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Onsdag 4. oktober 
09.00-19.00 Åpent butikker.
14-19 Åpent boder.
13.00 Egedes Tivoli åpner, 
 ved Domus.
 14 .00               Bodene åpner.
14.00→            «Grantevbakst» v/Jorunn 

Erlien Nyvoll steker og selger 
pjalt i teltet i Parkveien   

15.30→       Bamseklubb AMFI. 
Ansiktsmaling, glittertattoo 
og ballongdyr.

19.30          Prisutdeling i Nystua, 
Kulturhuset.

                         Bragdprisen, TIF 
Ungdomspris og Årets 
Bedrift. Innslag fra NØ 
Videregående skole, musikk.

20.00        Premiere på 
Mart’nsrevyen 2017, 
Storsalen.

 Torsdag 5. oktober 
HUSFLID OG BRUKSKUNST
 
09.00-22.00 Åpent butikker.
10.00-19.00 Åpent boder.
11.00→             Matservering i teltet i 

Parkveien, Fåset 
bygdekvinnelag.

12.00    Cirkus Picolli, AMFI.
13.00   Egedes Tivoli åpner, ved 

Domus.
14 .00       Cirkus Picolli, AMFI.
15.30                      Hittegodsauksjon ved 

Tynset lensmannskontor.
18.00- 21.00  Musikkaften med Ann 

Jorunn og Fredrik.  Siam 
Kinnaree, AMFI

                                     Øl og vinservering.

Fredag 6. oktober 
TRADISJON

09.00-19.00 Åpent butikker.
10.00-19.00 Åpent boder.
11.00-16.00 Mart’nsfredag på 

Ramsmoen, med steking/salg 
av takk-kake. 

11.00 Matservering i teltet i 
Parkveien, Tylldalen 
bygdekvinnelag.

12.00 Egedes Tivoli åpner, ved 
Domus.

12.00 Meskanotoget tar deg med 
på tur til Meskano! 
Omvisning og kaffe.

                                    Start: Holdeplass «Hjørnet» , 
krysset Parkveien-Kongsveien, 
via holdeplass «Domus» 

                                   (busslomme ved Tynset 
Camping).   Ingen påmelding, 
gratis.  Maks 24 pers pr gang. 

                                    Retur til utgangspunktet.
12.40   Meskanotoget tar deg med 

på tur til Meskano! 
Omvisning og kaffe. Kjørerute, 
se ovenfor.

16.00 Dansegrupper fra Kultur-
skolen inviterer til show!

Fra 21.00  Stasjon. Spellmannspub!

Lørdag 7. oktober 
20 ÅR MED LANDBRUKETS DAG

9-16 Åpent butikker.
10-16 Åpent boder.
 Tynset Bondelag 

arrangerer tradisjonen tro 
Landbrukets dag i 
Museumsparken.



Program 2017

Velkommen tilTYNSETMART’N 2017

 Det går gratis transport 
«Meskanotoget» mellom 
Bohus og Museumsparken. 

 Holdeplass «Bohus» 
avgang kl. 10.30 – 11.00 – 11.30, 
12.30 – 13.30 – 14.30.

 Holdeplass «Museums-
parken» avgang  kl. 10.45 – 
11.15 – 11.45, 12.45 – 13.45 – 14.45

10.00-15.00  Landbrukets Dag, 
Museumsparken

10.00-16.00 Gjenbruk & tuskhandel. 
Teltet på Torget v/SPAR

10.00-16.00 Tynset kulturskole, 
billedkunst har stand i 
Nystua, Kulturhuset. Påtrykk 
av T-skjorter og 

                                      handlevesker mm.
11.00→                 Thai-kafè. Teltet i Parkveien.
11.00 Utdeling av landbruks-

prisen. Museumsparken.
11.00  Egedes Tivoli åpner, ved 

Domus.
11.00-15.00  «Spenning i sikte» med 

Tora Berger, Norges 
Skiskytterforbund og                                   
Vingelen IL. Rådhusplassen       

12.00 Kalvemønstring. 
Museumsparken.

12.00-16.00 Rodeo på AMFI.
13.00 Foredrag om NRF av GENO
19.00 «Solveigs 2. sang» med 

Teater Innlandet, 
Kulturhuset.

21.00 Mart’nsfest på Nye 
Kronestua. Musikk med 
Helge & Tore. 

Det tas forbehold om feil/endringer i 
programmet!

AV ANNE SKJØTSKIFT

i får flere utstillere enn på 
lenge i år, og det er mer varia-
sjon over hva de tilbyr. Nå må

alle de profesjonelle melde seg på 
elektronisk, og alle må ha organisasjons-
nummer i Brønnøysundregisteret. På 
den måten luker vi ut de useriøse, sier Eli 
Riset.
–  Vi skal som vanlig ha boder i Parkveien, 
men det blir også et stort telt på plassen 
foran Spar. På lørdag er dette åpent for 
privatpersoner, lag og foreninger av alle 
slag. De kan selge husflid og mat, eller ha 
brukthandel. En kan også bare ha en 
stand for å vise fram foreninga si eller 
koret sitt. Her tar vi i mot påmeldinger så 
lenge det er plass.

ÅPNING
Onsdag er mart`ns første dag, og den 
passer fint for syvsovere. Da åpner 
nemlig ikke bodene før kl. 14. Grunnen til 
det er at mange av utstillerne ikke 
kommer før på onsdag. Men butikkene 
åpner til vanlig tid, og langdager har de i 
hele mart`n.
  Onsdag kveld er det utdeling av 
høythengende priser i Nystua i Kultur-

huset. Næringsforeninga deler ut årets 
Bragd-pris, Nordea deler ut pris til Årets 
bedrift og Tynset idrettsforening deler ut 
ungdomsprisen.
    Deretter er det bare å ta plass i Stor-
salen, hvis du har husket å sikre deg billett, 
for da er det  premiere på Mart`ns-
revyen. Den spilles også torsdag og 
fredag.

STOR AKTIVITET
Ellers kan Mart`ns-generalen fortelle at 
det er mye som skjer i Mart`n. Alle dager 
blir det musikk i gater og på 
kjøpesentrene, både med trubadurer og 
spellemenn og -kvinner.  
    Ved Domus blir det som vanlig Tivoli til 
glede for store og små alle dager i Mart`n. 
    Av andre arrangementer nevner vi at 
Lensmannskontoret holder hittegods-
auksjon på torsdag, og på Amfi spiller  
Ann Jorunn og Fredrik torsdag kveld. 
Museumssenteret Ramsmoen skal ha sin 
tradisjonsdag på fredag, og det blir 
spellemannspub på Stasjon fredag kveld. 
Landbrukets dag går av stabelen på 
lørdag, og Teater Innlandet har 
forestilling i Kulturhuset lørdag kveld. Da 
er det også Mart`ns-fest på Nye 
Kronestua.

Vi er inne i en positiv trend!
Mart`ns-general Eli Riset gleder seg til Tynset-mart`n og er glad 
for at interessen for arrangementet er på vei oppover.

Hele programmet for Tynset-Mart`n 2017 finner du her:
http://www.tynsetnf.no/martn/program-tynsetmartn/

Mart`ns-general Eli Riset gleder seg til det braker løs!  Foto: Anne Skjøtskift



MEST SPORT FOR PENGENE!

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK OG INSTAGRAM

24 FINSE ANORAKK FØR 1399,-

999
SALOMON SPEEDCROSS PRO
TERRENGSKO. 
DAME OG HERRE. FØR 1599,-

DAGSTILBUD

999
TREKSTA FJELLSKO DAME OG HERRE. FØR 1499,-

ONSDAG 4. OKT: 
ALLE 

TRENINGSKLÆR

÷30%
TORSDAG 5. OKT.: 

ALLE 
YTTERJAKKER

÷30%

MART’NSTILBUD!

DEVOLD ULLUNDERTØY
DAME, HERRE, JUNIOR OG BARN

÷40%
PARTIKJØP

FREDAG 6. OKT: 
ALLE SKO

÷30%
LØRDAG 7. OKT: 

ALLE TURBUKSER

÷25%

ÅPNINGSTIDER:
ONSDAG 4. OKTOBER:  9-19
TORSDAG 5. OKTOBER: 9-22
FREDAG 6. OKTOBER:  9-19
LØRDAG 7. OKTOBER:  9-16

 

999
TILBUDENE GJELDER AVDELING TYNSET OG KUN ONSDAG TIL OG MED LØRDAG UKE 40 (ELLER SÅ LANGT LAGERET REKKER).



AV ANNE SKJØTSKIFT 

ra gården sin på Helgøya legger Moen i vei oppover 
Østerdalen for å dele markens grøde fra 
Mjøskanten med oss her i fjellbygda. 

–→Jeg gleder meg som en unge hvert år, jeg trives veldig godt 
som fruktselger på Tynset. Og det er på grunn av folka her, 
ikke på grunn av klima, sier han med et lurt smil. 
   Med seg i bilen har han først og fremst plommer, men også 
egenprodusert honning. I tillegg har han med litt gulrøtter, 
poteter, saft og gelè som han selger på vegne av ei venninne. 
–→Men å komme til Tynset for å selge mandelpoteter blir jo 
som å ha med fisk på fiketur, da, ler han.

SATSER PÅ FRUKT 
På Helgøya har Halvard Moen 5000 plommetrær, og har 
planer om å plante 1500 til. Epletrær har han også.
–→Tidligere drev vi med gris, men så ble vi utslitt, både 
grisehuset og jeg! Nå er det bare frukt og honning.  

Mesteparten av frukta selges gjennom Bama, men litt 
plommer vil jeg gjerne selge sjøl. Bare fordi det er så moro å 
være torvselger og prate med folk!

SOM FAR SÅ SØNN
Dagens «plommemann» er sønn av Harald Moen, som i 
årevis solgte plommer på Tynset. Det er nok fremdeles han de 
fleste tynsetinger husker som «Plommemannen» personlig. 
Halvard forteller at faren døde i 2015, 92 år gammel. Han var 
med til Tynset hver høst til han var 90. 
–→Vet du, på dødsleiet spurte han meg:  «Kjem du til å 
fortsette på Tynset, Halvard?» Og jeg svarte at  «Ja, det kan 
du være sikker på». Da vart `n glad.
–→Han var aldri sur, han far. Jeg kan faktisk ikke huske å ha sett 
ham sur. Jeg er sjelden sur jeg også, det er da ingen grunn til å 
være det?

Plommeeksporten fra Helgøya til Tynset begynte gjennom 
kjentfolk. Ingrid Stenersen, mor til Kjell Sigurd, kom fra 
Helgøya og var der nabo med Moen.
–→Jeg husker vi besøkte dem da vi var unger, mens familien 
Stenersen bodde i etasjen over Maskinforretninga, forteller 
Halvard. Den var der som Alvdal-Tynset Sport er nå.
→Det begynte med salg av bringebær til tynsetinger gjennom 
Ingrid Stenersen, og salget ble etterhvert utvidet til plommer 
og annen frukt. 

FIRE GENERASJONER H. MOEN
Og hvor lenge får tynsetingene glede av å ha besøk av 
«Plomme-mannen»?
–→Jeg har ingen planer om å slutte. Det er sønnen min, 
Håvard, som eier gården nå, men han bor i Hong Kong med 
familien sin. Der styrer han produksjon og distribusjon av 
ledlys til hele verden. Han har også en sønn, Henrik, som går 
på skole i Hong Kong og snakker flytende kinesisk. Om det blir 
fruktbønder av dem er vel ikke så sikkert...
–→Men vi har gjort det enkelt i familien vår, vi er fire 
generasjoner med fornavn på H. Harald, Halvard, Håvard og 
Henrik. På skiltet ved veien står det kort og godt H. Moen. 
Så vi slipper å bytte skilt hvis nye generasjoner flytter inn, 
humrer «Plommemannen» alias Halvard Moen.

Årets plommesalg ved Hektoen fortsetter til og med Mart`n.

Moro å selge 
plommer 
på Tynset
Like sikkert som at høsten gjør sitt inntog er 
det at «Plommemannen», også kalt Halvard 
Moen, er på plass utenfor Hektoen-butikken 
på Tynset torv. 

FORNØYD KUNDE: Olav Østigård, forsyner seg med plommer.  Foto: 
Anne Skjøtskift

TRIVELIGE DAGER: Halvard Moen har trivelige dager som torvhandler hos 
tynsetingene.  Foto: Anne Skjøtskift





Toget 
kjører!
Det blir skyss å få rundt på Tynset-
by`n i Mart`n i år, når Odd Steinar 
Stubberud kommer den lange 
veien fra Auma til Tynset med 
tøffetoget sitt.

AV ANNE SKJØTSKIFT 

–→Det går ikke fortere enn 16-17 kilometer i 
timen, så jeg bruker litt tid på turen, ja,  
humrer den blide togføreren.

På lørdag går toget i skytteltrafikk mellom 
Bohus i Parkveien og Museumsparken, for å 
bringe folk til og fra Landbrukets dag. Der er 
det ofte vanskelig å få parkert bilen, så det 
anbefales å ta toget eller å spasere dit.  
  Stubberud er også ute og kjører på fredag, 
og takket være at Meskano tar seg av 
utgiftene til toget er det helt gratis å sitte på 

begge dagene.

FRA ØSTBANEN 
Odd Steinar Stubberud syns det er trivelig å 
kjøre tøffetog, og er kjempestolt av 
doningen!
–   Lokomotivet er egentlig et plattformtog 
fra Østbanen i Oslo som jeg kjøpte av NSB i 
1993, forteller han.
–→Jeg fikk hjelp av den gamle blikkenslageren 
Edvin Syrstad til å lage panser og pipe, men 

ellers har jeg husert og malt mye sjøl. De to 
fremste vognene var bagasjevogner på 
Østbanen, og den bakerste har jeg laga sjøl.

Så da er det bare å parkere bilen og kjøre 
kollektivt på Tynset-by`n i Mart`n!

Rutetider
Se programmet
for rutetidene til 

tøffetoget!



I 1997 kom endringene for 
Landbrukets Dag, og en av de som 
var med på å flytte arena til 
Museumsparken, Marit Arnesen, 
så ikke for seg hvilken publikums-
suksess det ville bli.

AV  JAN KRISTOFFERSEN

ver lørdag i mart’n siden 1997 har 
Landbrukets Dag vært arrangert i 
Museumsparken, og det er ingen

tvil om at det er ett av de mest populære 
arrangement under høstens største 

begivenhet på Tynset.
Det strømmer på med folk, år etter år, 
uavhengig av været. For slik Marit ser det er 
dette arrangementet nå plassert der det 
hører hjemme.
   - Med all respekt for alle tidligere 
Landbrukets Dag, altså før 1997, så mener jeg 
at den flyttingen til Museumsparken ble en 
suksess, sier Marit Arnesen, som ikke lenger 
er med på å arrangere denne landbrukets 
store profileringsdag.
   Marit var en av tre, de to andre var Olav 
Bakke, daværende leder i bonde og 
småbrukarlaget på Tynset, og Nils Sverre 
Øian, som ledet bondelaget lokalt, som satte 

seg ned for å diskutere om Landbrukets Dag 
fortsatt skulle være på en asfaltert plass 
utenfor Landbrukets Hus.
   - Det fungerte jo bra der og, men det hadde 
sine klare begrensninger. Og vi mente alle tre, 
om jeg husker riktig, at det var modent for å 
finne et område som lignet mer på et 
landbruksareale enn den asfalterte plassen, 
sier Marit, som tillegger de to andre, Olav og 
Nils Sverre, like mye av æren som hun selv 
skal ha for den suksessfulle endringen.

Hun husker ganske så godt all den jobben 
som ble lagt ned av alle som gjorde 
Landbrukets Dag mulig å gjennomføre i 
Museumsparken. Og hun husker veldig godt 
hvor populært det var blant de aller yngste at 
de for tjue år siden fikk samlet det som var av 
forskjellige dyreraser til ekstra glede for de 
små.
   For det var ikke så mange som hadde sett 
eksempelvis Hereford-ku på nært hold. 
Heller ikke rev, altså oppdrettsrev, gris og 
kanin var noe alle hadde sett på centimeters 
avstand.

Trodde aldri det skulle bli så 

stort



Trodde aldri det skulle bli så 

stort
   - Det var også ekstra stas at Sæter Gård, 
på Kvikne, stilte med egen saueklipper for 
å vise hvilke ferdigheter som trengtes for 
å gi sauen perfekt frisyre før vinteren, sier 
Marit, og selvsagt var det mer om sau 
under arrangementet i – 97. Værlam-
kåring, som var populært.

Marit var med i arrangementskomiteene 
for Landbrukets Dag helt til 2003, og hun 
er kjempeglad for at tradisjonen føres 
videre på en glimrende måte.
   - Jeg er sikker på at Landbrukets Dag er 
kommet for å bli, noe den enorme 
oppslutningen rundt arrangementet 
tyder på. Og jeg er sikker på at det er bra at 
vi viser det enorme mangfoldet som er i 
landbruket i Tynset. Men selv har jeg gjort 
mitt som arrangør. Nå tar andre tak, på en 
kjempefin måte. Og passer det i en travel 
mart’nslørdag er jeg selvsagt på plass når 
Landbrukets Dag arrangeres lørdagen i 
mart’n, lover Marit.

MED PÅ FLYTTINGEN: Marit Arnesen er, 
selv tjue år etter, fornøyd med avgjørelsen 
som ble tatt i 1997. Foto: Jan Kristoffersen

Nord-Østerdal skiskytterkrets er 
av de beste skiskytterkretsene i 
landet når en måler i kvalitet, og 
lørdag under mart’n er det mer 
«Spenning i sikte».

AV JAN KRISTOFFERSEN

Skiskyting er en av de sportsgrer med mest 
folkelig appell, spesielt i tv-ruta. Men for at 
det skal bli store stjerne, både nasjonalt og 
internasjonalt, er en avhengig av at det 
jobbes godt ute på grasrota, hvor den ene 
rekrutten etter den andre hentes inn.

Vi er så heldige både i Tynset, og i Nord-
Østerdal, at det gjøres en utrolig god 
rekrutteringsjobb hos «paraplyen» Nord-
Østerdal skiskytterkrets, og ikke minst i 
klubbene som er tilsluttet.
    I sesong etter sesong har vi hatt skiskyttere 
med lokal tilhørighet som har gjort en 
kjempeinnsats for å komme seg opp blant 
de beste. For det nåløyet er trangt, veldig 
trangt.

Som et ledd i videre rekruttering arrangerer 
Norges Skiskytterforbund, i samarbeid 
med Nord-Østerdal skiskytterkrets 
rekrutteringstiltaket Spenning i sikte midt i 
Tynset sentrum mart’nslørdagen.

   - Målet med Spenning i sikte er å inspirere 
kommende generasjoner til å bli en del av 
den norske skiskytterfamilien, sier flere 
ganger verdensmester og olympisk mester, 
Tora Berger, prosjektleder for Spenning i 
sikte.

Det legges opp til lek og moro på rådhus-
plassen fra kl. 11.00, og alt er relatert til 
skiskyting for barn og unge.
Aktivitetsarenaen som rigges inneholder 
blant annet hinderløype, byggeklosser, 
besøk i skiskytterforbundets smøretrailer, 
og selvfølgelig blir det laserskyting.
 
 I tillegg til sentrale personer fra skiskytter-
forbundet, med Tora Berger i spissen, vil 
utøvere fra det lokale skiskytterteamet, 
Team Toyota Slettum Bil, ha en sentral rolle 
denne dagen.

KOMMER TIL TYNSET: Prosjektleder for Spenning i sikte, og mange 
ganger verdensmester i skiskyting, Tora Berger, er på plass på Tynset 
mart’nslørdagen. 

Vil rekruttere flere gjennom 

Spenning i sikte

Spenning i sikte
På Rådhusplassen 
mart’nslørdagen 

fra kl. 11.00

Les mer om 
Landbrukets Dag 
side 12-13.



Østa Elektro AS • Elvegata 6 2500 Tynset                             
Telefon: 62 48 01 40 • firmapost@osta-elektro.no                                                  
www.osta-elektro.no                

Østa Elektro as er totalleverandør av 
installasjonstjenester i hele Fjellregionen. 

Vi jobber mot bolig, landbruk og næring, vi 
utfører alle typer oppdrag, fra små utvidelser, 
til komplette installasjoner i komplekse 
næringsbygg. Vi bidrar gjerne med rådgivning!

Fredag 6. oktober kl. 10.00-14.00 
serveres det kaffe og vafler i våre 
lokaler i Elvegata - kom innom for et 
tilbud, eller for å slå av en prat.

Høstens nyhet 
er Østa Klima!
Vi leverer alle typer tjenester innen 
kjøling og klima:

•  Kjøleanlegg
•  Kjølehjørner
•  Varmepumper
•  Aircondition
•  Kjølerom og fryserom 

Ta kontakt uansett om det gjelder 
reparasjon, service eller nyanlegg.

Tlf.: 62 48 01 40 • 907 30 628
Rune.brendvang@osta-elektro.no

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

10 490,-

Vi har
12 spennende,

byggeklare tomter 
sentralt på Tynset!

Ta kontakt!



Vi tilbyr en julebords-
feiring som henter frem 
julestemningen - med 
festen og den gode 
tradisjonelle julematen 
i idylliske omgivelser på 
Orkelbogen. 

Få hele gården med alle fasiliteter 
for dere selv. Vi tilbyr kanefart, 
aktivitetsløype, skitur i oppkjørte 
løyper eller bare å vandre rundt i 
vinterfjellets fantastiske natur. 

Kombiner julebordet med møter 
eller faglig påfyll, vi har flotte 
konferanselokaler til disposisjon.

For mer informasjon, ta kontakt.

Velkommen til 

JULEBORD 
på Orkelbogen

post@orkelbogen.no 
www.orkelbogen.no

Høstkupp: Overligger fra 2016

Subaru Outback 4WD
2,0 D Sport Premium, Lineartronic 4WD

Førpris 544.900,-

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

Nå ÷ 45.000,- rabatt



Høyt oppi Tynset-bygda har 
tre gutter og to kalver 
jobbet i flere uker for å bli 
klare til kalvemønstringa  på 
Landbrukets dag i Mart`n. 

AV ANNE SKJØTSKIFT 

– Vi skal vise fram kalvan og få premie, 
forklarer Even Jordet (8), som skal være med 
på mønstring for fjerde gang. 
–  Kalven min heter Berdik, føyer han til.
Storebror Erling (11) skal gå for femte gang, 

denne gangen med kalven Gea. Kanskje skal 
også minstemann på garden, Edvin på 4 år,  
være med og hjelpe Erling med å holde tauet. 
Han er kjempeivrig og har øvd mye på dette!

Kalvemønstringa er et av de mest populære 
innslagene på Land-brukets dag, og publikum 
står tett i tett rundt ringen for å se på alle de 
flinke ungene som deltar med kalvene sine.

LÆRER Å TA ANSVAR
Mor til de tre guttene, Elin Jordet, syns også 
at kalvemønstring for ungene er en veldig bra 
ting. 
–  Dette er en enkel aktivitet som alle som har 
en kalv kan få til, mener hun.

  De lærer å ta ansvar for et dyr, og pusser og 
steller med  kalvene, før de etterhvert 
begynner å trene på å leie dem i tau rundt på 
gardsplassen. 

  Og hva skal dere bli når dere blir voksne, 
gutter?
    Erling er ikke i tvil, her er det kun et liv som 
bonde som er målet. Even er litt mer i tvil, her 
ser det ut til å bli enten bonde, politimann 
eller buss-sjåfør. Og lille Edvin har nok ikke 
tenkt over saken enda...

Vi ønsker alle tre lykke til på 
lørdag!

Øver til kalvemønstring

VRIENT: Det er ikke alltid at kalvene har lyst til å trene...   Foto:  Anne Skjøtskift



Øver til kalvemønstring

KLARE: Even med  Berdik og Erling med Gea, er klare til dyst på Landbrukets dag.  
Foto: Anne  Skjøtskift

Tore & Helge
avslutter 
Tynsetmart’n
 

Mart’nslørdagen avsluttes i tradisjonens tro 
med Martensfest, og i år er det «Tore & Helge» 
som får æren av å avslutte årets Tynsetmart’n.

Bak dette artistnavnet skjuler det seg to ekte ringrever innen 
musikkbransjen, nemlig Tore Halvorsen, frontfigur og vokalist 
i dansebandet Ole Ivars, og Tynset’s egen Helge Støholen, 
mangeårig musiker, kjent bl.a. fra Nord-Østerdalsorkestret 
Kelly’s Helter, og de senere årene også som soloartist med 
egen soloplate på samvittigheten.
Disse ringrevene har utallige år på baken som musikere, og har 
tilbakelagt mangfoldige mil rundt omkring i inn og utland, og 
har besøkt nær sagt alle samfunshus og konsertsaler i Norge 
opp igjennom årene.

De senere årene har disse karene opptrådt i sammen som duo 
når det har passet med mange av de andre gjøremålene som 
disse herrene til daglig er opptatt med, og nå er det altså 
Tynset og 
«Nye Kronestua» som får besøk av disse populære herrene.

Tore & Helge gjør ikke mange opptredener i Norge i løpet av 
året, så for de som ønsker å oppleve en kveld med disse to 
herrene, bør de derfor kjenne sin besøkelsestid, ta på seg 
danseskoene og komme på mart’ns fest, for det her har jeg 
mistanke om kan bli en rett så trivelig kveld sier Valon Salihu, 
som driver Nye Kronestua og som har engasjert duoen for 
denne anledningen. 



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

Et treningssenter for alle uansett utgangspunkt eller målsetning

Alle gruppetimene er i gang 
fra 16. oktober!
Nye gruppetimer, laktattest, 
makspulstest, personlig 
trener, massasje

Se www.tynsetfriskliv.no

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

PRØVETILBUD! 
Fram til jul kan
ungdom 12-15 år trene 
med følge av foresatt. 

FUNÄSDALTURENE
NYE DATOER FOR TURENE FREM TIL JUL:

100 kr for mat
Påmelding senest to dager før turen går på tlf.: 475 14 747
Minimum 10 påmeldte

Alvdal Stasjon 
kl. 09.00 - kr 350,-

Tynset Hektongården 
kl. 09.30 - kr 300,-

Tolga Stasjon 
kl. 10.00 - kr 300,-

• 21. SEPTEMBER
• 19.OKTOBER
• 23. NOVEMBER
• 14. DESEMBER

47 51 47 47Ring for bestilling Fastpris og taxi



Flere
spennende 

tilbud
i butikken!

Øynes Blomster

10 pk 
roser, kun

 75,-
Phalaenopsis 
Orchide, kun

 99,-

Velkommen til vår nye 
blomsterbutikk på Amfi, Tynset

Pantekampanje!Vi gir deg

PANT

1000,-
KR

PANT

1000,-
KR

på din gamle

hvile-
stol!

TYNSET AS

Vi henter din 
 

gamle – og leverer ny 

i hele fjellregionen

GRATIS 
når du benytter deg av 

denne pantekampanje Pantekampanjen gjelder under TynsetMart’n 4.-7.oktober 2017

Ved kjøp  
av ny stol

gir vi deg nå 

kr 1000 ,- 
for din gamle  

hvilestol, 
uansett tilstand!*

PARKVN. 12, TYNSET
Tlf.: 62 48 02 88 

Åpent: 10-18 (15)



AV ANNE SKJØTSKIFT 

en nå 70-årige pensjonisten Lars 
Christian Kvisten hadde virkelig 
orkesterplass til livet på Tynset-

Mart`n fra barndomshjemmet som lå i gata vi 
nå kaller Kongsveien, vis-a-vis den store 
utstillingsplassen. Tjønnmo-senteret ligger på 
denne plassen nå. Og mellom hjemmet og 
sentrum hadde han forsamlingshuset Rambu, 
som var et viktig møtested for tynsetingene 
både i Mart`n og ellers i året.

Mimring fra en 

stasjonsryss
→ 

Det store med Mart`n for oss ungene på 50-tallet var folkelivet. Det kom tilreisende fra alle 
nabokommunene, og det var spennende med folk vi ikke hadde sett før. 

Det var rene folkevandringa mellom sentrum og utstillingsplassen.

  – Heldigvis gikk vi på skolen bare annenhver 
dag, så vi fikk med oss mye av Mart`n, forteller 
han. I Rambu hadde sanitetsforeninga 
kafeteria, lotteri og tombola, og de fleste 
martn`ngjestene var innom der. 
  – Om kveldene var det fester i Rambu, men da 
var det jo innetid for oss små. Så det gikk noen 
år før vi kunne utforske hva det var! 

DYRSKUE OG HANDEL 
Mart`n på Tynset har historie tilbake til 
1700-tallet, men har ingen sammenhengende 

karriere slik som «storebror» Rørosmartnan. 
I riktig gamle dager ble Mart`n holdt på Neby, 
som var sentrum i det gamle Tønset. Da 
jernbanen åpnet i 1877 flyttet sentrum gradvis 
over Glomma og stasjonsbyen Tynset vokste 
fram. Mart`n ble med på lasset.
  – På 50-tallet var det fremdeles dyrene som 
var det viktigste på Tynset-Mart`n, det var 
utstillinger og handel med sau og storfe, 
forteller Lars Christian Kvisten. 
  – Særlig de store avlsoksene med ring i nesen 
var spennende for oss ungene. Vi prøvde å 

Deler av Tynset torv i 1960, kort tid før disse husene ble revet. Til venstre 
Olaf Aas landhandel og til høyre Ester Hektoens manufaktur med 
Sentrum kafè i andre  etasje. Til venstre i første etasje Tynset frukt og 
tobakk.  Foto:  Rolf Skjøtskift, 1960. Utlånt av Tynset Foto as.

Lars Christian Kvisten, med bilde av sin far Eivind, foran sin første buss, en 1958-modell Chevrolet.  Foto:  Anne Skjøtskift.



  – Vi møttes ofte på torvet, det var en stor 
lekeplass. Der kastet vi på stikka, spilte fotball 
og kurvball mellom bilene som stod parkert. 
Det hadde vel ikke gått i våre dager! 
  – Her var det forresten juletre hvert år. Et år 
var det en okse som rømte fra slakteriet før jul, 
og folk jobbet hardt for å få tak i den. Til slutt 
ble den skutt ved juletreet. Mor var i 
julegrankomitèen det året, og de hadde en 
stor jobb med å få vekk alt blodet etter oksen. 
Det tok seg jo ikke så godt ut med en blodpøl 
ved juletreet...

VINTERMORO
Tjønnbakken, skråninga fra jernbaneskinnene 
og ned mot Stasjonstjønna, var stedet ungene 
samlet seg om vinteren. På Tjønna var det 
skøytebane om høsten, før det ble for mye 
snø. Senere ble det bakker for skihopp og 
aking, og det var et yrende liv etter skoletid. 
Det var mest gutter som holdt til her, men 
også noen jenter var med.
  – Etterhvert som vi ble eldre og litt mer vågale 
fikk vi lov til å lage en hoppbakke med ekstra 
flott ovarenn på Evensmoen. Vi stablet kasser 
og lemmer opp til låvetaket og la på snø, da ble 
jo bakken mye større og morsommere, 
forteller Lars Christian.
  – Akinga i Tjønnbakken  foregikk mest på 
papp-plater og denslags, men det hendte at vi 
fant noen bra blikkplater utenfor hos blikken-
slager Syrstad. De ga en voldsom fart, men de 
var jo farlige med skarpe kanter. Heldigvis gikk 
det bra.
 Noen ganger fant stasjonsryssen ut at 
Rambugata og Tylldalsveien ble litt kjedelig for 
kjøring med rattkjelker, og la ut på tur med 
kjelkene langt oppover Brydalsveien. Det var 
langt å gå, så det kunne bli mørkt når de skulle 
kjøre ned igjen. Det var nok noen bilsjåfører 
som skvatt litt i svingene, men det skjedde aldri 
noen uhell. Og det var sikkert veldig moro!
→Ekstra stas ble det da far til Bjørn Fossum 
lagde en rattkjelke med plass til 13 unger. Han 
jobbet i veivesenet og hadde utstyr til å lage 
slikt der. Men kjelken var tung og lang, og  
måtte nøye seg med å være med på leken i 
Rambugata!

COWBOY OG INDIANER
Om sommeren var det som sagt mye fotball 
og den slags, men gutta dro også til skogs. 
  – Det var mye Cowboy og indianer, minnes 
Lars Christian.
  – Vi var ofte i området rundt Stasjonstjønna, 
men også i nedre Haverslia. Begge steder var 
det fint å bygge hytter i skogen. Og noen 
ganger var vi med og kjørte inn høy på 
Evensmoen, så vi gjorde litt nytte for oss også! 
 Dette var ei tid da de fleste mødre var 
hjemmearbeidende, og ungene gikk inn og ut 
hos hverandre. De måtte ikke hjem for å spise 
formiddagsmat, de fikk mat der de var. 

Foreldrene visste ikke alltid hva ungene drev 
med, men stolte på at de klarte seg sjøl og 
hadde det bra. 
  – Vi hadde det flott, konkluderer Lars Christian 
Kvisten.

ET LIV MED BIL OG BUSS
Far Eivind Kvisten kom fra Elverum, hvor faren 
hans kjørte drosje.
  I 1943 fikk Eivind beskjed av far om å dra til 
Tynset for å etablere seg som drosjesjåfør. 
Med seg fikk han en bil og fem kroner i 
startkapital. Han dro i vei, og tok inn på Tynset 
hotell. Men han syntes det var vanskelig å få 
dreis på drosjekjøringa, så han ga opp og dro 
hjem til Elverum.
  Men far ga seg ikke, Eivind måtte nordover 
igjen. Da han ble kjent med tynsetjenta 
Borghild Wedum gikk det nok lettere, og de 
giftet seg i 1944 og bygde eget hus i 1949. De 
fikk to sønner, Lars Christian og Arne. Og det 
er ikke så rart at begge brødrene fikk et yrkesliv 
som sjåfører, de har det nok i blodet!
  Enda triveligere ble det kanskje for Eivind å 
være tynseting da søstera hans  Martha med 
ektemann Alfred Moe flyttet til Tynset og 
startet blomsterforretning i 1946.

TIL OSLO MED SLAKT 
 – Når far hadde for lite å gjøre med 
drosjekjøring tok han på seg oppdrag for noen 
som hadde lastebiler, forteller Lars Christian.
 – Vi guttene var ofte med på jobb, og det 
største var å få være med til Grønlands torg i 
Oslo med slakt fra slakteriet. En gang vi kom 
fram husker jeg en mann som sa: 
«Karan fra Østerdalen, ja!  Da må vi vel finne 
fram slangene og spyle slakta!»  Bilen ble jo 
brukt til all mulig transport, så det kunne ofte 
være grus og annet på planet når kjøttet ble 
lempet inn, humrer Lars Kristian.
   Men mest inntrykk på guttene fra Tynset 
gjorde bryggerihestene som fremdeles kjørte 
rundt med vogner i hovedstaden, de var 
voldsomt store og flotte.

«RØDLIN»
Eivind Kvisten utvidet etterhvert firmaet sitt til 
også kjøre buss, og hadde på det meste fire 
busser. Den første var en 1958-modell 
Chevrolet, som skoleungene snart begynte å 
kalle for «Rødlin». 
 – Det var en fin buss, og jeg blir litt rørt av å se 
på det fine bildet av far foran bussen. Dette var 
også den første bussen jeg kjørte da jeg fikk 
førerkort for buss og drosje i 1968.
   Nå er også Lars Christian Kvisten pensjonist, 
og han avslutter med å fortelle at når han 
leverte inn drosjeløyvet sitt i 2013 var det 
nøyaktig 70 år siden far Eivind fikk sitt i 1943. 
Sju tiår med drosje og buss på Tynset, vi takker 
for stødig kjøring!

liste oss nærmest mulig innpå dem, men de 
voksne jagde oss unna. Heldigvis, får vi vel si!
  Spennende var det også med taterne som 
kom for å kjøpe og selge varer på. Det bodde 
flere taterfamilier fast i brakkene ved utstillings-
plassen, men også andre steder i distriktet. 
Noen av de tilreisende var slektninger eller 
kjente av disse, og var faste gjester på Mart`n. 
  – Mor var veldig åpen og snill mot fremmede, 
og slapp dem gjerne inn, forteller Lars 
Christian.
  – Jeg husker spesielt et søskenpar, en gutt og 
ei jente, som bodde på utstillingsplassen. De 
kom ofte til oss og fikk mat. De var litt 
annerledes, med litt mørkere hud, og bare det 
var jo eksotisk den gangen.

SAUESANKING
En årlig hendelse som ville vært utenkelig i 
dagens trafikkerte Tynset skjedde på høsten 
hvert år. Bøndene samlet sau fra sommerbeite, 
og de kom ned Tunndalen, fra Åsan, Gammel-
dalen, Hobdsætra, Hemstadvangan og kanskje 
flere steder og breket seg gjennom sentrums-
gatene på vei til utstillingsplassen. Det måtte 
vært hundrevis av dem, kanskje tusen.
På utstillingsplassen ble de sortert etter eiere, 
og hver bonde fikk med seg sine sauer hjem.
  – Det var litt av et skue, minnes Lars Christian.
 – De gikk jo rett forbi huset vårt, så det var 
moro å se på.  Dette var midt på femti-tallet, og 
det var bare mulig fordi det var så få biler. Det 
var fremdeles rasjonering på privatbiler etter 
krigen.

STASJONSBY`N
Men barndom på Tynset var ikke bare Mart`n, 
her var det liv året rundt. Den gangen var 
Tynset sentrum en liten stasjonsby med noen 
få hundre innbyggere, og de fleste kjente 
hverandre. Det var vanlig med store familier i 
små leiligheter, og det betød mange leke-
kamerater på et lite område!
  – Det er ei fantastisk tid å tenke tilbake på, det 
var godt å vokse opp på Tynset på 1950-tallet. 
Vi hadde det  fritt og fint, og det var lek og 
moro dagen lang.   
   Vi har fått Lars Christian Kvisten (født 1947)  i 
skikkelig mimre-modus, og det er lett å få ham 
til å fortelle om hvordan det var å være barn på 
Tynset-by`n i ei tid som var så annerledes enn 
den vi lever i nå. 

EN LITEN VERDEN
  – Min verden var fra Sandvold-garden og til 
torvet de første årene, vi hadde ikke noe 
kontakt med ungene på andre sida av torvet 
før vi ble kjent med dem på skolen. Da ble 
horisonten utvidet, og vi begynte å gjøre oss 
kjent med alle som bodde i dagens Parkveien. 
Holmengården, Grønngården, hos Moseng og 
Waagan. Det var jo unger overalt, og vi hadde 
mye moro, minnes Lars Christian.



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

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





Det har vært travle dager på 
skolekjøkkenet på Tynset 
ungdomsskole i høst, når elevene 
på 9.trinn har jobbet med et 
prosjekt om lokalmat.

AV ANNE SKJØTSKIFT 

et er sjette året på rad vi skal 
arrangere «Kortreist gjestebud», 
forteller Mat og helse-lærer Hege

 Merete Ydse. Sammen med Svein Aasen og 
Sindre Sørhus er hun ansvarlig for prosjektet.
  Alle elevene har fått i oppgave å plukke 1,5 
kilo bær. I år har det vært et dårlig bærår i 
skogen, så det ble mye hagebær. Men det er 
jo godt det også!

SYLTE OG SAFTE
Av blåbær, tyttebær, bringebær, solbær og 
rips har de syltet, saftet og laget gelè. Det har 
vært viktig at det ble flest mulig forskjellige 
produkter.
–→Elevene  har vært veldig ivrige, og vi har lagt 
vekt på at det er de som skal smake seg fram 
til de beste resultatene, forteller Hege Ydse.
–   Det har vært spennende å lage alt dette 
sjøl, det som er hjemmelaget smaker bedre 

enn det vi kjøper, mener Elias Løvhaug.
→Men det var litt hektisk når vi skulle få 
syltetøyet over i de varme glassene.

LOKAL FISK
Skolen har gjennom flere år hatt et godt 
samarbeid med Savalen Fiskeforening, med 

Mat fra hage, skog og fjell
TYTTEBÆR PÅ GLASS!  Fra venstre: Waliid Abdi Hassan, Elias Løvhaug, Adrian Bredesen, Ole Einar Dalen og Fredrik Storås.  Foto: Anne Skjøtskift

Trond Leet som primus motor. I høst har fire 
elever vært med til Savalen og satt garn, og 
tilbake til skolen  bragte de med seg mengder 
med fin røye.
   Andre elever har fisket i Storsjøen i Hodalen, 
og der fikk de abbor, lake, sik og gjedde.
–  Vi vil vise fram alle fiskeslagene som er i 
sjøene i nærmiljøet, forklarer Hege Ydse.
   Etterpå lærer elevene å foredle fisken, og 
alle skal prøve seg på å filetere. Noe blir røkt, 
mens mesteparten blir til fiskekaker. 

INGEFÆRØL
Et spennende produkt fra skolekjøkkenet er 
sjøllaget ingefærøl som virkelig smaker 
ingefær! Jentene som byr på smaksprøve er 
riktignok ikke helt enige om hvor godt det er, 
men lærer Hege anbefaler å servere det til jul. 
Det vil helt sikkert falle i smak hos de fleste!

GJESTEBUD
Alt elevene har produsert av mat og drikke i 
høst skal serveres på det etterhvert så 
tradisjonsrike arrangementet «Kortreist 
gjestebud». Dit inviterer de foreldre, søsken 

PÅ GLASS:  Assistent Tor Einar Skjærtad hjelper Elias 
Løvhaug å få blåbærsyltetøyet på glass. Foto: Anne 
Skjøtskift



dette, sier Hege Ydse.
– På Tynset ungdomsskole har vi valgt å gjøre 
det gjennom forberedelser og gjennom-
føring av dette gjestebudet. Her har vi et 
fortrinn ved at vi bor på bygda, nær naturen 
og ressursene. Vi må lære elevene å se hva vi 
har rundt oss og lære dem å utnytte  det.

og besteforeldre til å kjøpe seg et deilig 
måltid, og noen varer kan også kjøpes med 
hjem.

LANDBRUKETS DAG
Det som ikke blir solgt denne dagen tar 
elevene med seg til Landbrukets Dag i 
museumsparken lørdagen etterpå og selger 

I ÅR BLIR DET REVY
Vi har fått mye positive tilbakemeldinger på at det blir revy i Mart`n i år, 
sier Arne Noreng på vegne av en flokk på 13 glade amatører som øver og 
koser seg i Smea i Kulturhuset.

AV ANNE SKJØTSKIFT 

De hadde de første samlingene allerede før 
sommerferien, og fra slutten av august har 
de intensivert jobbinga.
–→Men erfaringa sier at vi er mest effektive de 
siste to ukene, sier Noreng. Og han burde vite 
det, for han er en av veteranene i gruppa.

«Bot og god bedring» er den noe kryptiske 
tittelen på årets revy, og for å få vite mer må vi 
nok møte opp på premieren onsdagskvelden 
i Mart`n eller en av de to andre kveldene 
revyen vises.
 Arne Noreng røper ikke mer enn at det 
meste av innholdet er lokalt, og at både 
helsearkivet og Nebybrua er med. 
Hva med lokalpolitikerne våre?
– Nei de har vært så snille og kjedelige at de 
får ikke være med, ler Noreng.
 Embret Nordseth har skrevet de fleste 
tekstene, og han er også regissør.

REVYGJENGEN:  Foran f.v.:  Oline Bay, Kristian 
Aasheim, Tor Erik Martinsen og Ragnhild Sletten.
Bak f.v.: Embret Nordseth, Stine Kindølshaug, Marit 
Negård, Bjørn Ivar Aasheim, Håvar B. Ødegård, Arne 
Noreng og Vidar Negård.   Aina Halvorsen og Hege 
Fossum var ikke til stede. Foto:  Anne Skjøtskift

til alle de besøkende der. Inntektene går til 
prosjekter på skolekjøkkenet og noe til 
Rondaneturen neste år.

FINT Å BO PÅ BYGDA
– Læreplanen sier at vi i Mat og helse-faget 
skal legge vekt på lokal og kortreist mat, men 
den sier ikke så mye om hvordan vi skal gjøre 

INGEFÆRØL SOM SMAKER INGEFÆR: Serveres av f.v. Nora Nystuen, Mari Hansæl og Julie Jensvold Olsson.  
Foto: Anne Skjøtskift

BLÅBÆRSYLTETØY:  Ghafor Marfell rører i kjelen. F
oto: Anne Skjøtskift 





Espegard Bålpanne 60 cm m/grillrist 
og oppheng for kaffekjele

 

 

kr 1449,-

MARTNSTILBUD! 

Vi har mange andre gode tilbud 
– ta turen innom vår butikk!

Verkstedveien 15, 2500 Tynset • Tlf.:62 48 09 80 /  90 76 87 10 • post@holmenmotor.no 

Tilbudet gjelder:  Golf - Golf 
stasjonsvogn - Touran - Passat 
Businessline - Passat R-line

Møller Bil  
Elfengveien 2, 2500 Tynset

Tlf.: 24 03 51 40
E-post: tynset@moller.no

www.mollerbil.no/tynset

For mer informasjon, ta kontakt med Siw på Møller 
Bil Tynset tlf.: 468 79 730.

HØSTTILBUD

÷10% 
ved bestilling 

av service under 
TynsetMart´n på 

verkstedet.



Tilbud hele uke 40 

ALLE BUKSER/
JEANS

-25%
Åpningstider TynsetMart’n
Mandag:  9-19
Tirsdag:  9-19
Onsdag:  9-19
Torsdag:  9-22
Fredag:  9-19
Lørdag:  9-16
 

Kun torsdag i mart`n
ALLE KLÆR/UNDERTØY

-30%
.Tilbudet gjelder kun torsdag 5 oktober.

Tilbud hele uke 40

ALT UNDERTØY

-25%

Torsdag 5. okt.

Kveldsåpent
9-22


