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Mer om «Rosemalt»
Jan Erik Øvergård og Anniki Torgersen har opprettet både 
en hjemmeside og faceboock-side for bokserien «Rose-
malt». For ikke å røpe for mye, nevnes her bare noen få av 
de mest sentrale personene. Hjemmesiden rosemalt.no 
vil bli oppdatert med nye navn når bokserien er lansert. 
Rebekka Lie, 17 år og foreldreløs. Hun drømmer om å bli 
malerinne, men må i stedet ta tjeneste på gården Lie i 
Østerdalen. Mormor, Rebekkas ankerpunkt i livet som 
hun har bodd sammen med siden foreldrene døde, men 
som ikke lenger kan ta seg av Rebekka. Jens, Rebekkas 
kjæreste som utvandrer Amerika. Haavard Lie, Storbon-
den, Rebekkas slektning som tar godt imot Rebekka.

Redaksjonen:  Telefon 62 40 00 00
E-post: tynset@ostlendingen.no
ostlendingen.no

TIPS OSS!  Månedens beste tips honoreres med gavekort 
på 1000 kroner. Alle tips honoreres med Flax-lodd.  
SMS+MMS: Ø TIPS til 2303

NORD-
ØSTERDAL

På en seter på Sått-
åhaugen i Dalsbygda, 
henter forfatterparet 
Jan Erik Øvergård og 
Anniki Torgersen 
inspirasjon til å skri-
ve på bokserien 
«Rosemalt» som de 
debuterer med i høst.

NY ROMANSERIE
JON IVER GRUE
jon.iver.grue@ostlendingen.no
62 40 00 00

Romanserien blir gitt ut 
på Cappelen Damm for-
lag, og får lansering på 

Røros 17. august.

Spente forfattere
Det er to spente og forvent-
ningsfulle forfattere som mø-
ter Østlendingen ved foten av 
Forrolhogna. Setra Nystuvol-
len som de leier av Ingulf Os 
fungerer ofte som parets «skri-
vebule». Hit søker de for å få in-
spirasjon til å skrive på den nye 
romanserien «Rosemalt».   
Handlingen utspiller seg på i 
en fitkiv grend i Lille-Elvdalen 
(Alvdal) på begynnelsen av 
1880-tallet.

– Hit blir hovedpersonen, en 
foreldreløs ung kvinne på 17 år 
sendt for å ta tjeneste som hus-
hjelp. Det skjer mot hennes vil-
je, for Rebekka Lie har en sterk 
drøm om og lengsel etter å bli 
malerinne, sier Øvergård og 
Torgersen.

Sårt og rørende
De beskriver bokserien som et 
sårt og rørende storgårdsdra-
ma med elementer av kvinne-
frigjøring, mystikk og overtro,   
hemmeligheter og en passe 
dose romantikk.

– Samtidig skal det være lett-
lest, spennende, humoristisk 
og godt skrevet. Det har det 
ikke bare vært lett å få til, inn-
rømmer forfatterparet.

Om selve «plottet» utspiller 
seg på en storgard i Alvdal, har 

de hentet elementer fra hele 
Nord-Østerdalen i kombina-
sjon med den stilen det var på 
mange steder på denne tiden. 

– Om «Rosemalt» ikke er ba-
sert på virkelige hendelser, så 
er det en historie i samme sjan-
geren. Vi har hatt frihet, men 
vært veldig nøye med resear-
chen for at det skal være så likt 
som mulig som det var i denne 
tidsepoken, understreker 
Øvergård.

Ulikt erfaringsgrunnlag
Han er opprinnelig fra Os, og 
jobbet på 1970-tallet fram til 
begynnelsen av 1980-tallet 
som journalist i Østlendingen. 

Torgersen kommer fra Sarps-
borg og er bildekunstner med 
en rekke utstillinger rundt om i 
Europa. 

Nå bor paret i Oslo, og med    
vidt forskjellig erfaringsgrunn-
lag håper de å ha funnet opp-
skriften på et langt og suksess-
rikt forfatterskap sammen. 

Kan bli 30–40 bøker
– Fram til jul vil det komme én 
bok av «Rosemalt» hver må-
ned. I 2014 er det planlagt seks 
utgivelser annenhver måned. 
Foreløpig har vi kontrakt med 
Cappelen Damm på 12 bøker, 
så får vi se det litt an. Det er ene 
og alene styrt av hvordan sal-
get går, men det kan bli en bok-
serie på 30–40 bøker, håper 
Øvergård og Torgersen. Da de 
startet på bokprosjektet, trod-
de de at de skulle gå forholds-
vis lett å skrive på en romanse-
rie. Så feil   er det mulig å ta.

– Det er når førsteutkastet er 
antatt at den egentlig jobben 
begynner. Dette har vært et 
langt svangerskap som har vart 
i tre år, smiler forfatterparet. 

● Debuterer som serieromanforfattere med storgardsdrama fra Østerdalen ● F

– Mye mer krevende enn
Det er når 
førsteutkastet 
er antatt den 

egentlige jobben be-
gynner.
JAN ERIK ØVERGÅRD OG ANNIKI 
TORGERSEN

!

SKRIVEBULE: Forfatterparet har sin skrivebule på setra Nystuvollen 
på Såttåhaugen i Dalsbygda.  

NY ROMANSERIE: «Rosemalt» 
lanseres på Røros 17. august.
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Gode venner, bekjente og 
ansatte i ferie har hjulpet til 
for å få apoteket på fote igjen 
etter brannen.

MALI HAGEN RØE
mali.hagen.roe@ostlendingen.no
915 18 387

– Jeg ønsker å takke de mange 
som har hjulpet til, sier en yd-
myk daglig leder ved Boots 
apotek, Anne Waal Amundsen.

Forrige helg opplevde hun 
sitt livs mareritt, da det brøt ut 

brann ved Domus Tynset.
– Heldigvis ble brannen raskt 

oppdaget. Vi har klart å holde 
åpent hver eneste dag, og fre-
dag fikk vi flyttet inn i midlerti-
dige lokaler på senteret, sier 
hun.  Der regner hun også med 
at de blir værende til omkring 
jul, ettersom det er mye som 
må gjøres i de brannrammede 
lokalene. 

– Vi føler med Sport1 og 
Byggmix, som fortsatt må hol-
de stengt, sier hun.

– Takk for god hjelp

TAKKER: Anne Waal Amundsen ved Boots Apotek i Tynset 
berømmer de mange som har hjulpet til.

I kveld skal det spilles inn en 
musikkvideo for Tynset 
sjukehus, der folk oppfor-
dres til å møte opp på 
rådhusplassen.
– Planen er å lage en aksjonsvi-
deo for sjukehuset, sier sjuke-
husansatt Elin Bjørnstad-Tu-
veng, som også står bak face-
booksiden for sjukehuset som 
nå har 3.200 følgere. Hun pre-
siserer at musikkvideoinnspil-
lingen er et privat initiativ som 
Tynset filmklubb skal filme. 

– Vi håper at mange nord-
østerdøler møter opp, unge og 
gamle, og gjerne i forskjellige 
arbeidsantrekk, sier Bjørnstad-
Tuveng, som ønsker seg alt fra 
folk i Felleskjøpet-dress til sju-
kepleieuniformer og brann-
menn. 

– Det vi ønsker å si med vide-
oen er at vi må få beholde 
akuttfunksjonen på sjukehu-
set, sier hun. 

Planen er å legge ut filmen 
på sosiale medier.

Lager musikkvideo

KAMP FOR SJUKEHUSET: Mange kjemper hardt for at sjukehuset 
på Tynset skal beholde akuttfunksjonen. Nå skal det lages 
musikkvideo.

Hesteskyss langs seterveg
Foreningen Arbeidshesten i 
Hedmark og Tylldalen og Ren-
dalen ride- og kjørelag invite-
rer til helgen på en uforglem-
melig tur i det fantastiske kul-
turlandskapet langs den gamle 
seterveien fra Søvollen og over 
fjellet til setrene Skjellåvollen 
og Møyåvollen i Sølendalen i 
Øvre Rendalen. Dette skjer fra 
fredag 9. til søndag 11. august. 
Turen starter hos Romenstad 

Hytte- og Gardsferie på setra 
Søvollen.

– Med hest og vogn eller ri-
dende drar vi over fjellet lørdag 
morgenen etter ei god natts 
søvn i gamle seterhus, lokker 
Oddvar Olsen i Spydspissen. 
Denne veien har folk fra garde-
ne i bygda fulgt gjennom man-
ge år for å komme seg til setre-
ne sine. Området bærer på 
mange historier og skjebner 

som deltakerne vil få en sma-
kebit av på veien. 

Etter å ha passert det høyes-
te punktet vil følget bevege seg 
ned mot Sølendalen til den før-
ste setervollen, Skjellåvollen 
og videre til Møyåvollen. Søn-
dagen reiser følget tilbake over 
fjellet med hest og vogn, og 
deltakerne vil bli tatt med inn i 
veidemannens og fangstman-
nens rike.

PÅ TUR: Til helgen arrangeres det tur med hest og vogn eller på hest 
langs setervegene i Rendalen. ILLUSTRASJONSFOTO

Forfatterparet skriver på en seter i Dalsbygda i Os

n vi trodde

SETERMILJØ: Jan Erik Øvergård og Anniki Torgersen inspireres av setermiljøet på Nystuvollen, og bruker 
området ved foten av Forrollhogna til fotturer og rekreasjon. FOTO: JON IVER GRUE


