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Tron sett fra Tynset, med Glåma i forgrunnen, 16.10.2012. Foto: BP.

Hva har skjedd på Tronsvangen Seter
siden overtakelsen i sommer?

Det har vært stor aktivitet på Tronsvangen Seter i det snart halve året som er gått siden 
overtakelsen i slutten av juni, og siden forrige utgave av Tronfjellposten.

I dette store dobbeltnummeret på hele 16 sider, ser vi på de utbedringer, oppgraderinger 
og investeringer som har vært gjort, etter at stedet hadde stått tomt de siste fire årene, og 
forøvrig også vært svært forsømt i mange år før det. Vi ser også på besøk og andre ak-
tiviteter her gjennom ettersommeren, høsten og forvinteren, samt planer og muligheter 
for drift fremover i 2016. Bli med oss på det som for en stor del blir en fotografisk doku-
mentasjon på de neste sidene!



Vasking og opprydding!

Det aller første som måtte til etter overtakelsen i 
månedsskiftet juni/juli, var en grundig nedvasking av 
alle rommene i hele bygningen, særlig kjøkkenet, samt 
en omfattende opprydding og kasting av mye gammelt 
og ubrukelig skrot. Det finnes ingen boder eller lager på 
“Setra” (som vi nå kaller det, istedenfor “Hotellet”, som 
vi gjerne kalte det tidligere), så alt ubrukelig og gammelt 
var blitt stuet bort i forskjellige kroker og kriker over 
hele bygget. En stor industricontainer for grovavfall på 
20m3 ble leid fra det regionale avfallsselskapet FIAS i ti 
dager, og denne ble etter hvert smekkfull med stor topp.

For å hjelpe oss med all vaskingen og sjauingen, kom 
mange venner fra det tamilske miljøet fra Sri Lanka i 
Oslo, hver eneste helg gjennom hele juli måned. Helt 
i begynnelsen var også to særdeles dyktige og effek-
tive damer fra Sverige med oss en ukes tid. Kent sto for 
gressklippingen og annet forefallende arbeid. Han har 
vært beboer på Shantibu siden i fjor sommer, og har fra 
august i år flyttet inn på Setra hvor han fungerer som 
vaktmester og “alt-mulig-mann”. Senere kom også Sergi 
Benedito Gajo fra Spania for å hjelpe til, og flyttet inn på 
Setra i løpet av august. Under gravearbeidet i september, 
var han fast “grøftearbeider” sammen med Kent (se bilde 
1 og 2 på side 7).

Over:
Panorama av Tronsvangen 
Seter med gode medhjelpere 
utenfor på gårdsplassen, 
05.07.2015. Foto: BP.

Til venstre:
Fra venstre ses Satheesh, 
Thamba og Srielango foran 
industricontaineren, den 
12.07.2015. Disse karene 
gjorde en kjempejobb med 
svært tungt sjauearbeid! 
Foto: BP.

Under:
En velfortjent pust i peisestua 
etter godt utført arbeid! Fra 
venstre: Emelie med lille Ira 
på fanget, Malin, Murthi, 
Satheesh, Thamba, Preeti, 
Shiva, Srielango og Kent.

Motsatt side:
Pause i arbeidet ute på 
gresset i det strålende som-
merværet, den 05.07.2015. 
I trillebåra sitter Preeti med 
sin datter Ira. Foto: BP.



Kontoret for Fredsuniversitetet

Kontoret for Fredsuniversitetet ble etablert i 3. etasje på 
Tronsvangen Seteri løpet av juli, og utstillingen av Knud 
Larsens flotte tegninger kom opp på veggene helt først i 
august. De viser skisseprosjektet til Tronfjell Fredsuni-
versitet med i alt 13 skisser, samt en større plakat som 
viser hvordan en modell er satt inn i landskapet på Fred-
splatået (Flattron). Modellen er også utstilt, samt den 
vedtatte reguleringsplanen.

Ved utgangen av 1800-tallet var det blitt flere bygninger 
på setra, som da hadde både hotelldrift og tradisjonell 
seterdrift, og plass til omkring 40 gjester. Tronsvangen 
Sæter fikk tidlig renommé som et førsteklasses turist-
sted, og blant de første gjestene var to damer fra kong 
Oscar II’s hoff, Birgitte Esmarch og Ida Wedel Jarlsberg.

Over: Utsikten fra kontorvinduet er fantastisk! Her skuer vi utover Alvdal, Vestfjella og Rondane tidlig morgen 12.08.2015. Foto: BP.
Under: Plakaten som er satt opp i inngangspartiet ute. 
Motsatt side: Kontoret i 3. etasje, som også har utstilling. Foto: 06.08.2015. BP.



Besøk av Sri Lanka-tamiler fra Oslo og London

Helgen 7. til 9. august ble Setra nesten fullbesatt med 
nærmere 40 betalende gjester fra det tamilske Sri Lanka-
miljøet i Oslo og i London. Dette var den første store 
prøven på byggets funksjonalitet og kapasitet. Alt gikk 
veldig bra, og bortsett fra noen klager på iskaldt vann 
i dusjen, var alle svært fornøyde. Været var også up-

åklagelig. Kjøkkenet fungerte bra, og gjestene organis-
erte seg selv fint med kjøkkentjenester på omgang. All 
maten lagde og serverte de selv. Det var aktiviteter med 
yoga, yajña, tai-chi, kirtan og satsanga, samt turgåing 
både på fjellet og i skogen. Foran til høyre i bildet over: 
Yogi Ram Sunthar. Begge fotos: 09.08.2015.

Gravearbeid med drenering og isolering
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Gravearbeidet startet 15. september og varte i ti dager, 
noe kortere enn det graveren, Juul Arne Sinnerud, had-
de kalkulert på forhånd. Det ble først gravd på sør-vest-
siden av bygget, akkurat der den nyeste delen av bygget 
(mursten) starter, like ved inngangspartiet, og ca. 2,5 
meter ned til sålen på grunnmuren, fram til enden på 
bygget (bilde 1). Akkurat i hjørnet der det første skuf-
fetaket ble tatt, går også vakuumrørene fra bygget og ut i 
vakuumtanken rett utenfor.

Det ble også gravd på andre siden av bygget, fra kjøkke-
ninngangen og helt ned til enden av bygget (bilde 7), og 
til sist ble det gravd ved den nordvestre enden av bygget  
(bilde 12).

Helt nederst i grøfta ble det lagt et lite lag med pukk, med 
et perforert drensrør oppå, og deretter pukk igjen over 
det. Og så ble det spikret grunnmurspapp på veggen et-
ter at den var blitt rengjort. Først en bredde nederst (bil-
de 2), og deretter en bredde til ovenfor (bilde 4). Men før 
den siste bredden med grunnmurspapp, ble det lagt ned 
tette drensrør forbundet med nedløpsrørene fra takren-
nene (bilde 3 og 8). Disse rørene ble også dekket av et 
lag pukk, og så ble det fylt igjen delvis med jord, etter at 
den  øvre bredden med grunnmurspapp var blitt festet til 
grunnmuren (bilde 4).

Deretter ble det lagt ned markplater, først inntil veggen, 
og så vinkelrett ut for å hindre telen i å gå nedover i bak-
ken (bilde 5 og 13).

Ei utløpsgrøft ble gravd fra en kum i den nord-vestre 
hjørnet av bygget, og utover skråningen til naboeien-

dommen  (bilde 9). En større kum her erstatter nå den 
tidligere, som var betydelig mindre (bilde 4 og 6).

Mens gravearbeidet pågikk på framsiden, ble det tett i 
vakuumsystemet inne, og Ivar Lien fra Nord-Østerdal 
Miljøservice AS måtte tilkalles sammen med rørlegger 
Terje Dalsegg. Sammen med Juul Arne fikk vi alle en stri 
tørn med å få det åpnet igjen (bilde 10).

På baksiden av bygget, nær kjøkkeninngangen, ble det 
nødvendig å grave opp en gammel oljetank før grøfte-
gravingen kunne begynne. Igjen måtte Ivar Lien tilkalles, 
denne gangen for å foreta tømming og avgassing av 
tanken før den ble gravd frem (bilde 11). Tanken var helt 
tom for olje.

På baksiden kommer også hovedvannledningen inn til 
bygget, sammen med el-jordkabel. Nord-Østerdal Kraft-
lag hadde på forhånd vært og merket av hvor jordled-
ningen ligger under bakken, men vannledningen visste 
vi ikke hvor gikk. Det ble derfor en nervepirrende første 
gravedag på baksiden av bygget, men alt gikk veldig fint. 
På denne siden av bygget var grunnen også leirholdig 
og veldig våt. Enkelte steder sto vannet da vi gravde 
(bilde 7)! Dette levnet ingen tvil om nødvendigheten av 
gravearbeidet, noe som også var svært tydelig i kjelleren 
inne i bygget.

Da grøftene var ferdigarbeidet, ble de fylt helt igjen, og 
det ble jevnet ut på overflaten, samt at det ble kjørt på 
noen lass med subus helt til slutt. En gjengrodd drens-
grøft inn mot skogen foran den åpne plassen inn til byg-
get, ble gravd frem på ny (bilde 14 og 15).

Alle 15 fotos er tatt mellom 15. september og 25. september: BP.



Annet håndverkerarbeid og installasjoner

Over: Rørlegger Terje Dalsegg har nesten bodd på Setra 
siden overtakelsen i sommer: Han begynte med å sette 
inn en 200-liters varmtvannsbereder, siden vi ikke turte å 
sette igang med de gamle eksisterende. Så skiftet han seks 
gamle vakuumtoaletter som var blitt ødelagte, kanskje av 
frost, og deretter vaskeservantarmturer i nesten alle rom, 
samt på kjøkkenet. Ellers har han byttet ut alle horison-
tale utløpsrør i vakuumsystemet tilknyttet gamlefløyen, i 
kjelleren, som alle hadde 30-50 % tetning av forstenede 
avleiringer. Et sted var det en propp som dekket ca. 75 % 
av røråpningen, og som hadde forårsaket problemer hele 
høsten. Denne proppen kan ha vært flere år gammel.

Til venstre: Det nyeste (01.12.) på rørleggerfronten er tre 
400-liters varmtvannsberedere med økonomisk bland-
eventil, som skal forsyne alle rommene med varmtvann. 
Den første 200-literen skal forsyne bare kjøkkenet.

Under: Alvdal Blikkenslagerverksted AS ved Ivar Odd-
lien og medhjelper, byttet ut ødelagte takrenner og 
nedløpsrør, og tok det mest presserende av disse i løpet av 
noen dager helt sist i september.

Alle fotos på denne og neste side: BP.

Over: Det fine eikeparkettgulvet i konferansesalen i kjel-
leren hadde utvidet seg kraftig etter fire sammenhen-
gende år med kulde, og bulet opp på midten. De dyktige 
snekkerne Steinar Haug og Dag Ole Lien satte på tørke 
24.09, og fikk det helt fint igjen 7. og 8. oktober.

Til venstre: Nord-Østerdal Elektroservice AS installerte 
helt nytt brannalarmanlegg i hele bygget, gjennom flere 
uker ifra 22. september og gjennom hele oktober. Her ses 
sentralen ved resepsjonen, sammen med tegninger over 
alle enhetene i systemet.

Under: Mathias og Roy fra Tynset Varmeservice AS in-
stallerte i alt tre luft til luft varmepumper i månedsskiftet 
november-desember: en Mitsubishi i trappeoppgangen 
mellom etasjene, og to Fujitsu i hver ende av bygningen.



Øvrige  nyheter
Selskapsdannelse

Tronsvangen Seter Drift AS ble dannet i Alvdal den 
18. november i år, og registrert i Brønnøysundregistrene 
den 7. desember samme år med organisasjonsnr. 916 
334 427. Adressen er: Tronsvanglia 238, 2560 Alvdal, og 
E-postadressen er: kontakt@tronsvangenseter.no. Knud 
Larsen er styreleder og Bjørn Pettersen er styremedlem. 
Formålet er drift av Tronsvangen Seter, “herunder ut-
leie, kurs og retreat, og andre produkter/tjenester som 
naturlig hører til dette ...”

Klassisk musikkfestival

Mandag 16. november fikk vi besøk av Lars Christian 
Olaussen fra Moss, sammen med en fiolinprofessor og 
to klassiske musikkutøvere fra Indonesia. Disse hadde 
arrangert en internasjonal musikkfestival på Java i fjor 
under tittelen “Mozart i regnskogen”, som ble en suksess. 
Og nå tenker de å få til noe liknende i Norge til som-
meren, hvis de kan få nødvendige kulturmidler i støtte. I 
den anledning ville de befare Tronsvangen Seter for å se 
om stedet kunne egne seg, og de ble svært positivt over-
rasket over kvalitetene og mulighetene her.

Akuttmottak for flyktninger

Et tema som har vært mye fremme i hele høst og forvint-
er, har vært om Tronsvangen Seter kunne fungere som 
akuttmottak for flyktninger. Spørsmålet har vært disku-
tert internt, og det ble enighet om at vi kunne motta et 
mindre antall flyktninger for en kortere periode, frem til 
vår/sommer. Dette var vi i dialog med kommunen om, 
men de anbefalte oss å ta eget initiativ overfor UDI. UDI 
gjorde det imidlertid klart at det ikke ville være aktuelt å 
opprette mottak med færre enn 100 plasser, pga. proble-
mer for dem med logistikk og administrasjon.

Vi tok da kontakt med Hektoen-brødrene på Savalen 
Fjellhotell og hadde to møter med dem, ett på Savalen og 
ett på Tronsvangen. Vi så for oss muligheten for at Sava-
len, som allerede har 180 flyktninger og nylig har kjøpt 
opp to mindre fjellhotell i distriktet for å ha flyktninger 
der, eventuelt kunne leie Tronsvangen Seter og ha mak-
simum 60 plasser her, som en del av deres totale antall. 
I et møte med UDI og Savalen rett etterpå, ble det imi-
dlertid klart at UDI ikke lenger ønsket å opprette flere 
akuttmottak, men ville basere seg på mer permanente 
mottak med 3-års kontrakter. Dermed ble dette prosjek-
tet uaktuelt for oss.

Atmasukha (kunstnernavn) er en ung mann fra Trond-
heim som er utdannet og utøvende klassisk pianist, med 
mange oppdrag. Samtidig er han musikklærer på vide-
regående skole. Han leier et rom på Tronsvangen Seter 
på åremål, og kommer hit i helgene når han ikke spiller 
konserter eller har andre oppdrag.

Atmasukha kan også traktere sitt speilreflekskamera, og 
i det følgende - på neste og på siste side - viser vi noen 
av de vakre bildene han har tatt sensommer og høst fra 
vinduet på rommet sitt på Tronsvangen Seter.

Foto av Atmasukha: 29.05.2014. BP.
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