Marit Arnesen

Tynset Bokhandel 100 år. 1918-2018

Denne artikkelen består av et lite utplukk fra
100-årsberetinga for Tynset Bokhandel, ført
i pennen av Marit Arnesen. Hele historia
kan du lese i beretninga.

Utspring
Under Røros Kobberverk sin storhetstid
måtte private handelsmenn søke kobberverket om handelsprivilegium for å kunne
starte forretningsvirksomhet. I 1838 ble fire
handelsprivilegier ledige, og Carl Zacharias
Amnéus var en av de som søkte og fikk
innvilgelse. Resultatet ble Amnéus’ Boghandel i 1839, noe som også dannet grunnlaget for etableringen av Tynset Bokhandel
i 1918.
I 1852 ble Amnéus’ Boghandel medlem
av Den Norske Bokhandlerforening.
I 1861 overtok Carl Zacharias sin nevø,
Per Daniel Amnéus driften av forretningen
på Røros. Da onkelen døde i 1869 byttet
Per Daniel navnet på bokhandelen til P. D.
Amnéus.
Per Daniels datter Jenny Amnéus overtok bokhandelen i 1898, to år før han selv
gikk bort i 1900. Jenny drev bokhandelen
fram til i 1918.

Lars Strømmevold tar over
bokhandelen
I 1892 ble Lars Strømmevold, født på
Strømmevolden 8. juli 1877, lærling hos
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P. D. Amnéus. Der fikk han ansvaret for
varer til og fra lager. Det tok ikke lang tid
før han kom med i arbeidet i selve bokhandelen hvor han fikk grundig opplæring i
forretningslivets ABC. Men hovedstaden
fristet og i august 1896 ble han ansatt som
medhjelper i O. Gjeruldsens Boghandel i
Oslo. Dette var litt av en «pionerbokhandel». Det var den første bokhandelen som
ble etablert utenfor Oslo sentrum, nærmere
bestemt på Grünerløkka. Strømmevold var
godt likt av kollegaer, arbeidsgiver og kunder, noe som førte til at han raskt rykket
opp til førstebetjent.
I 1900 fikk Lars tilbud om en bedre stilling ved P. D. Amnéus, og valgte å vende tilbake til Røros. Atten år senere, i 1918,
kjøpte han bokhandelen av Jenny Amnéus
og åpnet samtidig en filial på Tynset.
Lars så at det var muligheter på Tynset,
en stasjonsby i rask vekst med økende virksomhet og optimisme. Eksempelvis hadde
gruvedriften på Røstvangen skapt flere arbeidsplasser og økt folketallet i kommunen.
Hver sommer tilbragte Lars i Møllerbua ved Roasten i Femundsmarka. Hit kom
også fiskeentusiastene Berget, Lyngbakken
og Larsen fra Tynset. Lars fortalte familien
at det var etter oppfordring fra disse at han
etablerte bokhandel på Tynset.
Bokhandelen fikk leie lokaler i den nybygde Bjørnstad Østby-gården. (Gården
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ble senere revet. I jubileumsåret er det Sameiet Torvbygget som eier bygningen i Parkveien 1.)

Sønnen Otto overtar
Otto Strømmevold overtok som daglig
leder i Tynset Bokhandel i 1949/50. Da var
bokhandelen på Tynset fortsatt en filial
under i Amnéus Boghandel på Røros. Fra
1. januar 1955 ble bokhandelen på Tynset
opptatt i Bokhandlerforeningen som et selvstendig firma og Otto Strømmevold overtok forretningen.
Med eksamen fra Bokhandlerskolen og
lang praksis både i farens forretning på
Røros og i ulike bokhandler i Oslo, var Otto
godt forberedt på å lose firmaet gjennom
de omformingsprosesser som var i gang i
bokbransjen og i samfunnet forøvrig.
I Tynset var det stor aktivitet med satsing og utbygging, blant annet innen skolesektoren som alltid har hatt stor betydning for bokhandelens vilkår. Statsrealskolen ble et faktum og snart tok også oppbyggingen av et gymnas til, står det i familien
Strømmevold sine notater.
I mars 1956 overtok Otto også Alvdal
Bok- og Papirhandel, og Tynset Bokhandel
fikk en filial, en bokhandel bokhandler
Odd Eriksen Sevilhaug hadde etablert i
1951.

Bokmesser
På 1950-tallet oppsto «bokmessene» som
den vanligste formen for kollektiv bokreklame foran julesalget.
Bokhandlene ble oppfordret til å arrangere sammen med lokalt bibliotek, Folkeopplysningsråd eller Folkeakademi. Bokutstilling, forfatterbesøk, kulturelle innslag og
barnearrangement skulle være en del av
messen. Messene fikk ofte en høytidelig
ramme gjennom at lokale myndigheter
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eller andre fremtredende personer sto for
åpningen.
Bokmessene var i stor grad et byfenomen. Men bokhandelen på Tynset fulgte
opp og arrangerte bokmesser som skulle bli
store litterære begivenheter. Under messa i
1953 kåserte rørosforfatteren Johan Falkberget, og programmet ble avsluttet av trysilforfatteren Dagfinn Grønoset.
Tynset Bokhandel har til fulle vist at de
har dekket et behov og det er derfor å håpe at
de blir faste årlige tiltak, skrev Hamar
Arbeiderblad.
Denne, Tynset Bokhandels andre bokmesse, ble også omtalt i Aftenposten.
Tynset Bokhandel var den tredje i hele
landet som begynte med slike messer. Bare
det skulle borge for at Otto var en mann
som lå et opplag eller to foran de fleste bokhandlere. Bokmessene ble en årlig foreteelse i regi av bokhandelen.
Men bokmessen i 1958 slo nok alle
rekorder både når det gjaldt innhold og
publikumssuksess. På de to ettermiddagene
messen varte på Tynset kom det rundt 500
lesere. Under underholdningen lørdag
kveld var det flere som ikke kom inn. Søndag ettermiddag møtte det opp over 300 i
Alvdal.
I innbydelsen til bokmessen ble det invitert til «Litterært Julebord» på Tynset
Statsrealskole lørdag 15.11.58. På menyen
sto:
«Kefir og chianti»,
«Madonna med fiskehale»,
«Fisk à la Lidman»,
«Pasternak»,
Lapskaus, Flamingo
til dessert: «Simen».
Viner: «Sankt Elms Ild».
Knask.
Otto kommenterte hver rett, retter han
hadde plukket ut fra de beste av årets titler
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av Odd Eidem, Stratis Myrivilis, Hans Lidman, Boris Pasternak, Kjell Aukrust og Harald Sverdrup. En original og morsom måte
å presentere bøkene på. Otto framhevet
spesielt Boris Pasternaks nobelprisroman.
Vinen refererte til lyrikeren Harald Sverdrups diktsamling.
Kjell Aukrusts som dessert var en publikumssuksess. Aukrust leste fra «Simen», og
viste lysbilder av bokas illustrasjoner. I pausen signerte han bøker, gjerne akkompagnert av en tegning av figurene i boka.
«Søndag 16.11. åpent for barn i alle
aldre fra klokken 16.00. Hjertelig velkommen til et hyggelig julegilde for bokens venner. Til orientering meddeles at Kjell Aukrust, lyrikerne Harald Sverdrup og Hans
Børli vil være tilstede og underholde. Hilsen Tynset Bokhandel, Otto Strømmevold.» - annonserte bokhandelen.
Søndag ble bokmessen avholdt i Meierisalen i Alvdal med program, konkurranser og bokpremier som på Tynset.
I 1959 var det forfatteren Terje Stigen
og lyrikerdebutanten Kari Bakke som gjestet bokmessene på Tynset og i Alvdal. I
1960 ble det ingen bokmesse i Alvdal. Bokhandleren hadde fått mange forespørsler
om å ha messe på Tolga noe han etterfulgte
dette året.

Nye lokaler
Etter hvert ble lokalene i Bjørnstad Østbygården for små og uhensiktsmessige. I 1959
tilbød Per A. Strømseng tynsetbokhandleren å overta hans eiendom på nordsiden av
jernbanestasjonen der Sparebank1 Østlandet ligger i jubileumsåret. Slik ble det.
Arkitekt Sverre Bredholdt i Oslo tegnet
utkastet til omdisponeringen av bygningen.
Bygningsfirmaet Støholen Entreprenør AS
med Asbjørn Støholen i spissen, var raskt i
gang med håndverksarbeidet som, ifølge
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Strømmevold-familien, ble fullført på rekordtid.
I 1960 ble de nye lokalene tatt i bruk.
Bygningens gamle storstue med en staselig
kleberstenspeis, ble bøkenes avdeling. Med
tyrivarme på peisen ble det et veldig koselig tilholdssted for bokkundene og for bokkveldene Otto arrangerte.
Avdelingen for barnebøker og leketøy
ble lagt innenfor storstuen. En avdeling
som ble hilst velkommen av store og især
av de små, ifølge familiens notater.
Papir og kontorvarer samt «dagligvareavdelingen» var plassert like innenfor den
romslige inngangsdøren. Her ble det også
plass til en musikkrok med platebar og instrumenter.
Ifølge familien Strømmevold, var det
mange som mente det var hasardiøst å
flytte bokhandelen fra sine sentrale lokaler,
fordi bokhandelen ble liggende i «skyggen»
bak bensinstasjonen Esso i sine nye lokaler.
Men det var nokså lett å forutse at bensinstasjonen snart måtte flyttes siden tomten
lå alt for utsatt til med hovedvei og jernbaneovergang.
Etter et par år ble bensinstasjonen flyttet og hele området foran bokhandelen ble
åpnet ut mot Brugata. Det ble gode år for
bokhandelen. Omsetningen økte jevnt og
trutt, og i det hele var utviklingen i Tynset
positiv.

Tynset Bokhandel 50 år
Fra 1918 og fram til 1968 hadde Tynset
Bokhandel hatt en solid og jevn vekst i takt
med den positive utviklingen både Tynset
som handelssentrum og Tynset kommune
hadde gjennomgått, særlig de siste par tiårene. Østlendingen skrev i forbindelse
med jubileet at avisen trodde veksten ville
fortsette for bokhandelen. Dette begrunnet
Østlendingen med bokhandelens første91

Strømsenggården 1960, opprinnelig Karlsens Hotell. Gården var eid av fylkesskogmester Per A. Strømseng og tannlege Wilhelmine Strømseng til 1959, da Otto Strømmevold overtok bygningen og flyttet
Tynset Bokhandel dit. Til venstre hadde Steinkopf sin gullsmedforretning i noen år. Bygningen ble
revet for å gi plass til forretningsbygget A/S Tun og nybygget til den gang Sparebanken Hedmark. Foto:
Paul Moen, Gamle Tynsetbilder III, fra 100-årsberetninga.

Bokhandel med peis. Interiør fra Tynset Bokhandels lokaler i Strømsenggården i 1960.
Foto: Dagfinn Nyeggen, Gamle Tynsetbilder III, fra 100-årsberetninga.
92

Årbok for Nord-Østerdalen 2018

klasses kundeservice, og den spesielle atmosfæren som avisen forbandt med en god
spesialforretning av dette slaget.
– Tynset Bokhandel er en utmerket kombinasjon av børs og katedral, for å si det med
forlagsdirektør Harald Grieg sine ord, skrev
Østlendingen i forbindelse med jubileet.
Otto rykket inn to annonser til jul dette
året, en som så ut som redaksjonelt stoff,
men godt merket med ordet ANNONSE.
– Hvordan er bokens sjanser i disse TVtider? Er et naturlig spørsmål som melder seg
når vi besøker Tynset Bokhandel. – Det er
klart at TV-anskaffelsen legger beslag på en
stor del av investeringen i årets julehandel i
vårt distrikt, men det er min sikre tro at også
i år vil boken finne sin naturlige plass blant
julegavene. For «Ingen jul uten bøker» er jo
blitt et like kjent begrep som «Hvit jul». – Og
hva byr så årets bokhøst publikum? Er det
noen «topper som skiller seg ut? – Javisst, les
f.eks. den norske prisromanen «Koloss» av
den unge debutanten Finn Alnæs. Her møter
vi en ny, stor forfatter, mener Strømmevold,
og legger begeistret ut om denne boken.
– Men etter hvert blir vi også presentert for
en rekke andre bøker som sikkert vil bli velkomne overraskelser blant julegavene.
Men det er travle dager i bokhandelen,
og Strømmevold blir opptatt med å demonstrere årets store slager på et annet område: Penol skolefyllepenn. Så vi fortsetter
vandringen rundt i forretningen på egen
hånd. Og snart konstaterer vi at gavemulighetene er legio: Fyllepenner, damevesker,
portemoneer, brevmapper, kosmetikk, platespillere og grammofonplater osv. Eller
skal det være noe til skrivebordet, en nydelig papirkniv i ekte Toledostil, kan hende?
Også for barna er Tynset Bokhandel stedet,
med barnebøker og nye festlige spill, for
ikke å snakke om det store utvalg i all slags
festlig leketøy! Jo, her finner man julegaver
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for små og store – og, ikke minst, til priser
som kan passe for alle.

Flyttetider og nytt bygg
I 1970 flyttet filialen i Alvdal inn i Dagali,
og Kåre Dalen overtok som bokhandler.
Tidligere Nord Østerdal Sparebank
som noen år før hadde flyttet inn i nytt
bygg, fikk behov for større lokaler. Banksjef
Sverre Nyborg ville rydde plass for et nytt
bankbygg på Tuns eiendom, og reelle drøftelser ble tatt opp mellom banken, kommunen og bokhandelen. Det ble dannet et
nytt aksjeselskap bestående av de tre nevnte
parter. Arkitekt ble engasjert og snart var
alt klart for å reise et nytt forretningsbygg.
Dette skjedde uten særlige vanskeligheter
for Tynset Bokhandels drift, fordi det gamle
huset kunne stå i byggeperioden. Første
byggetrinn, med et bygg på en etasje, ble
stipulert til 2,5 millioner kroner, inkludert
tomt. Bygget er dimensjonert for flere etasjer.
Høsten 1974 sto bygget ferdig. Det
gamle Tun-bygget ble revet og banken gikk
i gang med å bygge på den delen av tomten
som i 2018 fortsatt huser banken, nå ved
navn Sprebank1 Østlandet.
Tynset Bokhandel fikk dermed 280
kvadratmeter butikkflate pluss en nesten
like stor kjeller, hvor det foruten lager også
ble planlagt et utstillingslokale spesielt beregnet på skoleelevene.
En forutsetning for Tun-byggets endelige plassering var at det ble gjennomført et
tomtebytte som sikret Tun en del av skoforretningen M. Bergets Eftf. sitt areal mot
at de fikk sine lokaler utvidet med en del av
Tuns fasade mot Brugata. Tynset Sport,
Kåres Herrekonfeksjon, Bøhmers Gullsmedforretning og Tynset Tekstil/Husqvarna flyttet også inn.
I innflytningsåret kunne Tynset Bok93

Tunbygget, der bokhandelen fortsatt holder til. Foto Musea i Nord-Østerdalen / Torgeir Rennemo.

handel tilby papir og rekvisita, bøker og
leker.
I en reportasje i fagbladet Papirhandelen i januar 1975 var tittelen «Hypermoderne og rasjonell bok- og papirhandel på
Tynset» med selvbetjening.
De store bokmessenes tid som hadde
gått over to dager var over. Det var fortsatt
bokmesser, men bokmessenes presentasjonsform forandret seg. Nå var det dessuten de nære møter med forfatterne som
gjaldt. Østlendingens journalist Per Magne
Grue omtalte den litterære sammenkomsten som ble holdt i Tynset Bokhandels lokaler i november 1979.
Igjen hadde Tynset Bokhandel funnet
fram til lokale litterater hvis bøker ble å
finne i bokhandelen. I tillegg kom nyskapningen, en årbok for distriktet og likeså en
ganske volumiøs trykksak om runer og rim
fra Rendal til Røros.
– Et skrivende folk har slått seg ned
under furukroner og ruvende fjellprofiler,
skrev journalist Grue, noe Tynset Bokhandel også markedsførte.
Bokmessens litterater var Unni-Lise
Jonsmoen, Åshild Høyem Husby, Tormod
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Rugsveen, Per Aas-Eng og Ola Jonsmoen.

Filialene
I 1976 ble Alvdal Bok- og Papirhandel et
AS med Aasa og Kåre Dalen samt Unni og
Otto som aksjonærer. I 2000 utvidet Alvdal
Bok- og Papirhandel AS igjen aksjekapitalen, og Kåre kjøpte Unni Strømmevolds
siste aksjer.
I 1981 opprettet Otto filial i Folldal,
Folldal Bok- og Papirhandel, hvor John Ø.
Bekken ble daglig leder. Han solgte bøker
og kontorrekvisita på kommisjonsbasis.
Bokhandelen i Folldal flyttet inn i lokaler i
det gamle Samvirkelaget. Bekken forteller
at butikken gikk fint i 10 år. Folldal Gruver
var en stor kunde innen kontorrekvisita, og
da gruvene ble lagt ned i 1993 hadde det
stor innvirkning på omsetningen. I 1997
var bokhandelen i Folldal historie.

Utvidet med spesialavdeling
I november 1983 åpnet bokhandelen en
helt ny spesialavdeling for kontor- og papirvarer i underetasjen.
Ny innredning kom på plass og alle
papir- og kontorartikler ble samlet. På samÅrbok for Nord-Østerdalen 2018

me sted var det allerede innredet et skoleforum med skolebøker og skoleutstyr forøvrig. Ikke minst i skolesesongen fikk disse
lokalene stor betydning for presentasjon av
skolebøkene. Lokalene var på 175 kvadratmeter og bokhandleren håpet på denne
måten å gi publikum en mer ryddig og
oversiktlig presentasjon av varene. Tidligere ble lokalene også benyttet i juletrafikken til julegavetips og julepynt samt ved
Mammutsalg.
Selv om bokhandelen på Tynset var utvidet og kunne presentere all slags litteratur på en god måte, fortsatte Otto likevel
sine bokturneer til omkringliggende bygder.
Otto Strømmevold gikk bort 02.12.
1998.

Kari Strømmevold overtar i 1986
I 1986 ble firmaet omgjort til familie-aksjeselskap og Ottos datter Kari Strømmevold
overtok som daglig leder og ansvarlig bokhandler etter å ha jobbet ni år i forretningen.
Da var varelageret ryddet, og borte var
grammofonplater, kassetter, instrumenter,
lys og servietter. Nå ble det satset fullt på
bøker, kontor og rekvisita samt kart, leker
og hobbyartikler. Kort i alle varianter ble
også solgt i større omfang.
Det var gode tider også i bokbransjen,
noe omsetning og resultat viste årlig frem
mot 1995, da det flatet ut.
– I oktober hvert år hadde de største forlagene introduksjon av årets bøker på
Hamar /Lillehammer, så Tynset bokhandel
ble stengt klokken 16.00 slik at vi alle kunne
rekke å være på plass når seansen startet
klokken 19.00. Hjemme igjen var vi gjerne
mellom 01 og 02 om natten, alt etter føret.
Neste dag; business as usual, forteller Kari.
Bokturneene rundt i distriktet var fortÅrbok for Nord-Østerdalen 2018

satt en viktig del av promoteringen av ny
litteratur fordi bøker er ferskvare med
størst salgspotensial i utgivelsesåret. Første
halvdel av desember gikk ferden med full
kassebil rundt til bibliotekene på Tynset,
Tylldalen, Øvre/Ytre Rendal, Tolga og
Vingelen. Filialene i Alvdal og Folldal hentet bøker i bokhandelen til sine lokale messer.
Bibliotekene hentet inn forfatterne,
Tynset Bokhandel stilte ut, veiledet og solgte. Boksigneringer på disse messene hevet
salget, og særlig lokale, men også en del nasjonale forfattere stilte gjerne opp i forretningen. Utover 1990-tallet dabbet interessen blant publikum av, og økonomien ble
strammere. Dataverdenen åpnet nye muligheter for innhenting av informasjon, og de
årlige messene før jul tok slutt.
Likeledes var verkenes og de store leksikas tid definitivt over.
Av skjønnlitterære verker toppet Jacob
B. Bull, bind 1 – 10, med en salgsstatistikk
i Tynset Bokhandel på over 2.000 solgte eksemplarer over en 20-årsperiode. Alle bygdebøker solgte også meget godt, ifølge Kari.
Innkjøpsfellesskapet Fri Bokhandel så
sin spede begynnelse på slutten av 1990tallet. De små og en del mellomstore bokhandlere som ikke fant sin plass i de etablerte kjedene, fant sammen.
Ellers må juletrafikken på 1970- og
1980-tallet få noen linjer. Da var det yrende
liv i forretningen, med 7-8 personer bak
disken og lange køer foran kassene. Ofte i
desember var det også svært kaldt ute, og
dørene gikk så mye opp og igjen at gradestokken inne kunne være ned på 10-tallet.

Siri Jarandsen Strømmevold overtar
I 1999 overtok Karis svigerinne, Siri Jarandsen Strømmevold, som daglig leder av Tynset bokhandel. I jubileumsåret er det fort95

satt Siri som er daglig leder av bokhandelen.
Siri er utdannet dataingeniør med 15
års erfaring fra oljebransjen, blant annet
som leder av planlegging i Driftsdivisjonen
i Produksjonsoperasjoner i Saga Petroleum
ASA. Hun hadde ingen bokhandlerbakgrunn, noe hun selv mener har hjulpet
henne til å gjøre ting som andre bokhandlere kanskje mente var umulig.
Året hun overtok meldte hun bokhandelen inn i Fri Bokhandel. Samtidig tok forretningen skrittet inn i den elektroniske
tidsalder. Moderne butikkdatasystem med
lagerstyring muliggjorde online bestilling.
Elektronisk fakturering og regnskapsførsel
ble også installert. Etter hvert har nettsalg
av lokale bøker på egen hjemmeside, Facebook og Instagram funnet sin plass som
like selvfølgelige markeds- og salgskanaler
som den fysiske bokhandelen er.

Lokalt engasjement
Siri har et stort engasjement for det lokale
og nære og ser at lokale forfattere er viktige
kulturbærere gjennom tidsbildene som de
dokumenterer. Først og fremst har hun
støttet, støtter og fremmer hun lokale og
nasjonale forfattere, de etablerte og debutantene.
Gjennom bokhandelens nettside tynsetbok.no satses det også spesielt på salg og
markedsføring av lokale titler.
Til leseglade nordøsterdølers begeistring har dette også skjedd gjennom bokkvelder, bokkaféer, forfattertreff, boksigneringer og boklanseringer samt gjennom
å ta inn titler fra lokale forfattere.
For å vise hvor viktig Tynset Bokhandel var og er for lokale forfattere, tro de fire
forfatterne Jon Ole Hokstad, Gunvor Andbo Nygaard, Jan Kåre Moan og Karin Tørklep Sletten til for å gjøre stats på innehaveren under Merkurs «Handle lokalt»96

dag i oktober 2014.
– Tynset bokhandel er gull verdt for oss
som utgir lokale bøker. Bokhandelen stiller
alltid opp for oss, og slik gir Siri og bokhandelen oss en unik mulighet til å få skrive fra
lokalsamfunnet, forklarte Moan til Østlendingen, og understreket at lokale bøker
skaper identitet og tilhørighet.

Fri omsetning og fri pris på skolebøker
Salg av skolebøker har alltid betydd mye for
bokhandelen. Skolebøkene utgjorde cirka
34 prosent av bokomsetningen til 2004. Da
ble det inngått en bransjeavtale med fri omsetning og fri pris på skole- og lærebøker.
Det innebar at skolebøkene ble unntatt fra
fastprisordningen, og at bokhandlene hadde
ikke lenger enerett til å selge skolebøker.
Fastpris på skjønnlitteratur, faglitteratur og
sakprosa skulle fortsatt gjelde.
– Vi har jobbet lenge med å kompensere
for tapet av skoleboksalget. Lesesirkler, bokkaféer, åpning av galleri og forfatterbesøk er
noe av det vi gjør, sa Siri til en av distriktets
lokalaviser i 2007.
Siri kjempet gjennom sitt styreverv i
Den norske Bokhandlerforeningen helt
opp på ministernivå for at bokhandlene
skulle få kompensasjon for tapet av skoleboksalget. Men det nyttet dessverre ikke.
Men Tynset Bokhandel lot seg ikke så lett
stoppe, og da kommunene la innkjøpet av
skolebøker ut på anbud kastet bokhandelen seg inn i anbudsrundene.
I 2017 vant bokhandelen for tredje
gang på rad anbudskonkurransen om salg
av grunnskolebøker i Tynset, Tolga og Os,
noe som beviser at bokhandelen holder bra
nok standard i konkurranse med nasjonale
størrelser.
– I fjor utgjorde skolebøkene en omsetning på cirka 500.000 kroner, sa Siri til Østlendingen i 2017.
Årbok for Nord-Østerdalen 2018

Bokhandlere kan søke i Merkur-Bok

de mindre kjente titlene av høy kvalitet. Siri
har også årlige, spesielle supertilbud på lokale bøker, som de velkjente årbøkene fra
Musea i Nord-Østerdalen. Bokhandelen
markerer årlig «Verdens bokdag», innstiftet
av UNESCO.
Til jul i 2016 ble en gradestokk med
gradeforklaringer på tynsetdialekten, kalt
Dialekttempen, lansert. Gradestokken er et
rent Tynset-Bokhandel-produkt.

I 2008 ble det i samarbeid med Bokhandlerforeningen etablert et eget kompetanseprogram for bokhandlere i distriktene –
Merkur-Bok, som en del av det statlige
Merkurprogrammet. Dette er et tilbud om
kompetansebygging og nettverksamarbeid
for å styrke grunnlaget for lønnsom drift av
små bokhandlere i kommunesenter og
småbyer i distrikts-Norge.
Daværende statssekretær i kommunalog regionaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken fra Tynset la ikke skjul på at Siri sitt
engasjement var den direkte årsaken til at
distriktbokhandlerne skulle få delta i Merkurprogrammet. Det sa han til Østlendingen i januar 2008.
Tynset Bokhandel deltar årlig i den
landsomfattende aksjonsdagen «Handle lokalt, velg nærbutikken» for lokal handel i
regi av Merkur. Under merkurmarkeringene får alltid lokale forfattere sette sitt preg
på bokhandelen.
Siri var styremedlem i Den norske Bokhandlerforeningen fra 2005 til 2009 og styreleder fra 2009 til 2012. Hun var styremedlem i innkjøpsfellesskapet Fri Bokhandel fra 2003 til 2005 og styreleder fra 2005
til 2009. I jubileumsåret er hun vara til styret i samme organisasjon.

En kan godt si at Tun-bygget ble bygget
som et lite kjøpesenter med både bokhandel, herrekonfeksjon, sportsbutikk, Bøhmers Gullsmedforretning og Tynset Tekstil/-Husqvarna. I nyere tid har flere selvstendige næringsdrivende leid lokaler i
bygget.
Sølvsmed Cecilie Hveding, også i Galleri Duo med billedkunstner Inger Helene
Høyen Hodøl, Vero Moda, Turoperatøren
Hit & Dit, Maya og Annes Frisør og Garnkroken har vært leietakere.
I jubileumsåret har foruten bokhandelens gullsmedavdeling «Den Gyldne anledning», Ringo leketøysavdeling lokaler på
gateplan. Det samme har Østlendingen og
Arbeidets Rett. Underetasjen huser Galleri
Uglen.

Bondens marked og andre aktiviteter

Årets Bedrift 2007

Fra 2012 har Siri markedsført kortreist mat
i tillegg til bøker og andre julegaver før jul.
Flere lokalmatprodusenter får selge sine
varer i julestria i bokhandelen, noe som
viser at bokhandleren også støtter norske
og lokale matprodusenter.
Siri har i flere år presentert årets bøker
i Bunåva i Vingelen under bygdas bokkvelder og boklørdager.
Tynset Bokhandel deltar årlig i Mammutsalget med bestselgere, men også med

Under åpningen av Tynsetmartn 2007 ble
Tynset Bokhandel kåret til «Årets Bedrift».
I 2008 ble Tynset Bokhandel nominert
til «Årets bokhandel 2008». Dessverre
nådde ikke bokhandelen helt opp, men det
kan vel sies at å bli nominert til en så gjev
pris er en seier i seg selv.
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Ulike aktører i Tun-bygget
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