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Om natta den 13. oktober var det en sjelden anledning til å beskue en fantastisk nordlysaktivitet over det meste av Sør-Norge, inklusiv Alvdal. 
Dette vakre og spektakulære fotografiet ble tatt kl. 21:10 ved Minnesmerket på Flattron, og er gjengitt med tillatelse fra fotografen. 

Foto: Stefan Johansson.

Utsiktene for byggetomt til
Tronfjell Fredsuniversitet

på Flattron
Vi ser nærmere på hvilke muligheter vi har for å få kjøpt byggetomt på Flat-
tron i dette dobbeltnummeret av Tronfjellposten, samt på en del av aktivite-
tene på Tronsvangen Seter i høst. Og så blir det mange bilder fra åpningsfesten 
i august!



Hvem eier hva i Tron? Hvem eier hva i Tron? (forst.)
Har Tronsvangen Seter andel i Trons-
vangen setersameie og derved part i 
sameiet på Tron?
Tronsvangen Seter, gnr. 43 og bnr. 1 i Alvdal, har fra 
starten i 1885, etter at Kirsti Simensdatter Taraldsteen 
(senere Kirsti Tronsvang) kjøpte eiendommen, hatt to 
fradelinger: Den første skjedde allerede den 8. desem-
ber 1885 da Peder J. Tronslien kjøpte en skogteig som 
fikk gårds- og bruksnummer 43/2 (Statsarkivet i Hamar, 
j.nr. 262/88); og andre gangen det ble solgt en skogteig 
skjedde 81 år senere, da Olav Murud fikk tinglyst denne 
eiendommen som 43/3, med grense i øst til 43/1 - Tron-
svangen Seter. Men med dette siste salget synes det som 
om “beite- og seterrett” har blitt tillagt eiendommen 43/3 
som en “rettighet eller herlighet”, ifølge skylddelingsdo-
kumentet fra lørdag 29. april 1967.

Dette stemmer overens med “Rettsfastsettende vedtak 
om andeler i Tronsvangen sameie” fra Nord-Østerdal 
jordskifterett (2012), hvor Olav Murud er oppført med 
1 andel på listen over 25 andelshavere på Tronsvangen, 
og hvor Tronsvangen Seter ikke er med. Alle disse an-
delshaverne har skogteiger på Tronsvangen, som er 
avgjørende for om man har en andel eller ikke (Reidar 
M. Steigen, formann i seterstyret, pers. medd.). 

Konklusjonen blir derfor trolig at Tronsvangen Seter, 
43/3, pr. i dag ikke har noen andel i Tronsvangen seter-
sameie, og derved heller ingen automatisk rett eller part 
i sameiet på Tron.

Situasjonen i dag

På grunn av de forannevnte forholdene er altså situas-
jonen for Fredsuniversitetet nøyaktig den samme i dag 
som da Tronfjellveien ble anlagt i 1959 og Einar Beer ar-
beidet med sitt prosjekt de nærmeste årene etterpå: In-
gen vet hvem som eier Flattron eller hvem sine eiendom-
mer en kjøpetomt til Fredsuniversitetet skal deles fra!

Derfor, ifølge konsulterte rettsmyndigheter, må det be-
gjæres ny jordskiftesak ved Nord-Østerdal jordskifter-
ett, og dette kan bare gjøres av en (eller flere) som har 
part i sameiet som berører Flattron. Siden verken Stif-
telsen Tronfjell Fredsuniversitet eller Tronsvangen Seter 
har noen part i dette sameiet, må en med slik part be-
gjære slik jordskiftesak, i egen interesse for å få klarhet i 
eiendomsgrensene på stedet.

Einar Beers prosjekt i 1960-årene
Hvem eier hva i Tron? Dette har vært et tilbakevendende 
spørsmål i alle år helt siden Einar Beer startet arbeidet 
med å få bygget et fredsuniversitet på Flattron straks et-
ter at Tronfjellveien ble anlagt i 1959. 

Einar Beer fikk klarsignal fra Alvdal kommune v/for-
mannskapet (1/9-1961), Alvdal jordstyre (16/10-1961), 
og fra Hedmark landbruksselskap (27/4-1962), til å 
fraskylddele 300 dekar fjellområde på Flattron, samt at 
han fikk underskrifter fra majoriteten av de “beiteberet-
tigede” fra både Tronsvangen og Nysetra setersameier i 
en “Samtykkeerklæring” av 2. juli 1962.

Beer fikk masse godvilje hos offentlige lokale og region-
ale instanser, men manglet kompetente medhjelpere og 
rådgivere. Dette resulterte i at han ikke så noen annen 
utvei enn å søke hjelp hos Kirke- og undervisnings-
departementet, etter å ha sendt en ytterst mangelfull 
søknad dit på foråret 1964. I august samme året mottok 
han et kort brev derfra med opplysning om at “Kirke- og 
undervisningsdepartementet finner ikke å kunne ta still-
ing til Deres plan om oppretting av et fredsuniversitet på 
Tronfjell.” Dermed strandet dette prosjektet, og Beer ga 
opp videre arbeid.

Det Beer imidlertid ikke var fullt klar over, var at det på 
den tiden var helt uavklart hvem som eide hva på Tron. 
Og det er fremdeles situasjonen!

Panorama av Flattron ved minnesmerket over Baral og grunnsteinen til Fredsuniversitetet. Foto: B.P.

Panorama av Flattron sett fra Tronfjellveien i Blåskarven (toppen). Foto: B.P.

Tronfjellveien

Hvordan Brødrene Gjermundshaug i sin tid fikk an-
lagt Tronfjellveien, vites ikke sikkert, men i grunnboka 
for 43/1 Tronsvangen Seter er det oppført en servitutt i 
grunn fra 10.02.1965 om vederlagsfri veggrunn til Tron-
fjellveien. Det antas at de fleste eiendommene i området 
også har liknende veibestemmelse. Så vidt vites, står imi-
dlertid Alvdal kommune i dag som eier av selve veien, 
uten å eie grunnen veien er lagt på, mens Norkring, 
Luftfartsverket og alle grunneierne har varig bruksrett 
til veien.

“Minnesmerket på Tronfjell”
Byggingen av minnesmerket over Sri Ananda Acharya 
(Baral), som også er grunnsteinen til Fredsuniversitetet, 
ble påbegynt i 1977 og ferdig i 1979. Einar Beer sam-
let inn underskrifter fra hele 27 grunneiere og setereiere 
på Tronsvangen og Nysetra i 1975, etter først å ha søkt 
kommunen i 1974. Han fikk drahjelp fra Kirke- og un-
dervisningsdepartementet (22.10.1975), klarsignal fra 
Alvdal bygningsråd (sak nr. 40/77, 31.05.1977), og sågar 
kr. 4000,- i støtte til oppføringen fra Alvdal kulturstyre 
(sak. 16/78, 18.04.1978).

Minnesmerket fungerte også som privat gravsted for Ei-
nar Beer fra 1986 til 2000, med godkjennelse fra Kirke- 
og undervisningsdepartementet.

Reguleringen av Trontoppen

Høsten 1997 igangsatte Alvdal kommune sak i Nord-
Østerdal jordskifterett med “ønske å skape klarhet i eier- 
og bruksrettsforhold i Tron med tanke på utarbeidelse 
av planer for ulik bruk av den delen av Tron som ikke er 
oppdelt i skogteiger/seter-løkker med full eiendomsrett” 
(sak nr. 27/1997). Dette ble nødvendig i forbindelse med 
Luftfartsverkets ønske om å bygge en sivil radarstasjon 
på toppen mot Tylldalen. Fra før hadde Norkring (tidl. 
Televerket) en telelink på den absolutte toppen.

Uavhengig av jordskifteretten ble grunnen på toppen ek-
spropriert og regulert i rekordfart, og var ferdig i løpet 
av 1998, slik at byggearbeidet startet på forsommeren 
1999 og var ferdig samme høst. Radarstasjonen var op-
erativ fra 1. januar 2000. Reguleringen innebefattet også 
Norkrings teletårn, som i sin tid ikke ble bygd på regul-
ert grunn.

Etter nærmere syv års saksgang ble jordskifteretten hevet 
den 16. mars 2004. Da hadde den tatt stilling til hvem 
som var eiere av den nylig regulerte Trontoppen, hvem 
eierne var i de fire sameiene som går opp til toppen, 
grensene for disse fire sameiene, samt eierskapet i Tron-
fjellveien fra Tronsvangen til Trontoppen.

Dessverre konsentrerte jordskifteretten seg bare om 
selve Trontoppen den gangen, rent bortsett fra at hele 
Tron ble inndelt i fire forskjellige sameiesektorer. Sek-
toren til Tylldalen Grunneierlag er naturlig avgrenset av 
kommunegrensa til Tynset i øst, mens Alvdal-siden fikk 
tre sektorer. Hele vestsiden og det meste av nordsiden 
av Tron, danner Tron Nord-Vest Utmarkslag, mens sør-
vest og deler av sør-siden dannes av Sameiet Tronsvan-
gen og Sameiet Nysetra. Sameiet Tronsvangen hadde 
allerede tegnet inn sine grenser på et gammelt kart, hvor 
hele Flattron var inkludert, slik at Sameiet Nysetra var 
avskåret for å eie opp til toppen.

Det “grensesprengende” som denne retten gjorde i 
denne saken, var å flytte denne grensen til Sameiet Tron-
svangen, slik at Sameiet Nysetra også fikk tilgang til top-
pen. Dette gjorde de ved å tegne inn en “tilforlatelig” 
grense på kartet i rett linje fra toppen og ned til grensen 
til Sameiet Tronsvangen, der hvor denne ender ved tre-
grensen lengst øst. Etter enighet med grunneierne ble 
imidlertid denne grensen ikke oppgått eller merket i felt, 
da dette ikke ble funnet nødvendig. Senere har enkelte 
grunneiere bestridt denne grensen og mener at Flattron 
er felleseie for de to sameiene. I følge nevnte sektorinn-
deling er det imidlertid kun Sameiet Nysetra som nå 
alene har Flattron.



Åpningsfesten på Tronsvangen Seter 7. august

Godt fremmøte

Til tross for at det nettopp denne helgen foregikk mange andre attraktive arrangementer 
lokalt og i distriktet ellers, møtte omkring 130 bygdefolk og langveisfarende frem til åp-
ningsfesten, og mange hadde med hjemmebakte kaker for anledningen.
Alle fotos: BP.

Beboer Anne Vanem åpnet det hele med velkomstlokker på neverlur, mens musikerpa-
ret Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen fra Tolga fortsatte med variert og delvis 
indiskinspirert folkemusikk, til publikums store fornøyelse. Ved siden av utsøkt musi-
sering, kan Tone og Hans Fredrik kunsten å trollbinde publikum med humor og god 
muntlig kommunikasjon. De fremførte sine to innslag ute på verandaen.



Åpningsfesten (forts.)

Operasanger Knut Stiklestad gjorde en utmerket jobb som 
konferansier (over, forrige side), og geleidet behendig alle de 
fremmøtte gjennom hele programmet, mens han selv også 
opptrådte i de to klassiske innslagene, sammen med vår egen 
eminente “huspianist” Atmasukha Ananda (under, forrige 
side, og øverst til venstre). Begge disse to klassiske innslagene 
foregikk i konferanserommet i underetasjen, som ble stapp-
fullt av folk. Stiklestad og Atmasukha urfremførte bl.a. tre 
dikt fra Snøfuglar av Sri Ananda Acharya, tonesatt av Atmas-

ukha, som var fantastisk vakkert og rørte veldig mange.
Mellom alle musikkinnslagene ble det vist demonstrasjoner 
på Tai-Chi, ledet av beboer Sergi Benedito fra Spania (over, til 
venstre), og demonstrasjoner på yoga, ledet av Baheerathan 
Vykundanathan (Thamba), opprinnelig fra Sri Lanka (over, til 
høyre). Øverst til høyre ses Tripti Ma sammen med Tone Hul-
bækmo, foran det gedigne blomsterbedet til Tripti Ma, hvis 
skue noen av de fremmøtte mente var verd turen til Tronsvan-
gen alene! Alle fotos: BP.



Tripti Mas blomsterhage!

Sammen med utstillingene om Baral og Fredsu-
niversitetet (på de neste sidene), var også blom-
sterbedet til Tripti Ma ferdig til åpningsfesten, og 
kunne beundres av alle de besøkende. Bildet un-
der av Tripti Ma i blomsterbedet, er tatt av bebo-
er Kent Gjøran Kristiansen, ellers alle fotos: BP.



Permanente utstillinger om Baral (underetasjen) og Fredsuniversitetet (3. etasje) på Tronsvangen Seter



Boklansering i Oslo

På den internasjonale fredsdagen onsdag 21. september, 
var det lansering av Bjørns bok “Universell religion - Es-
sensiell religionsforståelse” hos Norsk Taiji Senter i Oslo, 
kl. 18:00 til 20:30. Arrangører var Wisdom Oslo, Norsk 
Taiji Senter og Magasinet Visjon. Det var samtidig også 
presentasjon av arbeidet med å realisere Tronfjell Fred-
suniversitet, som ble presentert gjennom en lysbilde-
serie av arkitektprofessor Knud Larsen, som har tegnet 
utkastet til Fredsuniversitetet. I den første delen av pro-
grammet fortalte imidlertid Bjørn om boken sin, og gikk 
inn på sentrale tema til et 40-talls fremmøtte i de trive-
lige og intime lokalene til Taijisenteret.

Alle fotos: Øyvind Solum / Magasinet Visjon.

“Små-nytt”

I august ble det laget en “velkomst-annonse” for Tron-
svangen Seter (over), som ble sendt ut til flere hundre 
folkehøgskoler, leirskoler, Montessoriskoler, Steinerskol-
er og yogaskoler i Norge. Den ble også oversatt til en-
gelsk og tysk, og plassert på tyske og engelske nettsteder.

Barn fra Hamar Montessoriskole leker ute på tunet foran 
“Setra” (øverst) 8. september, mens et tamilsk filmteam 
med skuespillere gjorde filminnspillinger på “Setra” 12. 
og 13. august (over). Begge fotos: BP. 
En av flere tamilske samlinger (under). Denne er fra 15. 
og 16. oktober.  Foto: Sadis Murugeshu.
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Tronfjell med Glåma i forgrunnen, sett fra Tynset kommune, like før kommunegrensa til Alvdal ved Auma,
den 7. november 2011 kl. 10:54. Foto: BP.

Opplevalvdal. no er en lokal nettportal som presenterer 
det meste av det som er verd å oppleve i Alvdal kom-
mune. Her presenteres reiseliv, næringsliv, opplevelser, 
arrangementer og et rikholdig utvalg av flotte natur-
bilder fra hele kommunen. Tronsvangen Seter er også 
med gjennom et abonnement, og de fleste presentas-
jonene, som har bilder og tekst, har også med lenke til 
egne hjemmesider. Se www.tronsvangenseter.no

Portalen startet opp i sommer, og i høst ble det gjort opp 
status for besøk til websiden. I perioden 15. juni til 3. 
november, ble disse sidene mest besøkt (når vi ser bort 
fra åpningssiden til nettportalen):

1. Tronfjellveien
3. Tronfjell
4. Barals grav
5. Åpningsfest på Tronsvangen

Altså en overbevisende konsentrasjon om Tronfjell. 
Kjente severdigheter som Jutulhogget kommer først på 
9. plass, og Aukrustsenteret var ikke med på denne ti-på-
topp listen. Majoriteten av alle besøk kom via FaceBook.


