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• Atnbrufossen Vannbruksmuseum innbyr til de tradisjonelle 
Fossdagene i Sollia 31.08 - 04.09, i år for 22 gang. 
 

• Årets program er i hovedsak viet den spennende historia om 
tømmerfløtinga i Atna med sideelvene Setninga og Hira 

 
•  Et av årets høydepunkter blir å fløte tømmer gjennom 

Atnbrufossen på lørdag.  Bare her i  denne «kvitfossen»  kan du 
oppleve tømmerets dans i flomstort vatn.  
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• Hedmark Fylkeskommune har allerede støttet dette opplegget med 
følgende begrunnelse: 

    "Fossedagene i Sollia representerer en type prosjekt som på en 
nyskapende og spektakulær måte formidler kulturhistorie gjennom 
fløting gjennom Atnbrufossen, med alle aktivitetene rundt i funksjon. 
En levende formidlingsform som gjennom rekonstruksjon av faktiske 
arbeidssituasjoner formidler all dramatikken rundt tømmerfløtinga 
som var  en sentral næringskilde  for regionen. Tiltaket er viktig for 
Glåmdalsregionen spesielt, men bør interessere et bredt publikum 
utover regionen." 
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 Programposter som beskriver historien om tømmerfløting i Hira, Setninga 
og Atna 

 
• Onsdag: åpning av foto- og gjenstandsutstilling om fløting i Fossehuset  
 
• Fredag: historisk vandring i kulturlandskapet med spesiell vekt på fløterhistorie men også med blestrings- og 

bureisingshistorie. 

 

• Lørdag er den store Fossedagen. Her finner vi et rikholdig kulturprogram ved Fossehuset. Hovedtemaet er tømmer 
og tømmerfløting med tekster fra bl.a. Hans Børli 

• Under fjorårets kulturprogram snakket Stortingspresident Olemic Thommessen over temaet ”Fred og forsoning” 
 
• I kulturprogrammet ellers finner vi utdeling av Fosseprisen, Fossegrimprisen og presentasjon av to unge kunstnere. 
 Programledere er som regel meget profilerte personer innen kulturlivet 
 

• dagen ved og i fossen avsluttes med fløtinga gjennom Fossen.  
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I fossen lørdag: 
Kulturprogrammet 
Hovedtemaet er 
tømmer og 
tømmerfløting 
med tekster fra 
 bl.a. Hans Børli 
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 På Jomsborg lørdag: 
• På dagen: markedsdag og aktiviteter av ulike slag. 

Her finner du også Fossegalleri med salgsutstilling 
for kunst og brukskunst, fotoutstilling på Sollia 
skole, miniatyrtog for barna 

• På kvelden: konsert og gammeldansfest i 
gammeldansens "kultlokale" Jomsborg  

      
     Søndag:  
• Søndag avrundes Fossedagene med gudstjeneste og 

Høsttakkefest i Sollia kirke med kirkekaffe på 
Solvang    
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   Tema med stor kulturhistorisk verdi: 
• På alle de 22 årene som Fossedagene har blitt arr har det vært et gjennomgående tema med stor kulturhistorisk verdi. Den store 

kulturforestillingen på lørdag er alltid basert på dette hovedtemaet. I programmet på fredag inngår samme eller et annet tema, 
også det av kulturhistorisk verdi 

• Hovedtema de siste årene: - i tillegg har det blitt satt opp ei minneplate knyttet til personer  som inngår i temaet. 

• 2016: - historien om tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna 

•  2015: "Krig, fred og forsoning”. Minneplate  ”2. Verdenskrig: SOE Operation Grebe/Grebe Red” 

• 2014:  "Rondane i kunst, kultur og geologi” . Minneplate ”Vinternatt i fjellene – Harald Sohlberg” 

• 2013:  "Sollia og de reisende" – taterne. Minneplate ”Karl Fant i tradisjonsmusikken” 

• 2012:  Lokal geologi rundt Atnasjøen . Minneplate ”Sigrid Undset i litteraturen” 

• 2011:  Jernvinna og Sollia. I tillegg på søndag Lassenfamilien og Sollia  

• 2010:  A.O.Vinje og ferda gjennom Sollia. Minneplate ”No ser eg atter slike fjell og dalar – A.O.Vinje” 

• 2009:  Knut Hamsun og Sollia. Minneplate ”Marie og Knut Hamsun i Sollia” 

• Slik kan en gå bakover. 

• Nærmere info om de enkelte årene finner du på www.sollia.net  

 

http://www.sollia.net/
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Fossedagene har gjennom alle år 
hatt et nært samarbeid med 
profilerte scenekunstnere 
- Per Kr. Ellefsen (kjent i 

rollefiguren Elling), Anne Marit 
Jacobsen, Åsmund Nordstoga, 
Knut Buen, Øystein Sunde 

 Som programledere: 
 - Toralv Maurstad, Beate 

Eriksen,   
og profilerte samfunnsmennesker 
       som medvirkende ellers: 
 - Stortingspresident Olemic 

Thommessen 
 - daværende miljøvernminister 

Bård Vegar Solhjell  
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Det ligger mye arbeid bak dette opplegget. 

- vi jobber etter et budsjett på 250 000 kr. – heri 
sponsorstøtte på kr. 125 000 

- vi har estimert antall dugnadstimer som ligger 
bak årets Fossedager til ca. 3 100 t 

- budsjett kan forevises etter ønske. 
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Blir du med på laget? 
1. Vi har som mål å samle et ”Fosselauget” til støtte for Fossedagene: 
- min. kr 10 000 pr. bedrift/off. virksomhet 
- de som sponser unge talenter – mer om dette i neste bilde – inngår i 

dette Fosselauget 
- De som sponser Årets Minneplate inngår i dette ”Fosselauget” 
2. Vi ønsker sponsorer knyttet til de to kulturprisene Fosseprisen og 

Fossegrimprisen og til presentasjon av årets unge talenter 
3. Vi ønsker sponsor til den årlige minneplata – se info senere 
4. Vi ønsker annonsører knyttet til plakater/annonser – priser etter 

avtale/praksis fra tidligere år. 
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Nærmere info om muligheter for å sponse 
• Fosseprisen - er innstiftet for å gi heder, for å ære og hylle den 

verdige prismottakeren. Vise at vi ser innsats og virke for fellesskapet 
- kr. 2.000 

- Fossegrimprisen - er innstiftet for å hedre musikere som på en 
innspirende og fortjenestefull måte  har gledet oss med sin utøvende 
gjerning. – kr. 5.000 

 -    årets unge talenter – er innstiftet for å oppmuntre og synliggjære 
unge talenter innen ulike musikksjangere og vise at vi har  ”auger” og 
oppmerksomhet mot de nye slekter – kr.10.000 – sponsing her gir 
automatisk medlemskap i Fosselauget 

- årlig minneplate knyttet til hovedtemaet – kr.20.000 -sponsing her 
gir automatisk medlemskap i Fosselauget – seneste side 
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Nærmere info om muligheter 
for å sponse 

- årlig minneplate knyttet til 
hovedtemaet – kr.20.000 -
sponsing her gir automatisk 
medlemskap i Fosselauget 

Minneplata er laget i sten med 
tekst og bilde gravert inn 
for evig tid. De plasseres på 
steder som har relevans til 
det minneplata dreier seg 
om. Disse stedene skal 
inngå som framtidige 
turmål  og bygge lokal 
identitet og stolthet.  
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Hva tilbyr vi som gjenytelser? 
 A. Som medlem av Fosselauget: 
- 1x3(4) reklameseil montert på skigarden ved inngangen til Fossen  

 ( - lengder etter avtale og pris) 

- profilert som medlem av Fosselauget på egen plakat i fossen og på Jomsborg 

- mulighet til å knytte seg opp mot de to prisene som deles ut: Fosseprisen og Fossegrimprisen  

- 2 gratisbilletter til alle arr. i løpet av helga 

 B. Som sponsor av den årlige minneplata, de to prisene Fosseprisen og Fossegrimprisen samt 
presentasjon av årets unge talenter - presentasjon ved utdelingen og på en plakat i fossen og på 
Jomsborg. Disse elementene kan også inngå i pakke innen Fosselauget 

 - A+B: - omtale i sollia.net som nyhetssaker innenfor redaktørplakaten 

 C. Som annonsører: logo på annonse/arr. plakater/egen plakat med oversikt over annonsører i 
fossen og på Jomsborg 
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Vi håper at dere ser verdien i å støtte en slik unik 
      kulturfestval som årlig besøkes av  
      ca. 1000 tilskuere 
 
• For ytterligere info: 
• Anne Grethe Toften  
 anne-grethe.toften@moelven.no/416 08 040 
• Jo Øvergaard – jo@sollia.net /907 51 833 

 
• Salg og promotering – markeds- og mediaansvarlig 
• Hans Sollid – hans.sollid@fjellnett.no  991 65 970 
• Dere vil bli kontaktet  i tida framover mot sommeren.  

 
 

Vi ser fram til et positivt samarbeid! 
 

 

mailto:hans.sollid@fjellnett.no/991
mailto:hans.sollid@fjellnett.no/991
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Nærmere info om Fossedagene: 
1. Se www.sollia.net/søk på fossedagene 
2. Se trailer fra Fossedagene 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=CHycshgRkIY&feature=youtu.b
e 

3. Se og hør trailer fra stortingspresident Olemic Thommessen tale om 
fred og forsoning under Fossedagene 2014 

 https://www.youtube.com/watch?v=WzQncpZu5Mo&feature=yout
u.be 

4.    Se og hør udelingen av Fosseprisen 2014 
       https://www.youtube.com/watch?v=dw4ywtdUqLU 
 

http://www.sollia.net/fossedagene
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