
 

Sensommerkveld i Gravberget 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Finnskogen  og DNT Finnskogen og Omegn-Solør arrangerte siste 

søndagen i august Sensommerkveld i Gravberget. Det er det nordligste av seks områder som inngår i 

Utvalgte kulturlandskap Finnskogen.  

Hele arrangementet foregikk utendørs, både på grunn av koronapandemien og at det er mye 

interessant å se på i kulturlandskapet.  Det startet med en vandring med Gravberget gård som 

utgangspunkt. Kjentmann Jan Sverre Moen fortalte historien om bygninger og plasser etter hvert 

som deltagerne passerte gamle skolebygninger, boplasser og andre kulturminner. Hilde Håkensmoen 

fra DNT tok frem historien fra nyere tid. Sol Olastuen fortalte historier knyttet til sagn og overleverte 

fortellinger fra området 

På gården Olastuen ble deltakerne ønsket velkommen av eierne Anders og Sol Olastuen, som 

sammen med resten av familien, åpnet opp gården for besøk og friluftskonsert.   

Samtlige førti deltakere ble servert lapskaus, kaffe og kaker før den kjente visesangeren Tor Karseth 

tok på sin lune måte oss med gjennom fortellinger og viser fra Hedemarken. Med en ramme av kuer 

på innmarksbeiter og aftensol ble dette en vakker avslutning av Sensommerkveld i Gravberget.   

 

Sensommerkveld med glade toner i Gravberget                 Foto Anders Olastuen 



 

Gravberget med kirka og Juvberget i bakgrunnen               Foto Merete Glorvigen 

 



 

Vandring på sti i granskog                 Foto Iver H Breisjøberg 



 

Hilde Håkensmoen, Jan Sverre Moen og Sol Olastuen forteller historier fra Øvre Berget 

Foto Iver H Breisjøberg 



 

 

Vidkun Tokstad hadde anektdoter og historier fra Gravberget       Foto Iver H Breisjøberg 



 

Merete Glorvigen beundrer storslått utsikt                   Foto Iver H Breisjøberg 



 

Kulturlandskapet har mye å by på           Foto Merete Glorvigen 



 

Bygninger harmonisk plassert i terrenget                           Foto Merete Glorvigen 



 

DNT Finnskogen og Omegn-Solør har merkede stier i området.                       Foto: Sol Olastuen 



 

Gamle skolebygninger i Gravberget                             Foto Iver H Breisjøberg 

 
 



 

Ada Bredalen har vokst opp på Gravberget gård         Foto Sol Olastuen 



 

Friluftskonsert i Olastuen med Tor Karseth                 Foto Merete Glorvigen 



 

 



 

Beitedyr gjør en god jobb i kulturlandskapet              Foto Sol Olastuen 


