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AV JAN KRISTOFFERSEN

Og vi er deg som abonnent evig takknemlig 
for den mottakelsen vi har fått i et beintøft 
marked. 
   Men ingen av oss, vi har faktisk blitt tre 
fast ansatte i tynsetingen.no nå, har tenkt 
å sette oss ned og hvile. For vår oppgave 
er å gi deg som leser av tynsetingen.no 
gode lesesaker også i tida framover.
    Både redaktør Erland Vingelsgård og 
journalist Jan Kristoffersen er klar for å ta 
nye saker, og ingen sak er for liten og ingen 
sak er for stor for oss.
   Tredjemann i staben vår er Asgeir Røset. 
Han ar ansvar for salg og abonnement og 
han er «på» hele tiden, og trenger du 
hjelp til enten å annonsere eller abonnere 
hos oss, er det bare å kontakte Asgeir.

   I mai kjørte vi en stor abonne-
mentskampanje, og responsen fra både 
gamle og nye lesere er rett og slett veldig 
god. En stor takk til dere som gjør det 
mulig å drive tynsetingen.no.
    For øvrig viser vi til våre nettsider hvor 
du kan se hvilke heldige abonnenter som 
vant premiene vi hadde i denne 
kampanjen.
    Året som har gått har vært utrolig 
spennende og lærerikt for oss. Vi har fått 
være med på mye, og vi har gitt deg som 
leser mye av det superlokale, men også av 
det som skjer utenfor komm-unens 
grenser. 
   Et ørlite billedmessig sammendrag av 
hva vi har gitt deg som abonnent ser du 
ved siden av denne teksten.
    Når du nå de nærmeste dagene skal kose 

 Vi står på 
 for deg
Etter ett års hektisk aktivitet i vår redaksjon, noe som har 
resultert i mer enn 1,5 millioner sidevisninger, er det ingen 
tvil om at tynsetingen.no er kommet for å bli.



deg med spekemat, janitsjar-musikk og masse muligheter til å 
handle i de mange forretningene Tynset har, så håper vi også 
du tar en titt innom våre nettsider for å se hva vi presenterer. 
Ikke bare fra de store begivenhetene som er rett rundt 
hjørnet, men også alt det andre vi har å presentere.
   Og det er ikke bare tynsetingen.no du får lest om du er 
abonnent hos oss. Vår søsteravis, alvdalmiv.no, leser du også i 
sin helhet om du er abonnent hos oss.
     I tillegg til de to avisene har vi også en egen seksjon, Folk, 
hvor du blant annet ser eiendomsoverdragelser, menings-
ytringer, gratulasjoner osv. Og på begge avisenes sider er det 
en kalender med oversikt over mye av det som skjer i våre 
nedslagsfelt.

Jan Kristoffersen
Journalist

Tlf.: 456 86 248

e-post: jan@tynsetingen.no

Erland Vingelsgård
Redaktør/Journalist

Tlf.: 908 92 854

e-post: erland@tynsetingen.no

Asgeir Røset
Medieselger

Tlf.: 916 92 748

e-post: asgeir@tynsetingen.no



Ved de fleste arbeidsplasser finnes ulike ritualer. Her er det Odd Willy Westum 
som får seg et bad da han slutter i sin stilling. Fra venstre: Hallgeir Sagmoen, Odd 
Willy Westum, Hans Olav Asphaug og Svein Harald Telneset. 

Hvil og røyk, det var navnet dette bildet fikk i boka. Uvisst når bildet er tatt, men fra 
venstre ser vi: Leif Odden, Leif Vidar Gulstad, Frank Eik, Magne Rønning, Per Otto 
Wiggen, Åge Jacobsen og Jan Erik Fonnås som sitter med ryggen til.

I 1999 overrakte Marit Arnesen, som var aksjonsleder i kampen for å bevare slakteriet 
som det var, en underskriftliste med 1 075 navn til styreleder Agnes Sween (t.h.)

En omfattende EØS avtale gjorde at nytilsatt disponent Geir Inge Høistad høsten 
1992 kjempet for å få et gjerde mellom «ren og uren» sone på plass.

Overgangen til Hed-Opp, på 60-tallet, medførte starten på ei ny tid med spesialisering og rasjonalisering på godt og vondt. På slaktelinja for småfe, hvor dette bildet er tatt en 
gang rundt 1990, ser vi helt til høyre kontrollveterinær Arvid Døsen.



Har kappet hoder og 
jobbet med spekemat

Frank Eik er en av de med lengst fartstid ved Nortura på Tynset, og han 
har fått være med på det meste siden han startet som sesongarbeider i 1976. 

Men det var egentlig troll han skulle lage.

AV JAN KRISTOFFERSEN 

år ung, 21. september i 1976, 
hadde Frank Eik sin første 
arbeidsdag som sesong-

arbeider ved nåværende Nortura på 
Tynset. Men det var tilfeldighetene som 
førte ham dit.
- Jeg hadde fått jobb på Ny Form, 
Trollfakbrikken vi hadde på Tynset, men 
etter en samtale med han jeg da leide 
hybel av, Leif Trygve Hagen, endret på 
alt, sier Frank der vi sitter i kantina på 
Landbrukets Hus og småmimrer. 

Og Franks karriere ved Nortura, som 
fortsatt ikke er avsluttet, startet med at 
han fikk jobben med å kappe hoder av 
sau.
- Det var en real utfordring for en ung 
gutt det, sier Frank. Ikke minst var det 
store utfordringer med å holde arbeids-
verktøyet, de to knivene han hadde fått 
utdelt, skarpe.

Men god hjelp fra drevne arbeidskolleger 
ble det god læring, og etter det har Frank 
holdt sine kniver skarpe. Selv om han for 
tiden ikke er aktiv på den fronten.
- Jeg var så heldig at jeg etter den 
sesongen i 76 fikk meg fast jobb, og 
begynte med skinnsortering. Gjennom 
åras løp har arbeidsoppgavene vært 
mange, og jeg var så heldig at jeg fikk 
muligheten til å ta fagbrev som slakter. 
Det var faktisk veldig stort å kalle seg 
fagarbeider, sier Frank.

De mange kampene som var opp 
gjennom åra for å beholde slakteriet som 
et slakteri preget selvsagt hverdagen, 
men Frank hevder hardnakket at han 
alltid var optimistisk med tanke på at det 
skulle forbli en varig arbeidsplass for han 
og mange andre på anlegget på Tynset.
- Selvsagt preget de mange ned-
leggingstruslene meg. Men jeg var fast 
bestemt på at uansett hvordan det gikk, 
ble det fortsatt en mulighet til å jobbe 
for nåværende Nortura på Tynset så 
ville jeg gjøre det. Jeg hadde tross alt 
bygd meg hus og det var kommet små 
barn til i familien, forteller Frank.

Da slakteriet var historie ved år-
tusenskiftet fikk Frank muligheten til å 
«bli med til Rudshøgda» for fortsatt å 
være slakter. Men selvsagt, han takket nei. 
Han ville være med på det nye eventyret 
som da var i ferd med å se dagens lys på 
Tynset, en sterk dreining mot blant annet 
spekemat.
- Det måtte ny kompetanse inn blant oss 
ansatte, og jeg var så heldig i forhold til 
det med spekemat at jeg fikk være med 
på en grundig opplæring. Spesielt 

morsomt var det når vi dro til Italia for å 
lære hvordan skinke skulle lages. 
Kanskje italienerne i dag angrer litt på at 
de lærte oss det så godt at vi i dag 
produserer noe av det beste som finnes 
av spekemat, undres Frank med et bredt 
smil. 

For humør har han, selv om han begynner 
å merke på kroppen at det har vært et 
fysisk hardt yrkesliv. Men han har ingen 
planer om å gi seg. 
- Jeg er ikke mer med i den omfattende 
produksjonen her. Nå er jeg blitt en slags 
alt-mulig-mann, og stortrives med det, 
sier Frank som ikke bare er ansatt ved 
Nortura. Han har også en liten stilling 
som brannmann i Midt-Hedmark Brann 
og redningsvesen.
- Og akkurat brannmannjobben har 
gjort sitt til at jeg ser annerledes på livet 
nå enn før. Jeg setter mer og mer pris på 
det hverdagslige. Det beste som finnes 
er jo å kunne stå opp om morran, gå på 
en arbeidsplass en trives på. Det nest 
beste er faktisk da jeg stempler ut og går 
hjem. Hjem til Haverslia, hvor jeg faktisk 
har en annen interesse som tar en del tid.
- Jeg er faktisk veldig glad i engelsk 
fotball, og da er det Leeds som er laget. 
Men i motsetning til tidligere år tåler jeg 
et tap nå. Det var verre før, sier Frank før 
han får dagens siste spørsmål.

Hva skal du gjøre under spekemat-
festivalen?
- Er jeg hjemme blir det et festivalbesøk, 
det er helt sikkert. Men det kan også 
hende det er familien som får min 
oppmerksomhet den helgen. Slik er det 
når en er blitt bestefar!

 I denne gangen har Frank Eik gått til og fra jobb 
alle arbeidsdager siden han ble ansatt ved en 
tilfeldighet i 1976.



AV ANNE SKJØTSKIFT

eg syns faktisk synd på mange av 
de unge i dag som går glipp av så 
mye god kost. De aner jo ikke hva 

slags sterke og flotte tradisjoner vi har i 
distriktet vårt når det gjelder mat, de har 
mistet røttene sine til Grandiosa.

Kraftsalven kommer fra vår lokale matguru 
Erik Mikkelsen, når vi utfordrer ham til å tenke 
høyt om kosthold i vår tid. Han forteller om 
skoleungdom han ser på Tynset-by`n med èn 
Cola i hånda og èn i baklomma, og en 
bollepose som dagens lunsj.  - Det er så trist å 
se, sier han.  
 Og på restauranter kjøper foreldrene 
indrefilet til seg sjøl mens ungene må nøye 

seg med pølse og pommes frites. Hvorfor 
ikke be om barneporsjoner av de voksnes 
mat til ungene?  Foreldrene må ta seg 
sammen, er Eriks klare oppfordring.

LIVET VED GRYTENE
Tynsetingens utsendte har invitert seg sjøl til 
en matprat med Erik Mikkelsen for å snakke 
om spekemat og annen lokalmat. Erik viser 
vei inn i restauranten på Stasjon, hvor han 
nesten daglig er på plass som litt kokk og 
mest «seniorrådgiver» for de andre kokkene. 
Restaurantlivet har nok satt seg i ryggmargen 
på ham, for han trives nær grytene som har 
vært arbeidsplassen hans i mer enn seksti år.  
Å trappe ned er ikke noe tema for ham. 
Det var vel litt tilfeldig at jeg ble kokk, 
forteller Erik.

 - Jeg var i Trøndelag på besøk hos noen 
slektninger den sommeren jeg var 15 år og 
egentlig skulle ha søkt om opptak på 
framhaldskolen. Søknadsfristen ble glemt, så 
da ble det sjømannsliv isteden. Jeg havnet i 
byssa, og i løpet av årene til sjøs gikk jeg 
gradene. Etter fullført kokk- og stuertskole 
mønstret jeg på som stuert sommeren 1964. 
Og det var ikke det dummeste jeg har gjort, 
jeg har aldri angret på at jeg ble sjømann! En 
periode var jeg Norges yngste stuert, 24 år 
gammel.

I 1974 mønstret han av og ble bofast tynseting 
og familiefar. Siden da har han drevet Tynset 
Hotell, vært innom Stallkroa en periode, før 
han i 1979 inngikk leiekontrakt med Ester 
Hektoen for Østerdalsstua. 
 - Den gjorde jeg om så den ble ei virkelig 
Østerdalsstue, i Østerdalsstil, sier Erik om 
stedet som ble livsverket hans i 25 år. Og 
Østerdalsstua ble et viden kjent spisested 
som fremdeles er savnet av mange. 
 - Det er da ingen grunn til å mimre over den, 
de kan jo bare komme hit til Stasjon, sier Erik 
med et stort smil! 

TRADISJONSMAT  
Men spekematen da, når oppdaget du den?

Lokalmatens 
høye beskytter



Den har jeg likt hele livet. Den hører med i 
kostholdet her i Østerdalen, og sammen med 
skjørost og rømme er det den beste 
sommermaten. På båten hadde vi skinke og 
fenalår til jul, og det var veldig populært blant 
mannskapet.
Klimaet hos oss er perfekt til å lage 
spekemat, tørt og kjølig. Og salting og tørking 
er den måten kjøtt har blitt konservert på i 
uminnelige tider. Ikke bare her, men i store 
deler av verden. Praktisk var det også å ha ei 
skinke hengende, - hadde du ei skinke hadde 
du alltid mat. 

SANTA KRISTINA
Erik er begeistret for vår lokale stolthet, 
Santa Kristina-skinka. 
Nortura har gjort en kjempejobb med å 
utvikle denne skinka, sier han.  Men av Tynsets 
spisesteder er vel bare vi her på Stasjon som 
har Santa Kristina på menyen. 
Fordi det er så lite salt i den, kan den brukes i 
andre retter også, ikke bare som ren 
spekemat. Vi bruker den både i pizza og pasta, 
også til tapas er den super. Og selvfølgelig 
som tilbehør til rømmegrøt sammen med 
ulike typer spekepølser.
«Konsulent Mikkelsen» skryter også av 
firmaet Heidrun på Fåset som stadig henter 

hjem priser for sine  produkter av kje-kjøtt. 
Spesielt spekepølsene liker han godt. Og på 
Stasjon har de også en middagsrett med den 
ferske pølsa fra Heidrun, «Tynsetpølsa», 
sammen med mandelpotetstappe. 

SMAKEN AV FJELLET 
Det nærmer seg nå den andre årgangen av 
Norsk spekematfestival på Tynset, hvor 
spekemat og norsk landbruk vil stå i fokus på 
ulike måter tre dager til ende. Tema for 
festivalen er «Smaken av fjellet».  Mikkelsen 
på Stasjon er også opptatt av fjellet og alt det 
har å by på når han lager menyen til sin 
restaurant. 
 - Vi prøver å ha lokale innslag på menyen vår, 
forteller han.
Til kjøttrettene serverer vi alltid tyttebær-
syltetøy og flatbrød, det syns jeg skal stå på 
bordet her på Tynset, det er en tradisjon. Om 
sommeren er det populært å bruke rabarbra, 
så da lager vi «Tilslørte Tynsetpiker» med 
rabarbra, kakesmuler og krem. Det er veldig 
godt!

Hva med lokal fisk?
Den er vanskelig å få tak i, og vi må jo ha litt 
stabile leveranser for det som skal stå fast på 
menyen. Men det hender vi tilbyr stekt 

fjellørret eller andre lokale fiskeslag til 
spisegjestene.  
 I gamle dager kokte de suppe på skanken, 
altså det som var igjen på fenalåret når de 
hadde skjært av det som var mulig å få av.  
Men det er det vel slutt på?
Å nei da, sier Erik. Martnas-suppa vår er kokt 
på gammelmåten, riktignok med skank fra 
både får og svin for å få litt mildere smak. I 
tillegg tar vi i helgryn og grønnsaker. Den er 
fryktelig god, stråler kokken med dårlig skjult 
stolthet!

EDGARS VERK
Restauranten på Stasjon holder til i det som 
en gang var Jernbanerestauranten på Tynset 
stasjon. Den ble lagt ned for flere tiår siden, 
og lokalene støvet ned. Helt til Edgar 
Skjønhals tok tak og satte i gang med 
restaurering. 
Nå er det lyse, fine lokaler med tømmervegger 
og store vinduer i gammel stil. Under den 
nyere takhimlinga fant håndverkerne det 
gamle originale taket også, som nå gir 
rommet et flott preg.
 Ja herfra har det gått ut store mengder 
lapskaus til togpassasjerene den gangen 
togene hadde 20 minutter pause «med 
restaurant» på Tynset stasjon, mimrer Erik 
Mikkelsen.
Og jeg må virkelig berømme Edgar for den 
innsatsen han gjorde med å sette i stand 
lokalene igjen. Det ble virkelig flott, og 
tynsetingene bør være takknemlige!

TYNSETPIZZA
Pizza kan være så mangt, det er det vel ingen 
tvil om. På Stasjon restaurant er det den 
tynne, italienske pizzatypen som gjelder. For 
pizza skal være fingermat, mener Erik og 
setter fram et rett og slett lekkert eksemplar 
av arten. Den har fått navnet Tynsetpizza 
Santa Kristina, og prydes selvsagt av blant 
annet løvtynne skiver av den berømte 
skinka. 
Jeg spiser ikke pizza så ofte, innrømmer 
Erik mens han smaker på produktet sitt. Så 
ser han litt forbauset ut og utbryter med et 
smil:  - Hmmm, denne var da slett ikke så 
verst!
Men det burde jo ikke overraske verken ham 
eller noen andre, - han har jo komponert 
den sjøl, og Erik vet hva han gjør i matveien.  
Heldigvis var ikke pizzaen laget bare for å bli 
fotografert til Tynsetingen, den skulle også 
spises. Og det kan bekreftes at den var mye 
mer enn «slett ikke så verst», - den var 
fantastisk god!



AV JAN KRISTOFFERSEN 

Jess-Bygg as holder til i «Siva-bygget» på 
industriområdet, et bygg de sammen med fire 
andre bedrifter kjøpte og startet selskapet 
Glåmveien Eiendom as.
- Vi hadde en intensjon med Jess-Bygg as da vi 
startet, og det var at vi skulle være tre likestilte 
eiere, forteller Simen Steigen, daglig leder i 
firmaet. Sammen med Stein Larsen og Jon Erik 
Hansson har de fordelt aksjene likt mellom seg.

Ved oppstart hadde de med seg nåværende 
daglig leder av Vilja Regnskap, Kjersti Grindflek, 
som styrte regnskapet.
Men allerede etter ett halvt års drift dukket 
behovet for å ansette den første håndverkeren 
opp. Øystein Lohn ble mannen, og han er 
fortsatt i firmaet. I tillegg til Øystein er det ti 
andre som «svinger hammeren», og tre av 
disse er lærlinger.
- Vi er veldig stolt av at vi har klart å gi mange 
ungdommer et tilbud i form av lærekontrakter. 
I skrivende stund har vi tre stykker, og jeg håper 
at vi bidrar slik at de får en positiv opplevelse av 
bransjen og ikke minst vårt firma, sier Steigen.
En innredning av «turiststedet» Telstad på 
Telneset var den første jobben firmaet hadde, 
og etter det har det «ballet på seg» og Jess-
Bygg har fått flere ben å stå på.

Et eget blikkenslagerverksted, hvor det er 
travle dager for Stein Larsen, er ett av de ekstra 
beina. Det verkstedet så dagens lys i 2012.
Året etter ble Jess-Bygg forhandler av 
Hörmann garasje- og industriporter, og det 
har virkelig tatt av.
- Jeg så for meg at vi skulle klare å selge mellom 

Skal ikke 
sole seg i 
glansen
Tre eiere og en ansatt var det i 
2009. Nå, åtte år etter, har 
Jess-Bygg as på Tynset fortsatt 
tre eiere. Men antall ansatte har 
økt til 14 og bedriften tjener 
gode kroner.

tolv og tjue porter i løpet av ett år. Der bommet 
jeg kraftig, sier Simen med et smil. For det 
totale tallet på årsbasis ligger på rundt 150!
Samme år, 2013, startet Jess-Bygg as opp 
datterselskapet Hus1Tynset as, og som det er å 
lese av navnet på firmaet er det hussalg som er 
den primære oppgaven.

Huskjeden satser også knallhardt på å bli en 
ledende leverandør av kjøkkeninnredninger i 
regionen vår, og Jannicke Gjermundshaug er 
ansatt som selger.
Etter at bedriften hadde noen eventyrlig gode 
år med konstant vekst, noe som også Dagens 
Næringsliv fikk med seg og derav ga Jess-Bygg 
as Gaselleprisen tre år på rad, har ikke eierne 
tenkt å sette seg tilbakelendt og nyte.
Et nytt firma er startet opp, Hus1Tynset 
Eiendom as, og her er det de samme eierne 
som nok en gang «spiller på lag».
- Vi er allerede i gang med å sette opp leiligheter 

på Tolga i samarbeid med kommunen. Med det 
første starter vi også på Tynset, hvor vi setter 
opp et hus, sier Simen Steigen.

At det er liv laga for Jess-Bygg as, i knallhard 
konkurranse med masse dyktige 
entreprenører, er Steigen overbevist om. Og 
tallene for 2016 viser at omsetningen fortsetter 
å øke, passerte 22 millioner kroner, og det er 
fortsatt gode tall på sluttlinja.
En av tre lærlinger i firmaet er Kristoffer 
Heggeriset. Gutten som herjer på vingen på 
Tynsets herrelag i håndball har to år igjen av 
læretiden, og han er sikker på at det er snekker 
han vil bli.
- Jeg storkoser meg sammen med gode 
kolleger, og ikke minst er det mange spennende 
oppgaver en etter hvert får tildelt, sier 
Kristoffer, mens han sammen med Knut Ole 
Leteng og Jannicke Gjermundshaug tar siste 
finpuss på et nettopp montert kjøkken.

BREDE SMIL: Eierne av 
Jess-Bygg as, Stein Larsen, 
Jon Erik Hansson og Simen 
Steigen kan trygt smile bredt, 
for firmaet har hatt en enorm 
vekst siden de tre startet opp.

FINPUSS: Jannicke 
Gjermundshaug, Knut Ole 
Leteng og en av Jess-Byggs tre 
lærlinger, Kristoffer Heggeriset 
(t.h.) tar den siste kontrollen av 
et nettopp installert kjøkken. 



Mange damer har mer enn 40 
år på kjøkkenet, men få har som 
Haldis Nilsen solgt kjøkken i mer 
enn 40 år, og det fra samme 
adresse.

AV JAN KRISTOFFERSEN 

Kjøkkeneventyret til Haldis Nilsen startet for 
alvor tilbake til 1975. Da begynte hun å jobbe 
for sin far, Olav Olsen, som hadde firmaet 
Tynset Trevare, og holdt hus i Parkveien 24.
Ansvaret Haldis fikk av sin far da var å sørge 
for at regnskapet var i orden, pluss at hun 
skulle ta seg av salg av kjøkken.
 - Mine første skisser på et nytt kjøkken til 
kunden var laget med papir og blyant, 
forteller Haldis mens hun skotter bort på ikke 
bare en, men to pc-skjermer, hvor de 
tredimensjonale tegningene av dagens 
kjøkkeninnredning lyser mot oss.
Som i verden ellers har det vært en enorm 
utvikling, og ikke minst har det vært en stor 
forandring med tanke på hvordan et kjøkken 
skal være. 
Haldis mener å huske at en prislapp på 15 000 
kroner var vanlig da hun solgte sitt første 
kjøkken. Det største enkeltsalget hun har 

gjennomført er på nærmere en halv million 
kroner, og mens vi sitter og prater tikker det 
inn en hyggelig ordrebekreftelse. Da er det en 
kunde som har sagt ja til et kjøkken til en 
prislapp på 150 000 kroner.
 
Da Haldis startet opp var det ofte små 
kjøkken. En dør i hver ende, et vindu, og 
betydelig lavere kvadrattall enn hva som 
tilfelle i dag.
 - Kjøkkenet har fått mer og mer plass i våre 
hjem. Det er en stor dreiing fra 70-tallskjøkken 
med masse skap, til fortsatt mye skapplass, 
men også mange skuffer. I tillegg er det veldig 
viktig for mange kunder, og det er da 
mannfolka for fullt kommer på banen, hva 
som er av hvitevarer på dagens moderne 
kjøkken, sier Haldis, og forteller at det også 
fargemessig er store endringer.
 - Kjøkkenet er betydelig større i dag enn det 
var før. Det har blitt et rom en bruker mye 
mer. Og når det gjelder farger er det «ting på 
gang». 
 - Det har vært en periode hvor kjøkken-
innredningene har vært grått og svart. Nå 
dreier det mer mot jordfarger. Også 
knallfarger, enten hele innredningen eller 
deler av den, er i populært.
 - Men fortsatt holder kundene igjen noe, for 
vi avventer gjerne litt i Fjellregionen før vi 

kaster oss ut i det mer moderne.
Det å selge kjøkken har vært, og vil være viktig 
for Haldis i forhåpentlig mange år til. For selv 
om hun har rundet 60 + (les 64) er det 
overhodet ingen planer for hennes del om å 
trappe ned på travle hverdager. 
 - Jeg er så heldig at jeg er i helsemessig 
brukbar forfatning. Og når en er så glad i å 
treffe folk som jeg er, så er det midt i blinken å 
selge kjøkken. Ja, salg i sin helhet er noe jeg 
alltid har vørt utrolig glad i, sier Haldis, som i 
løpet av de åra hun har holdt på også har 
«gjort andre ting».
 I 1990 overtok hun som eier av Tynset 
Trevare, inklusiv bygningsmassen, og døpte 
om bedriften til «Lys og Interiør». På slutten 
av 90-tallet, nærmere bestemt i 97, la hun 
ned bedriften og solgte huset til Byggservice 
Nord-Østerdal. Men Haldis forsvant ikke ut 
av bygget, og nå er det i Maxbo sin «uniform» 
vi treffer henne.
Hun fleiper med at de noe ferskere kollegene 
i Parkveien 24 er klar på en ting:
 - Jeg kommer til å gå igjen i disse lokalene!
Det gjør hun nok uansett ikke, men på veggen 
bak henne henger det en hedersbevisning få 
andre kan smykke seg med. Den er fra 
kjøkkenleverandør Huseby og den takker 
henne for «de første 40 år». Og alle de åra 
har vært i, ja nettopp, Parkveien 24!

Kjøkkentjeneste 
i Parkveien 24 i mer enn 40 år

VED KJØKKENLESTEN: I dag er Haldis Nilsen å treffe 
i kjøkkenkroken på Maxbo i Parkveien 24. Samme 
adresse som hun hadde da hun startet hos sin far i 1975.



Det er fortsatt slik at det i 
hovedsak er mannfolka som 
dominerer på verkstedgulvet 
hos de lokale bilforhandlerne. 
Riktignok er det flere damer 
som har gått vegen fra lærling til 
fagarbeider, ja gjerne også 
videre, og de har banet veg for 
at kvinnfolk fint kan gjøre 
manns jobb på et bilverksted.

AV JAN KRISTOFFERSEN 

en for å komme seg til et fagbrev, 
er det teori og praksis i skjønn 
forening som må til. 

Grunnleggende teori kan en lokalt få ved 
Nord-Østerdal videregående skole, og 
praksis er det muligheter å få på flere av de 
bilverkstedene vi har i distriktet.

TO LÆRLINGER HOS FLATEN
Ett av disse verkstedene, hos Flaten Bil as på 
Tynset, har klargjort alt for de to lærlingene 

de skal ha i sving de neste to åra. Det er 
rendalsjenta Ingrid Fattnes, og tynsetbosatte 
Osvaldas Aleksynas. Sistnevnte er 
opprinnelig fra  Litauen men har vært bosatt 
på Tynset de siste seks åra.
17-år unge Ingrid har alltid vært interessert i å 
prøve ut nye ting, og når det tidlig var bil det 
dreide seg om i familien, var ikke vegen til å 
skolere seg som bilmekaniker så lang.
 - Jeg er jo i en litt spesiell situasjon her hos 
Flaten i og med at det er min bror, Erik, som er 
verksmester og skal sørge for at jeg lærer det 
som er nødvendig for å ta fagbrevet, sier 
Ingrid og gløtter bort på Erik som er i ferd 
med å ta litt vedlikehold på en ambulanse.

Både Ingrid og Osvaldas har gjennom sine år 
på Nord-Østerdal videregående skole hatt 
utplassering hos Flaten Bil, og da var det ikke 
lange vegen for dem å spørre om de også fikk 
gjennomføre læretida si der. Og sammen 
med tre fagarbeidere på verkstedet skal de 
sørge for at verkstedjobben gjøres grundig, 
slik kundene naturlig nok krever.

BANER VEG
For Ingrids del er hun eneste høna i 
verkstedkurven hos Flaten, men det er ikke 

noe hun tenker på i det hele tatt. Miljøet 
stortrives hun i, men om hun kommer til å 
stoppe egen utdannelse etter å ha fått seg et 
fagbrev om to år, vel det er ikke sikkert.
 - Jeg ser ikke bort fra at det blir ytterligere 
utdanning innen bilfaget etter at et fagbrev 
er i boks. Men det jeg føler er viktigst akkurat 
nå er at jeg bidrar til et økt fokus på yrkesfag 
også hos jentene. For det er ingen selvfølge 
at dette yrket, bilmekaniker, er et typisk 
mannfolkyrke. Selv om det til tider kan være 
litt tunge tak, så er det ikke noe i vegen for at 
jenter kan kaste seg på denne utdannelsen. Vi 
er kanskje litt mer nøye enn gutta, og det er jo 
på langt nær et minus, sier Ingrid før hun 
tusler tilbake til verksmester og storebror 
Erik for å få nye oppgaver.
For det er ikke nok med at de vokste opp 
sammen, de jobber sammen, og de bor 
«sammen».
 - Erik kjøpte seg hus her på Tynset, og det var 
ikke et minus for meg at han hadde tilgjengelig 
hybler i det huset. Så en kan jo kalle oss 
samboere, men allikevel ikke samboere. For 
på hybelen min er det jeg som er sjef, ikke 
storebror Erik, sier Ingrid med en klingende 
latter.

Med storebror 
som fagansvarlig
STOREBROR ER SJEFEN: Ingrid Fattnes er en av to 
lærlinger hos Flaten Bil, og hun har sin storebror, Erik, som sjef.



Fylkesmann Sigbjørn Johnsen åpner 
det andre spekematfestivalen torsdag 
8. juni, og årets innovasjon- og 
matkonferanse på Norsk Spekemat-
festival, starter fagdagen. 

Årets tema er: Tatt i betraktning vår 
posisjon som en ledende aktør. Hvilken 
betydning har fokus på dyrevelferd, helse og 
fôrprodu-senter, leverandører og norsk 
reiseliv? Dagen avsluttes med en festmiddag 
på Nye Kronestua. 

Fredag er den første av to publikums-
dager, og slik ser programmet ut i 
skrivende stund:

Røros Bryggeri og Mineralvannsfabrikk 
inviterer til ølkurs på Tynset. Bryggeriet     
lager ekte håndverksøl med nye oppskrifter 
basert på flere hundre år gamle øltradisjoner 
fra Røros-traktene. Øltypene er utviklet for å 
passe til ulike typer mat, og med hver øltype 
får gjesten med seg en smakebit av røros-
historien.

En av verdens beste skinker blir produsert på 
Tynset. Nå kan du få omvisning i Nortura sine 
produksjonslokaler som lar deg se- og lære 
om lagringsprosessen til Santa Kristina 
skinken.

Vi inviterer til markering av Norsk 
Spekematfestival på Torget utenfor 
Tynset Rådhus. 

Vi kårer Fjellregionens beste rett. I 
fjorårets kokkekamp mellom ordførerne i 
kommunene rundt Tynset var det Røros 
kommune sin ordfører som stakk av med den 
gjeve seieren. Velkommen til en spennende 
og underholdende markering med nye retter 
og både revansjelystne og ferske ordførere! 

Einar Gelius og Pia Haraldsen holder 
foredrag om norske mattradisjoner, 
matkultur, mattrender, matglede og 
feiring. Sammen med en tilpasset mat- og 
drikkemeny vil publikum få en underholdende 
og inspirerende opplevelse i teltet.

Heidrun gjentar suksessen fra i fjor og 
inviterer til en kveld med spekemat, øl 
og akevitt. Her serveres det anretninger 
med spekemat av lokalprodusert kje, lam og 
utegående gris. I tillegg til mat og drikke vil 
det bli faglig påfyll innen temaet øl og akevitt. 
Spekemat- og akevittaften foregår hos 
Heidrun på Fåset og det vil bli satt opp buss 
fra og til Tynset/Røros,

Norsk spekematfestival inviterer til 
festmiddag med meny inspirert av årets 
Tema; Smaken av Fjellet! I år er det Brimi 
Sæter og Rudi Gard som står for menyen! 
Festivalteltet på Torget holder åpent med 
spekemat og drikkeservering.

Lørdag er det torgdag i Tynset sentrum. 
Inne på festivalområdet kan du som publikum 
tusle mellom småprodusenter, kurs- og 
aktiviteter og gode restaurantopplevelser. 
Festivalområdet er åpent fra kl. 10.00 - 
18.00, men enkelte av aktørene og 
programpostene vil holde åpent utover 
kvelden.

Lær å lage dine egne pølser fra en ekte 
pølsemaker! Kurset passer for ungdom/
voksne.

Nytt av året er Barnas Spekematfestival 
som arrangeres lørdag fra 11.00 - 15.00. Ta 
med de små til sentrum for å se, lære om og 
inspireres av norsk mat- og landbruk. 
Velkommen til aktiviteter, kurs og 
underholdning for barna. 

Rorfatter Helge Hagen kommer! Han har 
skrevet flere bøker om temaer som «Røyk og 
rak, tørk og grav», «Pølser og øl», «Pultost» 
og «Tre sterke fra innlandet». Det vil bli 
signering av bøker i Tynset bokhandel.

Foto: Tom Gustavsen

NORSK SPEKEMATFESTIVALS 
PROGRAM I GROVE TREKK

For utfyllende program se: 
www.norskspekemat-
festival.no/program



AV JAN KRISTOFFERSEN 

Et janitsjarstevne på hjemmebane er noe 
trioen Mali Fremmergård, Frida Østgård og 
Jonas Lunsæter virkelig ser fram til. Selv om 
de vet det blir masse å gjøre, utenom all 
spillinga de skal gjennom.
 - Vi har jo mange andre oppgaver som skal 
gjennomføres også, men du verden det skal 
bli morsomt å spille her på Tynset til helga, 
sier trioen, når vi treffer dem i pausa på en 
øving. Med skolemusikken.
For Fridas klarinett, Jonas sin baryton og 
Malis valthorn høres også i dette korpset, 
som det har vært gjort i en årrekke.
Frida og Mali har vært med på janitsjarstevne 
tidligere, senest i Trysil i fjor, og vet hva de har 

i vente de tre dagene, fredag, lørdag og 
søndag.
Jonas på sin side debuterer, men med så godt 
som hele slekta som aktive korpsmusikere 
har barytonisten en god formening om 
hvordan dette stevnet blir. Og de er alle sikre 
på at det blir utrolig morsomt.
 - Det å spille sammen med de voksne er 
veldig gøy. Vi utvikler oss stadig, og vi har 
ingen planer om at vi ikke skal spille i 
janitsjaren også til høsten. Og vi håper stadig 
flere unge korpsmusikere ser hvor gøy det er 
å spille i janitsjarkorpset, sier de samstemt.
Både Mali og Frida går musikklinja, 
henholdsvis første og andre året, på Nord-
Østerdal videregående skole. Førstnevnte 
har også et klart mål med musikken.

 - Jeg skal inn i gardemusikken!
Når de nå gjør sine siste forberedelser til 
helgens stevne, håper det at det kommer 
masse folk for å høre og se mellom fire- og 
fem hundre musikere levere «musikkvarene» 
under sommerens største musikalske 
begivenhet på Tynset.
Det kommer for oss tilskuere til å være masse 
muligheter for å høre fengende janitsjar-
musikk hele helga, og fredag kveld er det 
duket for fest for alle og enhver i 
Museumsparken.
Da kommer Sindre Hagen med sitt band, og 
kjenner vi Hagen riktig blir det kjempe-
stemning fra scena. Og det bør ligge an til en 
god start på ei helg spekket med musikk og 
sosialt samvær.

Nei, det er kjempegøy!
Kjedelig? 



MUSIKKSTEVNE 
FOR VOKSENKORPS 
9.-11. JUNI 2017 
PÅ TYNSET 

FREDAG 9. JUNI
Kl 20.00  Festkonsert i Tynset Kulturhuset med Alvdal-Tynset 

Janitsjarkorps
Kl 21.00  Offentlig fest i Museumsparken på Tynset med 

musikk av Sindre Hagen Band, inngang kr 150

LØRDAG 10. JUNI
Kl 11.00  Åpning på Skoleidrettsplassen
Kl 14.00  Konsert i Storsalen, Tynset kulturhus
Kl 14.00  Konsert i Museumsparken på Tynset
Kl 15.00  Konsert i Flåklypasalen på Aukrustsenteret

SØNDAG 11.JUNI
Kl 11.00 Konsert i Storsalen i Tynset Kulturhus
Kl 11.00 Konsert i Museumsparken på Tynset
Kl 15.00 Avslutning på Skoleidrettsplassen.

PROGRAM

ALVDAL-TYNSET JANITSJARKORPS ARRANGERER 

450 musikere 
fordelt på 

13 korps deltar 
på stevnet.

Nei, det er kjempegøy!
TRENT GODT: Med Trond 
Brovold i spissen har Alvdal 
Tynset Janitsjarkorps hatt gode 
dager med oppkjøring til sitt eget 
stevne til helgen. Her et bilde fra 
korpsparaden 17. mai. (Begge 
foto: Jan Kristoffersen)

UNGE JANITSJARER: Mali Fremmergård, Jonas Lunsæter Tømte og Frida Østgård 
(sett fra venstre) er klar til helgens janitsjarstevne.



Bli abonnent 
på nettavisene

Tynsetingen og 
Alvdal midt i væla

– VINN iPad
 

Blant alle som tegner nytt årsabonnement 
på nettavisene Tynsetingen eller 

Alvdal midt i væla (abonnement på den ene 
gir automatisk tilgang til den andre) 

i JUNI og JULI, trekker vi ut 2 VINNERE 
av en iPad verdt kr 3 700,-.

Vi deler også ut 10 stk Tynsetingen eller Alvdal 
midt i væla kaffekrus – trukket ut blant de 

som blir nye abonnenter før 1. august.
 

Tett på nyhetsbildet der du er 
– superlokalt, nært og nyttig.

 
www.tynsetingen.no

sommer-
kampanje





www.soberggard.no

Du finner oss ved RV3 - 5,7 km 
nord for Alvdal sentrum. 

Mob: 480 29 323 
post@soberggard.no

Gårdshandel 
med lys 

og lokalmat 
i Alvdal

Velkommen
til gards!

Sommerstopp 
langs RV3

 

I sommer kan du 
nyte en kaffekopp 
og Rørosis ved et 

besøk hos oss. 





DOMUS TYNSET - der folk møtes

T Y N S E T

8-22 (20)

Extra • Byggmix • Expert • Gull & Gaver • Hus & Hjem • KappAhl • Notabene 
Leker • Sport 1 • Domuskafeen • Boots Apotek • Vikaelfrisørene • Vinmonopolet

Tlf. 62 48 38 00
Alt på ett sted!

Prisene gjelder uke 23 – 2017

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER

Middagsfavoritter fra Gilde!

Ved bruk av Coop Medlemsapp

Coop Extra Norge extra_norge

coop.no/extra

Hos Extra får du alle dine 
hverdagsfavoritter til  

extra lave priser.

NYHET!

3900
2 for

+ pant

Ikke-medlem: se hyllepris
Juice/limonade. 11 varianter. 1 l

COOP GRILL PERFEKT 
LAKSEFILET
500 g. Pr pk
Pr kg 178,00

JAMIE OLIVER TEFAL STEKEPANNE
• Thermo-spot varmetermometer 
• Non-Stick belegg innvendig og utvendig
• Enkel å rengjøre innvendig og utvendig
• Passer alle typer koketopper, også induksjon
Pr stk

89 299

GILDE KJØTTPØLSER/ 
SVENSKE KJØTTBOLLER/ 
KJØTTKAKER/KARBONADER
Fra 800 g

-30%
MORELLER
Pr hg
Pr kg

SÆTRE KJEKS
Utvalgte varianter. 100-450 g

LAMBI TOALETTPAPIR  
24 PK
Hvitt. Pr pk
Pr 100 m 15,67

0090

-30%7990

Pr stk.

NYGRILLA KYLLING
Rett fra grillen

SÆTRE KJEKS
Utvalgte varianter. 100 - 450 g

KRABBESKJELL
Fra fiskedisken

3490
Pr stk.

2890 1990

Festivalspesial
Spekemattallerken
med Santa Kristina spekeskinke,
spekefilet, spekepølse, 
langtidsmodnet fenalår, 
blåbærrømme og flatbrød.

 

Selskap? Vi tilbyr catering 
til store og små anledninger.

Tlf.: 62 48 38 31

Velkommen til

GILDE KJØTTPØLSER/
SVENSKE KJØTTBOLLER/
KJØTTKAKER/KARBONADER

-30%
3990

Diplom-is Kroneis, 6 pk. 2 varianter
Ikke medlem: se hyllepris

Diplom-is Saftis, 8 pk. 2 varianter
Ikke medlem: se hyllepris

-30%











DOMUS TYNSET - der folk møtes

Snart sommer!

Rosendahl termokanne 
i flere farger. Før 549,-

Nå 299,-

fra Nybro Crystal

Fra 299,-

Fuego Stormlykt 
Før 399,-

Nå 199,-

12 pk glass rødvin/hvitvin
Før 15990,-

Nå 9990

NYHETER!

Vi har
skinkeposer
med bøyle

Alle serviser

÷25% Alle mummikrus

÷30%
Gjelder ikke sesongkrus

Mummikrus
”Mummidalen”

Lansert 
15. mai







-DAGER

Besøksadresse: Brugata 17, 2500 Tynset - Telefon 62 48 48 20
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.30

www.mila-bil.no   •   https://www.facebook.com/MilaBilAs

SAMTIDIG BYTTER VI DEMO- OG UTSTILLINGSBILER  

Rentekampanje

fra 1,95%

Vi ønsker velkommen til

med gode kampanjetilbud 

TYNSET

Jens Ola                                      Marit                                         Henrik                                            Willy                                                 Øystein                                         Axel

TYNSET IDRETTSFORENING 
er et dugnadsbasert fleridrettslag med 

i dag 1600 medlemmer i alle aldre. 
 

 Tynset IF består av gruppene 
fotball – håndball – ski/skiskyting- orientering – judo 
- svømming – skøyter – gym og turn og Tynset Friskliv.

Vi har som mål å tilby aktivitet for barn, unge og voksne 
ut ifra de ønsker og forutsetninger den enkelte har.

Flest mulig – lengst mulig !

Håper du vil være en del av vår familie.

Generalsponsorer Tynset IF

• Gruppetimer
• Trene på egenhånd
• Gratis veiledningstime

Et treningssenter for alle uansett utgangspunkt eller målsetning

Sommertilbud!
899,-  20. juni – 20. august

inkl. nøkkelkort 
(799,- om du har nøkkelkort fra før)

Støtt oss med 
DIN grasrotandel

Ved å tilknytte oss som din grasrotmottaker, vil 
vi få 5% av det du spiller for hos Norsk Tipping

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago





BOHUS  TYNSET  AS  
FJELLREGIONENS STØRSTE  

MØBELVAREHUS!
se bohus.no   Tlf. 62 48 02 88 

Når du skal kjøpe de viktige møblene

6999,-
CHAI Solseng

8999,-
CHAI Spisebord

 

Skap en herlig uteplass 
sammen med oss!

Bla videre:

Kvalitetsmøbler til alle rom!

SPAR

50%
PÅ STOL NR. 2

CHAI Nr. 206992 
CHAI benk 40x180, H 45 cm  Nr. 206985 CHAI  Nr. 206987 

Stort utvalg i hagemøbler

Skap en herlig uteplass sammen med oss! 

Kampanjestart 9. mai 2017

UKESKUPP!

Salg
UKESKUPP
side 10-11

ZEN ATLANTIC
og ben i svart bøk. 150x200 cm  (før 8.999,-)  
180x200 cm  (før 9.999,-)  

Prisfest  
i alle landets 
Bohus-butikker!

Varelevering   
i hele �ellregionen.  

 





Når du trenger

ELEKTRIKER
Våre elektrikere har bred kompetanse og dekker alle tjenester 
du har behov 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.

Vår kompetanse – din sikkerhet. 

Tlf: 62 48 23 00

www.eltron.no

firmapost(a)eltron.no

  Gode tilbud på varmepumper og markiser! 
Ta kontakt for befaring eller tilbud





Livet er fullt av drømmer

Alt innen:
Nybygg • Grunnarbeid • Tilbygg • Restaurering • Våtrom
Blikkenslagerverksted

Glåmveien 8, 2500 Tynset • Tlf.: 908 11 804 • E-post: post@hus1tynset.no

Kan du drømme, kan du gjøre det
Vi forhandler nå ferdighus fra Hus 1 Norge.  Hus 1 Norge leverer alt fra klassiske hus 
til moderne hus. Du kan bestille husbok på hus1norge.no eller kom innom oss og 
bla igjennom vår flotte huskatalog for inspirasjon.

Din drømmeport 
med merkekvalitet fra Hörmann
Som eneste forhandler mellom 
Elverum og Trondheim kan vi levere 
din drømmeport fra Hörmann. 
Ta kontakt for brosjyre og
pristilbud.

 

Tømrer: 905 50 556 • Blikkenslager: 908 11 804

Kampanjeport 
med åpner og 2 fjernkontroller

9900,-





Freddy S Thoresen tlf.: 913 96 428 
freddy@fstbygg.no 

Trond Rusten tlf.: 416 90 131 
Nils Eide tlf.: 970 12 233

• Betongarbeid
• Betongsaging
• Kjerneboring
• Forskaling
• Gulvstøping
• Radonsikring
• Taktekking
• Tømrerarbeider

Ta kontakt 
for gratis befaring



Kjøp El-sykkel - få med kurv med spekemat
FESTIVALTILBUD!

MEST SPORT FOR PENGENE!

Torvgata 6, 2500 Tynset • Tlf.:624 84 880 • www.alvdaltynset-sport.no 

  

FIVE SEASON FLEECEJAKKE 
DAME OG HERRE. 
FØR 499,- 

299

BESØK G-SPORTS
STORE SALGSTELT 

MED GODE TILBUD 
PÅ KLÆR OG SKO  

  

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK OG INSTAGRAM

Åpningstider avd. Tynset:   
Torsdag 8. juni: 9-18   
Fredag 9. juni: 9-19   
Lørdag 10. juni: 9-18  

599 MCKINLEY TREKKER 
SOVEPOSE +5

899
COMBO ALIVIO 
FISKESETT 
FØR 1347,-

LUNDHAGS MAKKE PANT. DAME OG HERRE. FØR 2199,-

    
  

1699

ECORIDE AMBASSADØR ELSYKKEL KR 16 990. FERDIG UTSTYRT MED 8 GIR, SKJERMER, STØTTE, BAGASJEBRETT 
OG LÅS+ PIKNIKKKURV MED SITTEPLATE, SPEKESKINKE OG FLATBRØD



ALLE KLÆR/UNDERTØY

-25%
Tilbudet gjelder f.o.m 8 t.o.m. 10. juni.


