anne Pallin. 

– Bygdelaget ønsker patrioter og 
ellers alle som har tilknytning til 
bygdene velkommen som medlemmer. 

Olsokuka byr, som så ofte før, på et 
mangfoldig program i Øversjødalen. 
Friluftsmesse med barnedåp, not-
draging, Søren Steen-Johnsen-
utstilling, kafé, gårdsmuseum og 
en historiskvanding blant gamle 
kølmile-tufter.

Notdraginga er i år flyttet til 
mandagen i olsokuka, da dette er 
første stopp på «bli-kjent-i-din-egen-
bygd-tur». (Følg med på olsokitolga.
no for videre program for denne 
turen).

Ikke minst har bygdekvinnene igjen 
sørget for en meget innholdsrik buffet 
med tradisjonskost på torsdagen 
som er øversjødølenes tradisjonelle 
dag. Fra klokka 11 torsdag 28. juli 
er det åpen kafé i samfunnshuset. 
Ola Nygård åpner gardsmuseet 
i Gjertrudgarden, og treskjærer, 
rosemaler, felemaker og musiker 
Jens Nygård har åpent verksted.  
Jon Ivar Bekkely og Liv Johanne 
Jordmoen guider deltagere på en tur 
langs den gamle kølkjørarveien ved 
Djupdalsenget.

På torsdagen er både Holøydalen 
kapell og den fredede Holøien 
skole åpen for publikum. Tors-
dagens program avsluttes med 
trekkspillkonsert og dans i Kåsa (se 
egen sak).

Nytt aktivitetslag 
«øst på dalom»
Aktiviteter i Øversjødalen som tidligere har skjedd i regi av Holøydalen 
Helselag og Holøydalen-Øversjødalen Bygdekvinnelag, vil heretter 
organiseres gjennom Hola Bygdelag.

Bjørg Støkket, Inger Anne Pallin, Kari Grete Sveen og Terje Sveen tilbrunger mange timer på kjøkkenet i samfunnshuset før en olsokbuffet. Foto: Gunn Hege Jordmoen
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Olsok-revyen  2016
«Ingen SKAM å snu»

Premiere
Fredag 22. juli kl.20:00

Øvrige forestillinger
Søndag 24. juli kl.20:00
Mandag 25. juli kl.20:00
Tirsdag 26. juli kl.20:00

BILLETTSALGET ÅPNER 11. JULI

Billettpriser:
Voksen kr 330,-

Barn under 15 år kr 110,-

Billetter kjøper du på nett
eller i Vidarheim samme dag som 

forestillingen

Lenke til nettkjøp finner du på olsokitolga.no
og vår Facebook-side facebook.com/olsokrevyen

når billettsalget har åpnet

Vår revykontakt treffer du på 98 22 79 21
alle dager kl 9-11 fra og med 11. juli

62 49 42 80  •  tolga@st.yx.no  •  facebook.com/YXTolga

YX Tolga
Caltex Kafé

Åpen alle dager til kl 21.00

Velkommen!

Sammen med MHKNØ arrangeres

Nord-Østerdalsløpet 2016
Søndag 24. juli

Veteranløp for kjøretøyer 30 år og eldre

Start og målgang blir ved YX Tolga-Caltex Kafé. Løpet blir 8-10 mil, delvis 
på grusveier og har innlagte familievennlige oppgaver. 

Oppmøte/utstilling kl 10.00. Start fra kl 11.00. Alle starter i samme klasse.

Startkontingenten er kr 200,- og inkluderer diplom, deltagerbevis og 
premiering av de 3 beste. 

Påmelding ved å innbetale startavgiften til kontonummer 1885.15.42058 
innen 7. juli. Etter 7. juli og frem til start er startavgiften kr 300,-. Send oss 
gjerne en epost når du har innbetalt startavgiften.

Oppgi navn, adresse, merke/type, årsmodell og registreringsnummer.

For nærmere opplysninger ta kontakt med:

Bjørn Arve Lunheim Ola Næsheim
lunheim@online.no ola@naesheim.no
913 25 330   909 17 711

Vel møtt til et trivelig løp! 

Olsok-frokosten
serveres onsdag 27. juli

kl. 07.30 -10.00 på
Malmplassen Gjestegård

Hjertelig velkommen!

Lokal, engasjert
og kompetent
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– I år har vi strippet ned til tre lokale band. 
Hvert band får lengre spilletid. Disse litt 
aldrende menn blir ganske så spillekåte 
når de kommer på scena. Det er vanskelig 
å få dem av igjen, smiler initiativtager 
Eivind Moen. 

Attiattnatta er en «reunion» av gamle 
band fra Nord-Østerdalen. Bandet 
Turbo, opprinnelig stiftet i musikk-
bygda Sømådalen, topper antall band-
medlemmer i år med hele 7 mann. 
Kveldens besetning er Kjell Arne Rokseth, 
Per Ivar Hansen, Audun Røsten, Erling 
Aas-Eng, Robert Røstbakken og Hans Olav 
Trøan.

Fra Tynset og Kvikne kommer Kong 
Kaoz som «herjet» i dalen fra 1984 til 

5-årsjubileum for 

Attiatnatta
og «rustne» 
dansebandgubber
Attiatnatta ble startet for vise det utrolige mangfoldet av band som 
har eksistert i Nord-Østerdalen gjennom tidene. Dette er blitt så 
populært at arrangementet i år kan feire 5-års jubileum.

Gruppa TURBO. Fv: Terje Husdal, Trond Lorentzen (er ikke med på 
Attiattnatta), Kjell Arne Rokseth, Robert Røstbakken, Audun Røsten 
og Hans Olav Trøan. På Attiattnatta spiller i tillegg Erling Aas-Eng 
og Per Ivar Hansen, som ikke er med på plakaten

Husk at nettsida vår oppdateres jevnlig før og under Olsokuka!
Eventuelle endringer og tillegg til de oppsatte olsokarrangementene finner du der.

Epost til programkomiteen: info@olsokitolga.no

olsokitolga.no

1986. Attiatnattas besetning er Arve 
Fossen, Leif Åge Strand, for anledningen 
gjestemusiker Frode Vingelsgård Strand, 
Helge Straalberg og Harry Trøen.

Tradisjonen tro avslutter Von Lund 
Band natta. Dette bandet spilte til dans 
for første gang i Hodalen samfunnshus 
Sankthansaften i 1978. Bandet består av 
Per Arne Røste, Morten Bakken, Jo Ryen, 
Per Johan Gjelten og Jo Esten Trøan.

Disse tre bandene får publikum høre 
på Attiatnatta, og historiene rundt det 
enkelte band blir verbalt presentert av 
kveldens konferansierer (ikke avklart 
hvem dette blir da avisa gikk i trykk).

Hodalen Fjellstue onsdag 27. juli kl. 11.00 med visning fra kl. 09.30
Det er en glede å ønske velkommen til den tradisjonsrike olsokauksjonen. Som vanlig satser vi på å være utendørs. 
Denne gang kan vi by på et vareutvalg som kommer fra et småbruk i Alvdal, samt en hytte på Røros. Toppobjektet er 
et gedigent framskap, dekormalt av Sønvis Olsen Holemoen ca. 1820-30. Så vidt vi kjenner til, har ingen skap av ham 
vært omsatt her i regionen de siste 30 årene. Men vi er stolte av vareutvalget ellers også; passende for alle typer 
lommebøker: 

Ystekjeler, mange små og store melkespann, melkekagge, vaskestol, hjørneskap, utskåret hund, persiske tepper, empire stoler 
og bondestoler (mange), kaffekverner, hollandske krukker, vaskestell, sølvtøy og sølv lysestaker, Høvik lysekrone, drakjerre/
kjøpmannskjerre, kjelke, petromaxer, vidjespenninger, osteformer og gml. trekopper, spann og blikkemballasje, mektig stettbolle, 
en rekke trau, melkebunker og trebutter, liten kommode, kort langbord, spesielt skrivestell, junge i messing, loddsats, skjøve, høvler 
og småredskap, flatbrødkorg, flott apotekerkrukke i tre, fele, stavkinne, gml. kokebøker, album m. kabinettfoto, kobberkjeler, skåret 
lysekrone, barokkstol, maleri Leif Berger, serviser, mugger, kanner og annet vakkert i porselen, langkrakk, sinkbaljer, retrolamper, 
glansbildealbum og mye, mye mer.
 
Hodalsbudeia har kafé med spennende utvalg av både kaldt og varmt.

Kontant betaling – vi har terminal.
 

Velkommen til hyggelig auksjonsdag i hagen på Fjellstua! Hilsen Auksjonarius Ola Rye – og familiestaben

Følg oss på Facebook og se stort bildegalleri på hjemmesiden vår: www.auksjonsola.noSt
or

 o
ls

ok
au

ks
jo

n
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Spor fra
fortiden

I olsokprogrammet finner vi også i år flere arrangementer som 
gir kunnskap om områdene vi bor og ferdes i, det være seg av 
geologisk, botanisk og kulturhistorisk art, fra steinalderen og 
til i dag. 

Mange av disse turene og sporene i 
terrenget befinner seg øst for Tolga, 
i Hodalen og videre østover. Vi får 
anledning til få en større forståelse 
av opphavet til landskapsformene 
ved å se istidspor i Bjøregga, høre 
om kølmiler i Hodalen og delta på 
guida turer på og ved Hodalssjøene. 
Bjørg Inger Ryalen og Amund Ryalen 
inviterer til padletur på Hodalsjøene, 
15 km med fjellvann som ligger som 
perler på en snor. Dette er et av de mest 
særegne istidslandskap i sjø i Norge.

Kølmiler, blesterovener og fangst-
groper er spor vi finner mange av i vårt 
området og som vitner om hvordan 
folk utnyttet naturen for å få jern, køl 
og mat. 

Det er registrert ca 300 kølmiler 
i Hodalen. Kølet ble redusert til 
smelting av koppermalmen ved 
smeltehyttene på Malmplassen i Tolga 
og på Røros.

Blesterovnene i Hodalen ble brukt 
for å utvinne jern fra myrmalm og 
sjømalm. Slike jernblestringsanlegg 
finner vi også i Øversjødalen, ved 
Sandnesbekken i Øversjødalen. 
Fortidssporene er forsket på og 
utredet av flere, blant annet Nils 
Bakken fra Hodalen, Arne Espelund 
fra Trondheim og Asbjørn Ryen fra Os

Mindre kjent er hvordan folk i dette 
området drev med industrialisert 
fangst av rein med fangstanlegg over 
store avstander. 

Amund Ryalen inviterer til padletur på Hodalssjøene, et av 
de mest særegne istidslandskap i sjø i Norge. Foto: Ryalen

Industrielt fangstanlegg i vikingetid 
og middelalder  
Monica Spånberg snubler bokstavelig 
talt i dyregroper rett utenfor døra til 
Johnsgård Turistsenter i Sømådalen, 
som hun driver sammen med 
ektemannen Jonas Johnsgård. Det har 
skapt såpass interesse for tematikken 
at hun siden 2010 har trålet fjellene i 
Rendalen og Engerdal for å kartlegge 
de mange fangstgropene i området. 

I 2014 tok hun mastergrad i 
arkeologi ved UiO. Her beskriver hun 
et gigantisk industrielt og meget 
ressurskrevende fangstanlegg med 
fangstgroper for rein i fjelltraktene 
nord i Hedmark. Dette er for de aller 
fleste av oss en helt ny kunnskap om 

gropfangst av rein i våre fjelltrakter.
Monica har sett på to anlegg, 

Langsjøanlegget og Storlegda-
systemet som rekker over flere mil,  med 
til sammen nesten 500 fangstgroper. 

Storlegda-anlegget krysser Orvdalen 
(Tolga kommune) og Spekedalen, 
på andre sida av Elgpiggen. Per Olav 
Mathiesen fra Rendalen har kartlagt 
gropene i disse dalførene. Noen kan 
dateres helt tilbake til år 600 e Kr og 
romertid. 

 Fangst styrt av konge eller krone
– Har man sett en eller ti fangstgroper 
har du på en måte sett alle. Det som 
imidlertid er interessant er hvordan 
disse er blitt lagt i systemer og for å 
sperre av hele dalfører og fjellvidda da 
reinen trakk nordfra. Dette har tydelig 
vært en storindustri i vikingetid og 
middelalder, og det er liten tvil om 
at fangsten har vært knyttet opp mot 
økonomi og handel, fastslår Monica. 

Videre forteller hun at dette nok 
har vært et markedsstyrt samfunn 
hvor distribuerende nettverk og 
spesialisering har vært viktig. Fangsten 
har sannsynlig helt eller delvis vært 
styrt av en overordnet, sentral makt, 
kirken eller krone. Men selve jakta 
måtte vært utført av bygdefolk, de 
som kjente fjellet og reinens lokale 
trekkvaner. Det finnes eksempler fra 
andre steder i landet hvor samene 
er benyttet som fangstspesialister 
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Storlegda-anlegget
407 groper hvorav 358 er dokumentert 
i registreringsrapporter

tilknyttet eksempelvis kongen, som 
distribuerte varene videre til resten av 
landet og Europa. Utgravinger i alle 
sørnorske middelalderbyer viser at 
kammer fra reinsdyrgevir var vanlig 
blant de «kondisjonerte» og til en 
befolkning som var plaget av lus. 
Kanskje hadde dette en sammenheng? 

Svartedauen – et tidsskille
Funn ved utgravinger viser at fangst-
anleggene ekspanderte over tid og var 
på sitt største på 1200-tallet. Deler av 
disse anleggene og gropene har vært 
i bruk i over 1000 år. Paralleller kan 
sees Dovresida, og Hardangervidda [1] 

både når det gjelder tidsangivelse og 
størrelse på anleggene. Også her tyder 
mye på at fangsten ble styrt av en 
maktelite. 

– Svartedauen setter sannsynlig 
et slags punktum for denne meget 
ressurskrevende fangstmetodikken, 
opplyser Monica. 

Etter Svartedauen var det ikke 
lenger bare mangel på ressurser, men 
også kompetanse for å drive videre på 
samme måte. Etter at massefangsten 
tok slutt, fortsatte bøndene sin jakt 
som før. Samme type fangst, også for 
elg, ble drevet på 15- 16 og 1700-tallet, 
men i mye mindre omfang noe som 
tyder mer på fangst til sjølhushold.

Men hvem er det som har drevet 
med denne fangsten? 

– Felles for alle periodene er at 

det er få funn, noe som gjør det 
vanskelig å si noe om identiteten 
på de som har bedrevet fangsten. 
Kulturtilhørigheten har sannsynligvis 
variert i løpet av de ulike periodene. Vi 
vet at kongen tok såkalt finnskatt av 
samene på Nordkalotten på 800-tallet, 
forteller Monica. Hvorvidt samene 
der så muligheten til å tjene penger 
ved å flytte sørover noen som satt på 
kunnskap om fangst og foredling, vet 
vi ikke. 

– Ressursbehovet har imidlertid 
vært så stort at de fleste i området 
må ha tatt del i fangsten, uavhengig 
av kulturell tilhørighet. Det som 
imidlertid er et stort mysterium her 
i fjelltraktene er hvor alt avfall fra 
fangsten ble av. På Hardangervidda og 
Dovre er det funnet store møddinger 
med reinsdyrsbein. Det er det ikke 
her, på tross av at fangsten nok var like 
omfangsrik. Det er heller ikke funnet 
spor etter oppholdsstedene til de som 
drev fangsten. 

[1] Kilde: 
Per Olav Mathiesen og Toril Andreassen: 
Spor fra Gamle fangstmarker

Monica Bye Spånberg har sammen med bla 
to fylkesarkeologer gjort undersøkelser av 
fangstanlegg. Foto: Privat

Illustrasjonen viser en liten del av et område som må ha vært et fordums fangsteldorado. 
Fangstgroprekker og gravplasser er markert. Bare fangstgroprekker som er markert på denne 
illustrasjonen representerer til sammen ca 800 fangstgroper. Illustrasjon: Per Olav Mathiesen. 
Gjengitt med tillatelse fra publikasjonen «Spor fra gamle fangstmarker» utgitt i 2009

FAKTA om fangstanleggene

Omtrentlige beregninger
Tidsforbruk er beregnet til  19 dagsverk  pr grop. Legger man eksempelvis til 
grunn at 50 personer har vært med å bygge anleggene tok det 136 dager å bygge 
Storlegda anlegget, og 30 dager å bygge Langsjøanlegget.
I tillegg kommer byggingen av sperre-gjerder, vedlikehold og driften av selve 
anlegget med håndtering av fangsten.

Det er vanskelig å anslå volumet av kjøtt som disse fangsanleggene 
representerte. Radiologisk datering fra beinrester fra tilsvarende anlegg på 
Hardangervidda viser at storparten av disse stammer fra perioden fra 1240 til 
1290. Arkeolog Svein Indrelid mener det ble fraktet ned omtrent 250 tonn reint 
kjøtt fra dette anlegget i andre halvdel av 1200-tallet (tilsvarer ca 10 tonn årlig).

Kilde: Per Olav Mathiesen og Toril Andreassen: Spor fra Gamle fangstmarker

Langsjøanlegget
80 groper; antageligvis flere da dette 
er brutt opp av bebyggelse og dyrket 
mark
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Vi arbeider tverrfaglig for  
livskraftige lokalsamfunn  

 
Landbruksutvikling 

Bedrifts-  og organisasjonsutvikling 
Byggeplanrådgiving 

Areal- og planprosesser 
  

 

www.radhusetvingelen.no 

Tlf. 62 49 61 00
post@tos.no
www.tos.no
OS – TOLGA – TYNSET – ELVERUM

• Reiseforsikring
• Boligforsikring
• Bilforsikring

Ta kontakt!

ANNE-LISES 
TRAFIKKSKOLE

OPPLÆRING I KLASSENE
B, B96, BE, B-AUTOMAT, 

S-SNØSCOOTER
TRAFIKALT GRUNNKURS

TLF/SMS   975 10 524

LEVERANDØR AV 
DRIFTSREKVISITA 
TIL LANDBRUK 
OG FORBRUKER
 
Utsalg Snekkerfabrikken 
Tolga!
 
Ta kontakt på
467 79 501 / 906 54 877

2540 Tolga • e-post: ingar@agroost.no 
/ amund@agroost.no

Tegn et medlemsskap i Olsok i Tolga
- og støtt opp om regionens største kulturarrangement

olsokitolga.no/bli-medlem
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Den først olsokfesten ble holdt på 
Sætergård i 1913 med taler av blant 
andre Ivar Moen som ledet mange 
av de kommende stevner. I 10-års-
beretningen for «Olsokstevnene på 
Sætersgård» fra 1922 står dette om 
Moens tale: 

«Han skildret gripende og veltalende 
heltekongen fra Stiklestad, hvem alle 
nordmænd hadde grund til at minnes 
med ærefrygt, da vi har ham at takke for 
kristendommen og den kultur, som fulgte 
med. Talen mottokes med livlig bifall. 
Bakefter sang forsamlingen Gud signe vort 
dyre fedreland». 

Talerstolen ble siden benyttet av 
mange ”fræmragende mæn” som talte 
til store forsamlinger. Blant disse 

«fræmragende mæn» var blant andre 
statsminister Otto Bahr Halvorsen 
(1921) og Johan Falkberget. Talene fikk 
bred pressedekning, både nasjonalt og 
internasjonalt.

I fjor ønsket olsokkomiteen å 
markere åpningen av Olsok i Tolga ved 
blant annet å gjeninnføre tradisjonen 
med «Olsoktalen», som ble holdt av 
Knut Storberget.  

Også i år blir det en markering av 
åpning og olsoktale, denne gang ved 
Vidarheim i forkant av revypremieren. 
Hvem skal holde talen? Det er foreløpig 
en hemmelighet - det får du høre ved å 
komme til Vidarheim fredag 22. juli 
klokka 1900.

Gjeninnfører
«Olsoktalen»
som tradisjon
Da Ivar og Olava Sæter arrangerte olsokstevner på Sætersgård 
var de tradisjonelle olsoktalene høydepunktet. Lemkloppa, 
eller låvebrua ble brukt som talerstol, og denne ble kalt for 
«Bjørnsontrappa» etter at Bjørnstjerne Bjørnson holdt den første 
talen der i 1880.

Mandagen i Olsokuka kan du bli med 
på en guidet tur rundt i kommunen. 
Om du er innfødt, tilflytter, utflytter 
eller bare nysgjerrig, her er muligheter 
å hoppe på turbussen som tar deg med 
fra Øversjødalen via Hodalen, Tolga og 
Vingelen.

Første stopp er båthavna i Øversjødalen. Her 
demonstreres notdraging, en gammelfisketeknikk 
som alle brukere med rett til garnfiske i Langsjøen 
praktiserte. Her får man smake på fiskeklenning  
fisk, smør og flatbrød. Det er en liten spasertur ned 
fra fylkesveien til båthavna ved Langsjøen. 

Det blir stopp i hver ei bygd med info om 
olsokprogrammet. I Hodalen blir det stopp ved 
Gammelskola som har bruktmarked. På Tolga 
besøkes Dølmotunet før turen går videre til Vingelen 
og endestasjon ved Bunåva. Selve bussturen er 
gratis.

Påmelding skjer ved henvendelse til Tolga 
kommune ved Servicekontoret innen 18. juli.

Her demonstreres notdraging på Langsjøen (2014). 
Arkivfoto: Ingrid Eide

Bli kjent i Tolga kommune
- fra øst til vest

Ikke akkurat Bjørnsontrappa, men likevel storslått ramme 
rundt Knut Storbergets åpningstale i fjor. Foto: Ingrid Eide
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Hver onsdag fra 13. juli til 10. august blir det igjen åpen seter 
på Livollen i Eidsetrene.  I Olsokuka er det foruten onsdagen, 
også mulig å ta turen til seters på torsdagen. 

De vordende nye brukerne gjentar suksessen fra i fjor. Det gikk fort gjetord 
om Hans Ola Jordet og fru Julies sine seterburgere, med urter fra mor Gunhild 
Skattebus urtehage rett utenfor døra og Røroskjøtt. Skikkelig seterkost som 
skjørost og rømme hører også. De vil også vise hvordan man enkelt kan brygge 
sitt eget øl. 

Naboer, hytteturister og langveisfarende trivdes i et aktivt barnevennlig 
setermiljø med yrende liv av ku, kalver, griser, høner, ender og gjess. 

– Det blir nok det samme livet i år også, men vi tar ikke med alle 20 hønene 
denne gang, forteller Hans Ola, som synes det kan bli vel mye kakling.

Livollen ligger i et barnevennlig område med muligheter for turer både til 
fots og på sykkel. 

Seterburgere og 
dyreliv i Eidsvola

Tolga Jeger- og Fiskerforening inviterer igjen til en dag ved 
Stortjønna i Hodalen.  Her blir det mulig for å fiske både fra 
land og fra båt. 

– Vi røker litt fisk for smaksprøver, og her vanker det velkomstgave for de som 
skriver medlemskap denne dagen. Dette er et ledd i å rekruttere medlemmer til 
organisasjonen. Dette arrangementet harvært en ypperlig anledning for å verve 
flere medlemmer, forteller leder Hans Ola Jordet. 

– På fiskedagen i fjor fikk vi 50-60 nye medlemmer i Tolga Jeger og Fisk. Over 
100 medlemmer er rekruttert på dette arrangemnetet de siste tre åra. 

– Vi har flotte velkomstgaver, blant annet komplett harpelstang frister Jordet 
og opplyser at det er gratis fiske for alle på Stortjønna denne dagen. 

Skitt fiske på 
Stortjønna

Valg av utstyr er viktig. Kom til Stortjønna onsdag 27. juli å få gode råd for godt fiskbett! 
Illustrasjonsfoto: Thorbjørn Liell

Hans Ola Jordet åpner Livollen for besøkende. Foto: Ingrid Eide

Tolga 2020 og Tolga-Vingelen fotballklubb med herrelaget 
og damelaget har gått sammen for å øke tilbakeflyttingen til 
kommunen. Sammen arrangerer de «tilbakeflyttertreff» på 
Malmplassen Gjestegård lørdag den 23. juli.

Her blir prosjektet «Tolga 2020» presentert. Tolga 2020 er et nytt navn på «Vekst i 
Tolga», et prosjekt for å styrke folketallsutviklingen og øke antall arbeidsplasser 
i kommunen. Det orientertes litt om arbeidet i gruppa som er oppnevnt til å 
jobbe med dette. Hvordan er det tenkt jobbet med prosjektet? 

Prisen for årets tilbakeflytter og årets unge gründer deles ut. Det spanderes 
enkel Tolgatapas. Arrangør er Tolga 2020 og Tolga-Vingelen FK, damer og herrer 
Aldersgrense 18 år. I etterkant blir det kro på Malmplassen.

Hvor mange tilbakeflyttere 
klarer vi innen 2020?
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Medvirkende på konsertdelen er Jularbo-ekspertene Tore Svendsberget fra 
Åmot og Erling Maribo. Maribo, opprinnelig nordmann som gjorde svenske 
av seg, har siden 6 års-alderen hatt den svenske trekkspillkongen Carl Jularbo 
som sitt store forbilde. Svensberget og Maribo regnes for å være de fremste 
trekkspillerne i Norge og Sverige innen Jularbod-tradisjonen. 

Erling Moen Kåsa og Toralf Sletta fra Hjartdal spilte mye trekk-spillmusikk 
sammen på 80-tallet. Nå har Erling invitert Toralf Sletta med seg til sitt 
barndomsrike i Kåsa for å spille sammen igjen. Disse to karene varter opp 
med virtuous musikk av svenskene Andrew Walter og Ragnar Sundqvist, for 
de som kjenner disse trekkspilltradisjonen. Tynset Trekkspillklubb og Folldal 
Trekkspillklubb spiller sammen med disse karene opp til dans i andre del av 
kvelden.  

– Vi håper mange tar turen til Fjelltun denne kvelden for å lytte og danse til 
god trekkspillmusikk, sier Erling Moen.

Trekkspillkonsert
og svingende 
dansemusikk
i Kåsa
Torsdag blir det stor trekkspillkonsert med gjester fra både 
nært og fjernt i Fjelltun i Kåsa.

Øverst: Erling Moen (t.v.) og Toralf Sletta
Over: Tore Svendsberget (t.v.) og Erling Maribo

Eidsiva Vannkraft driver 45 kraftverk i Hedmark og Oppland, og 
står for planlegging og bygging av flere nye vannkraftprosjekter. 
Blant dem er Tolga kraftverk.

Vannkraft er ren og fornybar energi
www.eidsivaenergi.no
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Dette skal være en leken utgave av konkurransen vi kjenner fra 
TV- konkurransen, forteller Mari Sandberg i idrettslaget. 

Dette er ingen atletkonkurranse, men en leken og ufarlig aktivitet som skal passe 
for store og små. Det blir arrangert en egen barneutgave (øvre aldersgrense 
10 år) og en ungdom- og voksenutgave. Her skal både koordinasjon, balanse, 
reaksjon og konsentrasjonsevnen få trene seg. 

– Om du er 70 eller 10 år spiller ingen rolle. Litt hodetrim, og noen over-
raskelser blir det også, lover Mari Sandberg.  

– Dette skal være morsomt både å være med på, og å se på. Både flaks og 
dyktighet avgjør hvem som går av med tittelen Mesternes Mester i Hodalen.

Det er idrettslaget som står for aktivitetene på idrettsplassen denne 
«Hodalsdagen» og påmelding skjer ved banen en time før start. Se program for 
øvrige aktiviteter og tidspunkt. 

Mesternes mester 
skal kåres i Hodalen

De som har savnet den tradisjonelle «Kaffematkvelden» i 
Hodalen kan igjen glede seg over dette populære tiltaket i år. 

Hodalsbudeia Aud Lillian Holøyen byr igjen på dette populære arrangementet 
med musikk og allsang i Fjelltun i Hodalen. Med musikalsk følge av Johan 
Sundberg, Stein Nygård og May Kristin Holøyen serveres god og  gammeldags 
kaffemat som vaffel og songrøt, tjukklemse og vanlig lemse, kringle, sveler, 
troll- og moltekrem og krummer. 

– Det rikholdige kaffematbordet inneholder noe for enhver smak, lover 
Hodalsbudeia sjøl, Aud Lillian Holøyen. 

Hun har fått mange spørsmål om å gjenta kaffematkvelden, som var en 
olsoktradisjon for noen år tilbake. Hennes motto er «god gammeldags mat 
hemlåvvå mat frå botten tå», og alle som har besøkt hennes matbuffeer i Hodalen 
vet at det = Sant!

Kaffematkvelden
i Hodalen gjenoppstår

Kjøp to valgfrie 
enstyrkebriller 
og få inntil 
2.700,- i rabatt *
– Kom innom for 
 en god handel!

* gjelder kvalitetsglass med beste coating

Vekstra Nord-Øst SA har kontorer på følgende steder:
Alvdal, Folldal, Tolga, Vingelen og Tynset.

Regnskapskjeden Vekstra 
består av autoriserte 
regnskapskontorer som 
har erfaring og kompetanse 
innen et bredt spekter av 
kunder og bransjer.

Landbrukets Hus • 2500 Tynset  • Telefon: 62 79 06 00
Telefaks: 62 47 14 21 • E-post: nord-ost@vekstra.no  

 

Våre tjenester:

• Regnskap og årsoppgjør
• Rapportering og analyser
• Fakturering og 

 betalingsoppfølging
• Lønn og reiseregning
• Budsjettering
• Forretningsførsel
• Rådgivning

Spesielt for landbruk:

• Totaløkonomi
• Driftsregnskap og  

 driftsanalyser
• Driftsplaner
• Samdrift
• Verdsetting
• Eierskifte
• Taksering av landbruks-

 eiendommer
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«Tolga-genseren» er årets gjeste-
utstiller i Galleri Gjelten. I 1989 ble 
det utlyst en konkurranse i samarbeid 
med Husflidslaget for å lage en Tolga-
genser. Kriteriene var at motivet eller 
mønster måtte være fra kommunen, 
eller ha tilknytning til kommunen. En 
kunne benytte deg av både gamle og 
nye mønstre, eller en kombinasjon av 
disse.

Mønster kopiert fra muddbånd
Det kom inn mange gode forslag. 
Nå avdøde Gunnhild Rønning 
fra Vingelen vant med sin modell 
(genseren nr. 2 fra venstre) hvor 
mønsteret var inspirert av gamle, 
heklede muddbånd fra garden 

Tradisjon og nyskaping
i Galleri Gjelten

Åstrøen i Vingelen. Tolga har rike 
tradisjoner når det gjelder bandvev, 
og dette er hovedelementet i gensere. 
Ellers har mønsteret fått elementer i 
seg av den gamle vevde helgetrøya, 
Raumatrøya, med halslinningen  og 
fargene sausvart og rødt. Distriktet 
har mange gamle knapper i bronse og 
messing, og hjemme på Rønningen 
fant Gunhild en type knapp som 
nå pryder halslinningen på Tolga- 
genseren.

Bilder og strikking
Erna Hagen i Ullstua i Vingelen tok 
over Tolga-genserproduksjonen etter 
Gunhild i 2002. 

– Da var det ikke lenger så populært 

Kultursjef Eivind Moen sammen med 9. klassingene på Tolga skole i 1988 
som viser alle forslagene som kom inn til Tolga-genserkonkurransen. 
Foto: Arbeidets Rett. Gjengitt med tillatelse

med draktvarianten som Gunnhild 
laget med skjørt genser og hatt, så 
etter det har jeg stort sett produsert 
gensere og jakker, forteller Erna. 
Nå strikker ikke hun ikke mye på 
bestilling, folk strikker selv og helst 
rundmønster som var svært populært 
på 50- og 60-tallet. 

Gallerieieren sjøl, Kari Gjelten var 
leder i juryen. Hun synes nå Tolga-
genseren skal løftes frem i lyset igjen. 
Ta gjerne på jakke, skjørt eller lue - 
eller sleng Tolgagenseren over skuldra 
om du kommer til Galleri Gjelten hvor 
hun også viser egen arbeider under 
Olsok. 

Det vil si at en utstiller får en dag i 
løpet av utstillingsuka, der de også 
selv må være tilstede. Sommerens 
stunt-utstillere i Galleri moCe 
representerer ulike visuelle uttrykk. 
Felles for dem alle er at de er tolginger. 
Ja, eller vingelsing, tolging og kåsing 
nærmere bestemt. 

Gunvor Tollan vil ha en blanding 
av retro og minneutstilling med 
tegninger. Marit Lind Jordet stiller 
ut sine malerier, og Sindre Riise viser 
noen av sine flotte fotografier. 

– Kirsti A. Rokstad (maleri) er som 
vanlig med meg som min støttespiller, 
forteller Christel Moen. 

Selv er hun nylig ferdig med sin 

Christel Moen på Tolga åpner også i år sitt lille miniatyrgalleri 
for stunt-utstillere under Olsok. 

Miniatyrgalleri og malerdag

utdanning innen billedkunst på 
Nydalen kunstfagskole i Oslo etter 2 år 
deltid og viser arbeider innen maleri 
og tegning. Ellers vil hun selge ut alt 
av keramikk og skulpturer. Dette fordi 
hun begynner med et helt nytt utrykk 
innen keramisk skulptur etter denne 
sommeren. 

Christel har innredet stua i huset 
sitt som atelier. Hit inviterer hun 
liten og stor til malerdag torsdagen i 
Olsokuka. 

– Her er det god plass så bli med 
og sving penselen i noen fargeglade 
timer på ettermiddagen, oppfordrer 
Christel Moen. Fra åpningen av miniatyrgalleriet i 2015.

Foto: Ingrid Eide
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Sommerutstilling i TØYsentralen Galleri 
Dyrisk og menneskelig 

Utstillingen viser skulptur og maleri med fire 
kunstnere som alle er inspirerte av er naturen, og 
skildrer mennesket og dyret i et poetisk realistisk 
uttrykk.

Christopher Rådlund har kunstutdanning både 
fra Norge og Sverige, og er kjent for sine motiver av 
trær og skyer. Han er også fasinert av fjellandskaper 
og har her med et maleri av Tron.

Petter Hepsø er en av våre fremste skulptører 

Årets sommerutstilling i TØYsentralen Galleri presenterer vel etablerte 
kunstnere som utøver sitt kunstneriske håndverk på et høyt nivå. 

og har i en årrekke jobbet med skulpturer av dyr. 
Hans dyreskulpturer betraktes som redskap for å 
sondere grenseområdet mellom det dyriske og det 
menneskelige. 

Marianne Wiig Storaas arbeider med maleri 
innenfor portrett, interiør og landskapstradisjonen. 
Hun er kjent for malerier som utfordrer portrett-
sjangeren. Portrettene ligger tett opptil fotografiets 
uttrykk, men har likevel maleriets kvaliteter. 

Jon Lindestad Bakken arbeider hovedsakelig 
figurasjon med landskap og portretter innen maleri 
og tegning. Utsikten mot Hardangervidda hans 
fremste inspirasjon, og fjellene er en vesentlig del 
av hans motivverden. 

Utstillingen en er åpen fra  15. til 31. juli.

Pilegrimsleden slynger seg gjennom 
bygder og byer, krysser fjell og fosser 
og snor seg langs de eldgamle stiene 
i møte med historie, kultur og lokale 
tradisjoner. Folk som bor langs leden 
kan fortelle historier knyttet til gamle 
hus, kirker og landskap, samtidig som 
de kan by på lokale mattradisjoner 
og spennende overnattingssteder. 
Det går en slags parallell mellom 
disse gamle ledene og en ny ski- og 
sykkelled fra Alvdal til Røros som nå 
er underplanlegging. 

– Eksisterende veier og leder kan 
rustes opp og tilknyttes hverandre, 
men først må vi få på plass avtaler med 
grunneiere i områder der hvor dette 
ikke foreligger, uttaler Roar Aksdal i 
Fjellregionen Arrangement. 

Bevilgede midler fra blant annet 
Hedmark Fylkeskommune er gitt til et 
forprosjekt som skal teste ut markedet 
både for turistsykling og langrenn, 
organisasjon, økonomi og ikke 
minst vilje og interesse for å knytte 
nettet av eksisterende veier og leder 
sammen. En del av dette arbeidet er 
allerede gjort, men fortsatt gjenstår 
noen antall kilometer. Den største 
utfordringen er drift av vinterleden 
og kunne holde denne opp i all slags 
vær. Derfor blir sykkelleden prioritert 
i første omgang. 

– I og med at leden går gjennom 
mange kommuner krever det 
samarbeid på mange plan, men her 

Ny ski- og sykkelled
gjennom Nord-Østerdalen

Vingelen er av flere bygder som ligger langs den 
planlagte sykkelleden mellom Alvdal til Røros. 
Illustrasjonsfoto: Ingrid Eide

ligger også store muligheter for 
opplevelsesturisme, mener Aksdal. 6 
kommuner har signalisert at de ønsker 
å gi økonomisk støtte til prosjektet.

Som i pilgrimsferden, blir både 
sykkelturen og skituren selve målet. 
Traseen skal legges slik at det 
blir flotte opplevelser underveis, 
med fisking i fjellvann og tjern, 
overnatting i lavvo og seterhus og 
muligheter for avstikkere til andre 

kulturarrangement i regionen 
som tilbys som pakkeløsninger. 
I motsetning til pilegrimene kan 
syklister derimot få bagasje fraktet 
over hele eller deler av strekninger 
hvis de ønsker det. 

Målet er også å kunne legge opp til 
sykkelritt på sommerstid og langløp 
på ski ala det italienske turrennet 
Marcialonga. Her er det faktisk flest 
nordmenn som deltar, nesten 2900 i 

fjor av over 7000 deltagere. 
– Vi må kunne trekke både norske 

og utenlandske langløpsentusiaster 
til et slikt løp i slike omgivelser. I 
motsetning til Italia har vi mer garanti 
for skikkelig snø i løypene også, 
mener Aksdal. Utgangspunket for en 
sykkeltrase planlegges ferdig i 2017, 
opplyser Aksdal.
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Disse sju «Sami stories» er blitt vist på over 70 ulike 
filmfestivaler, og er dermed et godt eksempel hvor 
stor rekkevidden for samiske filmer kan være. I følge 
Samisk Filminstitutt er det nå en stor interesse for 
samisk film, spesielt internasjonalt. 

Onsdag blir det to barnefilmbolker, en 
kortfilmbolk med norske animasjons-filmer 
for de aller minste, og etterpå en langfilm 
som heter «Sangen fra havet», en fantastisk 
animasjonsfortelling for små og store, inspirert av 
det irske sagnet om selkiene - skapninger som er 
halvt sel, halvt menneske. 

Sommerfilm
for store og små

På torsdag skal vi vise Os-regissøren Mali 
Finborud Nørens nye dokumentarfilm «Mammas 
drøm». Her møter vi livet sånn det blir – langt fra en 
perfekt fasade. I 40 år har Gunnhild båret på en stor 
drøm om å utøve kunsthåndverket sitt. Når datteren 
Mali tar opp kamera for å finne ut hvorfor, starter 
en 10 år lang reise som avdekker livets bevisste og 
ubevisste valg. På en ærlig og tilforlatelig måte 
tar regissør Mali Finborud Nøren oss med inn i en 
fortelling om det å ha en livsdrøm, og jakten på hva 
som er et godt liv. 

Sommerfilmklubben i Hodalen har visninger tirsdag 26., onsdag 27. og torsdag 28. 
juli. Tirsdag viser vi sju kjempefine samiske kortfilmer, forteller initiativtager Torun 
Spånberg.

Mali Finborud Nøren har laget en nær og ærlig film om sin mor. 
Foto: Skofteland Film
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Tolga Bil AS
Tlf: 624 94850
Man-fre 07.30-16.00
tolgabil.no

.

Din kvalitetsleverandør på  
bil og verkstedtjenester.

Bilsalg: Man,tirs,ons,fredag: 08.00-16.00
Torsdag 08.00-19.00 
Esso Røros: Tirs-ons 13.00 - 17.00

Åpningstider:
Verksted/karosseri/delesalg:
Mandag-fredag 07.30 – 15.30

MAZDA CX-3

Pris fra 

247.500,- 

MAZDA 6

Kampanje inkl. AWD og metallic

Pris fra 

334.500,- 

MAZDA CX-5 
Den nye kongen i klassen 

Kampanje inkl vinterhjul & hengerfeste

  

 
Kveldsåpent 

bilsalg på Tolga 
torsdager  
til kl. 19

HUSK!
Godt utvalg av bruktbiler i alle prisklasser. 

Finans/ forsikring.
Verksted/ EU-kontroll/ dekkhotel

Pris fra 

349.500,- 



Olsok i Tolga 2016 - Nettutgave  |  29  

Du finner oss på Tolga og i Vingelen

Våre elektrikere har bred kompetanse 

og dekker alle tjenester du har be-

hov for i en privat installasjon.

Vi utfører alt fra å montere 

stikkontakter, datapunkt 

og skifte sikringsskap,

til å installere energieffektive 

og avanserte styringssystemer 

for styring av lys og varme.

V å r  ko m p e t a n s e  

–  d i n  s i k ke r h e t .

Når du trenger

ELEKTRIKER

Tlf : 62 48 23 00 
www.eltron.no

firmapost(a)eltron.no
62 49 42 80  •  tolga@st.yx.no  •  facebook.com/YXTolga

YX Tolga - Caltex Kafé
Åpen alle dager til kl 21.00

Velkommen!

God
sommer!
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Nybygg
Restaurering

Isolering
Etterisolering

Velkommen til
en allsidig butikk

Trelast

Garnkrok og lys
fra Løiten lys

Hageprodukter

Østa Elektro A/S er en av de ledende elektro-installatørene i  
Fjellregionen. Vi har hovedkontor på Tynset og avdeling på Os. 
Vi er en totalleverandør av installasjonstjenester i hele regionen, og vi  
jobber mot boliger og hytter, landbruk og næring. Alle typer oppdrag fra 
små serviceoppdrag til større komplette installasjoner i komplekse  
næringsbygg.  
Vi bidrar gjerne med rådgiving, prosjektering og tegning av installasjoner  
Nemko-sertifisert for el-kontroll og termografering i alle bygg  

Glåmveien 1, 2500 Tynset 

Håmmålfjellveien 33, 2550 Os i Østerdalen 

Kontakt oss i dag: 
Telefon: 62 48 01 40 
Epost:  firmapost@osta-elektro.no 
www.osta-elektro.no 
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Arrangør- og kontaktpersonoversikt for Olsok i Tolga 2016
Dato Sted / arrangement Arrangør Kontaktperson Telefon

Hele uka Dølmotunet Dølmotunets Venner Eivind Moen 90501201 
 Dølmotunet  Gunhild Nyaas 91385324 
 Sjarens bakebar, Brugata, Tolga Tolga Janitsjar Aud Inger Dalløkken 97982086 
 Sommeråpent i Vingelen kirke- og skolemuseum Vingelen kirke- og skolemuseum Bjørn Ivar Ryen 95155543 
 Bunåva kafé, Vingelen  Eli Røsten 97776893 
 Galleri Gjelten, Tolga Kari Gjelten Kari Gjelten 95272787 
 Galleri moCe, Tolga Christel Moen Christel Moen 97545489 
 Galleri Tøysentralen, Tolga Galleri Tøysentralen Helga Drude Storbekken 93031365 
 Åpen kirke – Tolga Tolga menighetsråd Torill Urset Erlimo 95747625 
 Åpen kirke – Vingelen Vingelen menighetsråd Grete Nesteby 91139387 
 Åpen kirke – Hodalen Hodalen menighetsråd Tove Mette Tveraaen 91391082 
 Åpen kirke – Holøydalen Holøydalen menighetsråd Liv Johanne Jordmoen 94838994 
 Malmplassen Gjestegård Malmplasssen Guro Nyhus 62496305 
 Hodalen skole Hodalen bygdekvinnelag Aina Bakken 41692938 
 Hodalen Fjellstue Hodalsbudeia Aud Lillian Holøien Rye 90503430 
 Rausjødalen setermeieri Rausjødalen Arve Bjørnstad 99335677 
 Caltex kafe Caltex Arne Lunheim 90117877 
 Hangar 10 NØFMF Thor Peder Broen 91516757 
Fre 22/7 Tolga sentrum. Åpning Olsok i Tolga R. Aashaug / B. T. Jordet                  91827380 / 97040929 
 Olsokrevyen  Anne Maren Røseplass 98227921 
 Malmplassen, Krokveld       Malmplassen Guro Nyhus 62496305 
 Galleri-åpning  Galleri Gjelten Kari Gjelten 95272787 
Lør 23/7 Markedsdag og auksjon på Dølmotunet Dølmotunets Venner Eivind Moen 90501201 
 Dølmotunet  Gunhild Nyaas 91385324 
 Malmplassen Gjestegård:  Tilbakeflyttertreff Tolga2020 og Tolga/Vingelen Fotball Tore Hilmarsen / Knut Sagbakken    91877472 / 95162945
Søn 24/7 Friluftsgudstjeneste hos Liv Jordmoen Holøydalen menighetsråd Liv Jordmoen 94838994 
 Geologisk vandring, Bjøreggan Per Kolstad Per Kolstad 90818802 
 Nord-Østerdalsløpet 2016. Tolga sentrum Bjørn Lunheim Bjørn Lunheim 91325330 
 Sommerdag ved Tallsjøen Tone Hulbækmo Tone Hulbækmo 41478561 
 Hodalen Fjellstue, Olsok-buffet Hodalsbudeia Aud Lillian Holøien Rye 90503430 
 Ivaregga:  Viser og barnåldikt Ivaregga Rønnaug Storrusten 99455820 
 Malmplassen Gjestegård: Biff-aften Malmplassen Guro Nyhus 62496305 
 Olsokrevyen  Anne Maren Røseplass 98227921 
Man 25/7 Busstur: Tolga kommune fra øst til vest Tolga kommune Knut Sagbakken 95162945 
 Øversjødalen, notdraging Langsjøen Øversjødalen idrettslag Jan Pallin 97160712 
 Holøyen Skole, åpent  Liv Johanne Jordmoen 94838994 
 Loppemarked, Bunåva Vingelen Bunåva SA Eli Røsten 97776893 
 Tolga.  Egebergrittet Tallsjøen rundt. Tolga IL Knut Sagbakken 95162945 
 Olsokrevyen  Anne Maren Røseplass 98227921 
 Hodalen Fjellstue. Kaffematkveld Hodalen Fjellstue Aud Lillian Holøien Rye 90503430 
 Malmplassen Gjestegård: Krokveld Hagen Band Malmplassen Guro Nyhus 62496305 
Tir 26/7 Vingelen, Bunåva: Loppemarked Bunåva SA Eli Røsten 97776893 
Vingels- Vingelen. Bunåva: Pub-kveld Bunåva SA Eli Røsten 97776893 
dagen Vingelen, Utistuvollen, mussmørkoking  Øystein Aasen 95116009 
 Vingelen.  Dansekurs Ungdomslaget  Inga Trøan Sundt 93802374 
 Vingelen. Skraphandlerbua åpen  Aashild Westgaard 62494540 
 Vingelen.  Hagevandring hos Hasseleng  Vigdis Aspelund 91583354 
 Vingelen.  Skoleplassen.  Traktortevling og quiz  Inga Trøan Sundt 93802374 
 Vingelen.  Gammelskola (Vevstua)  Sigrun Taugbøl 94785898 
 Vingelen.  Kulturstier Fjellførerlaget Johanne Nordstad 47415857 
 Øversjødalen: Cafe Lillemoen åpen  Ingrid Eide 90015929 
 Ungdomstreff, Dølmotuinet Tolga kommune Svein Gjelten Bakken 99014720 
 Olsokrevyen  Anne Maren Røseplass 98227921 
  Hodalen Sommerfilmklubb  Torunn Spånberg Slettan 95945420 
 Holøydalen kapell, åpent  Liv Jordmoen 94838994 
 Malmplassen Gjestegård: Krokveld  Malmplassen Guro Nyhus 62496305 
Ons 27/7 Sparebankfrokost Tolga-Os Sparebank Odd Rune Enget 45200658 
Tolga-dagen Loppemarked, Bunåva Vingelen Bunåva SA Eli Røsten 97776893 
 Fiskesommer ved Stortjønna Tolga jeger og fisk Hans Ola Jordet 41591013 
 Livollen, Eidsvola.  Åpen seter Hans Ola Jordet Hans Ola Jordet 41591013 
 Hodalen Fjellstue, Auksjon Ola Rye Ola Rye 91175585 
  Hodalen Sommerfilmklubb  Torunn Spånberg Slettan 95945420 
 Dølmotunet, Konsert m/Hekla storstrenga Dølmotunet Gunhild Nyaas 91385324 
Tor 28/7 Øversjødalen Samfunnshus. Ulike aktiviteter Øversjødalen samfunnshus Ola Petter Sønmør 91516009 
Kåsa- og Holøydalen kapell, åpent  Liv Jordmoen 94838994 
Øversjødals- Helselagstur, Holøydalen  Liv Johanne Jordmoen 94838994 
dagen Øversjødalen: Verkstedet til Jens Nygård åpent  Jens Nygård 90653544 
 Øversjødalen: Gardsmuseum, Gjertrudgården  Ola Nygård 90107627 
 Øversjødalen: Cafe Lillemoen  Ingrid Eide 90015929 
 Holøyen Skole, åpent  Liv Johanne Jordmoen 94838994 
 Fjelltun, Kåsa:  Kulturkveld  Peter van Gastel 47677069 
 Livollen, Eidsvola.  Åpen seter Hans Ola Jordet Hans Ola Jordet 41591013 
  Hodalen Sommerfilmklubb  Torunn Spånberg Slettan 95945420 
 Gallerie moCe, Røsebygda: Maledag for liten og stor Galleri moCe Christel Moen 97545489 
Fre 29/7 Hodalssjøene. Padleopplevelser i istidsspor Bjørg Inger Ryalen Bjørg Inger Ryalen 91819046 
 Hodalen skole, bruktmarked  Aina Bakken 41692938 
 Hodalen stadion. Mesternes mester  Tove Mette Tveraaen 91391082 
 Hodalen Fjellstue, Servering Hodalsbudeia Aud Lillian Holøien Rye 90503430 
 Hodalen kirke: Olavsdagen Pilegrimsprest Arne Bakken Bjørg Inger Ryalen 91819046 
 Hodalen : Olsokbål ved Nordersjøen  Bjørg Inger Ryalen 91819046 
Lør 30/7 Egebergs minnearrangement Tolga IL Esten Inge Hilmarsen 95868002 
 Øversjødalen: Cafe Lillemoen  Ingrid Eide 90015929 
 Malmplassen Gjestegård: Biffaften Malmplassen Guro Nyhus 62496305 
 Dølmotunet, Attiattnatta  Eivind Moen 90501201 
 Tolga. Kirkekonsert Sneppen Tolga menighetsråd Torill Urset Erlimo 95747625 
  Sneppen Terje Hansen 99248605 
Søn 31/7 Vingelen.  Setermesse Kvannbergvollen Vingelen Menighetsråd Grete Nesteby 91139387 
 Hodalsbudeias Olsokbuffe, Hodalen Fjellstue Hodalsbudeia Aud Lillian Holøien Rye 90503430 
 Vingelen kirke. Olsok-konsert med Sneppen Vingelen menighetsråd Grete Nesteby 91139387 
  Sneppen Terje Hansen 99248605 

 Endringer kan forekomme etter at Olsokavisa er trykket. Utgiver er uten ansvar for eventuelle feil/mangler. 
 Se www.olsokitolga.no for oppdatert informasjon om de enkelte arrangementene.
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Tolga kommune

Ekspedisjonstid 
Man-fre 09.00 - 15.00
Sommertid 27/6-9/8: Man-fre 10.00 - 14.00

Telefon: 62 49 65 00
Epost: postmottak@tolga.kommune.no
Web: www.tolga.kommune.no

Faste utstillinger
Salgsutstilling i våningshuset med gamle fotoskatter fra setring og gardsdrift fra hele 
regionen. Priser finner du på Dølmotunet.

Sætersgårds Samlinger
Lokal historie vist gjennom samlingen til forfatteren Ivar Sæter. 
Kontakt budeiene i våningshuset dersom du ønsker omvisning.

«Forsteinede øyeblikk»
Utstilling som viser bruddstykker fra Nord Østerdalens eldste historie. 

Lørdag 2. juli kl. 11.00 - 14.00: Barnas dag
Barnas dag! Natursti, snekring av fuglekasser, maling, toving, hopping i høyet m.m. 
(50)

Mandag 4. juli kl. 12.00 - 14.00: Radiostyrte biler
Opplæring og konkurransekjøring med Svein Gjelten Bakken. 
Minstealder 12 år. Gratis.

Lørdag 16. juli kl. 10.30 - 16.00: Slåttedag og håndverkslørdag
Slåttedag med slåttfolk, rakstkuller og gardsunger og en rekke håndverksaktiviteter. 
Kl. 14.00: Foredrag med Egil Simensen. Middagssalg. (30/50)

Lørdag 16. juli kl. 19:30: «Dråges eventyrlige reise» - Lars Sørbø og Eli Storbekken
Forestillingen er en monolog framført av Lars Sørbø. hvor Eli Storbekken synger stev 
og viser som står i stykket. «Møt den tennvæskealkoholiserte bygdefantasten Dråge 
fra Fyttihelvetesdrittbygda (les Tolga og omkrinliggende bygder). Han er på jakt 
etter kjærligheten, men vikler seg inn i internett, og plutselig sitter han i nettet selv». 
Begrenset antall plasser. 
Billetter: Forsalg på Dølmotunet (150), inkludert krokveld (200).

Sommeråpent hver dag kl. 10.30 - 17.30 i perioden 17. juni til 7. august. 
Mat og kaffesalg i kaféen fram til kl. 16:30. Lunch serveres kl. 11.00 - 13.00. 

Matlaging, husflid og håndverk på utvalgte tirsdager og torsdager kl. 10.30 - 14.30. 

Gratis inngang på vanlige dager. Inngang på utvalgte arrangementer. 
Tilbud om omvisning på forespørsel.

For mer info om arrangementene og billettkjøp følg oss på 
facebook.com/dolmotunet og se www.museainordosterdalen.no/hva-skjer

Lurer du på noe?
Ring 48997745 / 91385324 eller send e-post til eivind.moen@tolga.kommune.no

Lørdag 16. juli kl. 21.00-01.00: «ØKT»
En akustisk krokveld på låven med gruppa «ØKT», bestående av Øystein Olausen og 
Tony Crowley. Gruppa spiller en blanding av blues, country og folk. «En kveld med 
ØKT tar deg med tilbake til 60-tallets folk-klubber og kaffe-barer». 18-årsgrense. (100)

Mandag 18. juli kl. 12.00 - 14.00: Radiostyrte biler
Opplæring og konkurransekjøring med Svein Gjelten Bakken. Minstealder 12 år. 
Gratis.

Lørdag 23. juli kl. 09.00 - 17.00: Markedsdag
Dølmotunets Venner arrangerer i år for 22. gang tradisjonell markedsdag med 
næringslivs- og håndverksmesse, bruktmarked og auksjon. 60 - 70 selgere og 
utstillere (30/70).

Lørdag 23. juli kl. 15.00: Auksjon - auksjonarius Ola Rye
Tradisjonell auksjon inne på tunet med Ola Rye som auksjonarius.

Tirsdag 26. juli kl. 18.00 - 23.00: Ungdomstreff
Aktiviteter for aldersgruppa 11-15 år. Gratis.

Onsdag 27. juli kl. 21.00 - 01.00: «Hekla Stålstrenger»
Konsert og krokveld. Magisk konsertopplevelse ute på Dølmotunet med et av 
Norges beste band. 15-årsgrense. Billetter: www.hoopla.no (325 + 25), forhåndssalg 
Dølmotunet t.o.m. 26/7 (350), i døra (370)

Lørdag 30. juli kl. 21.00 - 01.00: «Attiattnatta 2016»
Konsert og krokveld. Et gjenhør med gamle helter fra 1970- og 1980-tallet: «Turbo» 
(Sømådalen), «Kong Kaoz» (Tynset/Kvikne) og Von Lund Band (Tolga/Os). 
18 årsgrense. Billetter: www.hoopla.no (225+25), forhåndssalg Dølmotunet t.o.m. 
29/7 (250), i døra (270).

Dølmotunet sommeren 2016

Lokalmatdagen på Tolga ble arrangert første gang i 2011. Årets arrangement vil 
dermed bli det sjette i rekken. Vi følger tradisjonen og arrangerer markedet den 
andre lørdagen i september. For at flest mulig skal besøke oss, har vi bestemt at 
det skal være gratis inngang på markedsområdet. Dette for å skape mest mulig 
folkeliv. Her skal folk kunne ta seg en kopp kaffe, smake på lokale produkter 
og ikke minst handle. Arenaen er også i år langs Gata fra Malmplassen og til 
Snekkargarden.

Tolga kommune jobber ut fra mottoet  «Tolga dyrker måltidet».  Dette innebærer 
en bred tilnærming til alt som har med mat og matproduksjon å gjøre. Kulturen blir 
trukket inn og satt i sammenheng med matopplevelser. 

Sammen med mange selgere, oppfordrer vi også lokale lag og foreninger til å 
skape ekstra folkeliv på den andre lørdagen i september. Bruk fantasien!

Påmelding for utstillere til lørdag 10. september
Frist er 12. august, men for dimensjonering av arrangementet ber vi om en rask 
tilbakemelding. Påmeldingsskjema ligger på kommunens hjemmeside eller ring 
95 16 29 45.

Program lørdag 10. september
11.00 - 15.00 Gata: Marked med gratis inngang!
19.30 Vidarheim: Utdeling av Egil Storbekkens musikkpris.
 Lanseringskonsert «Fabel» - et samarbeidsprosjekt mellom Eli  
 Storbekken og Sigurd Hole, med musikerne Nils Økland, Jarle  
 Vespestad, Karl Seglem og Olav Torget.

Program søndag 11. september
11.00 Tolga kirke: Høsttakkegudstjeneste med 50-årskonfirmanter.
 Opplevelser i seterområdene: Sauesanking, beitebruk, kudriving, 
 matservering. Det vil bli påmelding. Program annonseres på 
 kommunens nettside.

Tolga dyrker
måltidetVelkommen til

LOKALMAT Tolga

10. - 11. september 2016

Foto: Ingrafo

Tolga kommune og Tolga-Os sparebank har gått sammen om å etablere en treårig 
satsing frem mot 2020 som vi har kalt «TOLGA 2020». Målet er å få flere stolte 
tolginger, vingelsinger, øversjødøler og hodøler innen 2020, flere boliger og flere 
arbeidsplasser. Det er etablert et styre for arbeidet som består av Ragnhild Aashaug, 
Leif Vingelen, Morten Nyhus, Trond Peder Carlsen, Kjell Dalløkken og Arne Sund.

I første omgang så starter vi opp med en kartlegging av alle utflyttede tolginger 
i aldersgruppen 18 – 45 år. Vi har fått med oss en sterk samarbeidspartner; 
nemlig herrelaget til Tolga-Vingelen fotballklubb. De er våre ambassadører, og vil 
gjennomføre et telefonintervju med alle i nevnte aldersgruppe i løpet av juli måned. 
Ut fra de opplysningene vi får inn her, vil tiltak settes ut i livet for at dette arbeidet 
kan lykkes. Vi er svært opptatt av å involvere innbyggere og næringsliv i Tolga, for 
skal vi lykkes må vi gjøre det sammen.

For næringslivet vil det etter sommeren gjennomføres en kartlegging av hva de 
kan bidra med for å skape flere arbeidsplasser, og hva de forventer av oss.
 
Har du spørsmål eller innspill til oss, eller vil delta, så er vi å treffe på markedsdagen 
i Olsok – sammen med ambassadørene våre. Da sees vi på markedsdagen på 
Dølmotunet da?
 

Flytt til Tolga – vi deler gjerne! 

Se mer informasjon om ledige boliger, tomter og stillinger på vår hjemmeside under 
”Flytt hit”.

Velkommen!

TOLGA 2020


