


Styrets beretning for 2017  
 
 
 
 

Styret i Nordre Odalen Kulturminnelag har i 
2017 hatt følgende sammensetning:  
Gunnar Nygård, Asgeir Østli og Bengt Ringvold 
(ledergruppe), Ingegerd Tronbøl (sekretær), 
Ola Erik Tangen og Jørgen Bekken 
(styremedlemmer), samt Siri Føsker, Trond 
Geir Strandhaug, Roar Jonsrud og Stig Jarle 
Fjeld(varamedlemmer). Lars Mobraaten har 
vært engasjert som lagets regnskapsfører. 
 
Det har vært avholdt sju styremøter.  
Ved utgangen av året hadde vi 133 registrerte 
medlemmer.   
 
På vårmøtet hadde vi besøk av kulturformidler  
Odd Georg Murud fra Gjerdrum. Han fortalte 
om kjente hedmarksforfattere og underholdt 
med visesang.  
 
Knut Ola Storbråten viste bilder fra  
Liv i stuene på Odalstunet gjennom 40 år. 



 I juni deltok fire av Trond Strandhaug, Siri Føsker, Ingegerd Tronbøl og Gunnar 
Nygård på et møte med Jorun Engen fra Eidskog historielag. Tema for møtet var 
planer om en pilegrimsled gjennom Odalen. 
 

 Etter at Odal slektshistorielag tok kontakt med kulturminnelaget med ønske om 
sammenslåing, ga styret Asgeir Østli, Bengt Ringvold og Gunnar Nygård fullmakt 
til å forhandle med slektshistorielaget om en avtale. Etter to forhandlingsmøter ble 
det enighet om et forslag til avtale som legges fram på lagenes årsmøter. I den 
forbindelse foreslår kulturminnelagets styre endringer i vedtektene. 
 

 Vi har to bokprosjekter i arbeid. Ei bok med fotografier av nordodølinger «I hællj og 
søkkten» ventes klar for trykking til høsten. Ei bok om gruver og skjerp i Nord-
Odal, basert på Kari Underthun og Ingegerd Tronbøls artikler, er også i arbeid. 
 

 I et møte med styret la Bjarne Haug Thesen en idé om et nytt bokprosjekt med 
arbeidstittel «Håkken, Hæ, Håppas, Hånner» – ei faktabok om Nord-Odal delvis 
inspirert av Schibsteds klassiker «Hvem, hva, hvor». Styret tar idéen med seg og 
håper på å komme i gang med dette prosjektet i løpet av 2019. 
 

 Kulturminnelaget har en god dialog med kommunen om tusenårsstedet ved 
Sandsfossen. Bengt Ringvold, Jørgen Bekken og Stig Jarle Fjeld har vært på 
befaring og kommet med konkrete forslag til om vedlikehold og oppgradering.   
 

 Etter at vi inngikk avtale med Anno museum, er arbeidet med overføring av 
fotosamlinga vår til Digitalt museum nå kommet godt i gang. Våre bilder blir 
dermed tilgjengelig på Internett sammen med andre fotosamlinger fra hele landet. 



Kultur- 
historiske 
skilt 
 

Vi har satt opp to 
kulturhistoriske 
skilt i 2017: Ett i 
Skålbergsætra … 
 



… og ett på 
Gammeldalsrud. 
 
Vi har fått mange 
positive tilbake-
meldinger på de 
blå skiltene.  
 
Tre nye skilt er i 
produksjon. De vil 
bli satt opp i løpet 
av 2018. 



Prosjekt  
Torpet 
Kulturminnelaget 
bevilget i 2017 
20.000 kroner til 
Prosjekt Torpet.  
 
Det er prisverdig 
at det er satt i 
gang arbeider 
med å bevare det 
gamle finnetorpet 
og samtidig legge 
til rette for 
gjenåpning av 
skisenteret. 



Dialekt-
prisen 2017 
Jonas Strand Gravli 
ble årets «Kav 
odøling». 
 
– Dialekta er en 
såpass stor del av 
identiteten min. Man 
skal holde på det. Jeg 
gjorde ikke det i 
starten, da jeg flyttet til 
Oslo. Da la jeg jo om 
tvert. Men så fant jeg 
ut at jeg må da ikke 
være flau over å være 
fra Odalen. Det er 
viktig altså, og folk 
liker det. Så da folk 
hører meg prate, så 
sier de jo  
«herregud så  
fin dialekt!» 



Jul i Nord-Odal 
Helt siden starten i 1990 
har størstedelen av 
overskuddet fra salget 
av Jul i Nord-Odal tilfalt 
Sand IF og IL Mogutten. 
Etter sammenslåingen i 
fjor er det nå Nord-Odal 
IL som er mottaker.  
 
På kulturminnelagets 
vårmøte kunne Steinar 
Bjørnstad på vegne av 
redaksjonen overrekke 
et verdikort på kr 70.000 
til lederen i Nord-Odal 
IL, Linn Martinsen 
Bjerke. Redaksjonen og 
styret i kulturminnelaget 
takker alle bidragsytere, 
annonsører og selgere 
som gjør det mulig  
å utgi heftet. 
 



Bøddelens hus 
Gjennom 28 år har 
Bengt Ringvold vært 
en trofast bidragsyter 
og redaksjonsmedlem 
i Jul i Nord-Odal.  
I 2017 samlet han 25 
artikler i ei bok med 
tittelen «I bøddelens 
hus». 
 
Hovedkapittelet er ei 
nyskrevet fortelling om 
den beryktede 
bøddelen August 
Anton Lædel og hans 
familie. 
 
Kulturminnelaget har 
støttet utgivelsen med 
10.000 kroner.  



Nell Gravlies 
samlede 
komposisjoner 
Notearkene til Nell J. 
Gravlies 146 
komposisjoner er nå 
samlet i et hefte og 
publisert på en egen 
nettside. En stor lokal 
kulturskatt er dermed 
sikret for ettertida og 
gjort tilgjengelig for 
sambygdinger og 
andre musikk-
interesserte. 
 
Kulturminnelaget har 
bidratt med 10.000 
kroner til prosjektet. 



Høstmøtet 

På et godt besøkt 
høstmøte hadde vi 
besøk av historiker og 
journalist Fredrik 
Larsen Lund. Han 
fortalte om mer 
ukjente sider av norsk 
utvandring og viste 
bilder fra «norske 
utposter» på alle 
kontinenter.  
 
Bengt Ringvold 
presenterte boka  
«I bøddelens hus». 



Kulturminnelaget er, sammen med Odal Bygdekor og Storsjøkoret, 
med i prosjektgruppa for forestillingen «Temmeret skær fram!» som 
skal vises i Milepelen 21. og 22. april 2018.  
 
Fløterkonflikt og kjærlighet er temaet i det lokalhistoriske 
syngespillet som Hans Ludvig Fredheim har skrevet med 
utgangspunkt i den dramatiske arbeidskonflikten i Grytåa og Juråa i 
Knapper våren 1928.  
. 



Takk!  

Styret takker  
alle medlemmer  
og andre  
interesserte for  
stor positivitet,  
dugnadsinnsats,  
hjelp  og støtte.  
 



Valg 
 
Valgkomiteens innstilling:  
 
Leder:  Gunnar Nygård – gjenvalg (1 år)  
 
Nestleder:   Asgeir Østli – ikke på valg 
      
Styremedlemmer:  Bengt Ringvold – gjenvalg (2 år) 
  Ingegerd Tronbøl – ikke på valg 
  Ola Erik Tangen – ikke på valg 
  Jørgen Bekken – gjenvalg (2 år) 
  
Varamedlemmer:  Siri Føsker – gjenvalg (2 år) 
  Trond Strandhaug – ikke på valg 
  Roar Jonsrud – gjenvalg (2 år) 
  Stig Jarle Fjeld – ikke på valg 
    
Revisorer:   Eirik Olav Østmoen – gjenvalg (2 år) 
  Turid Aas Thorstensen – ikke på valg 
  
Valgkomite: Bjørn O. Andersen – ikke på valg 
  Anita Bunes – gjenvalg (2 år) 
  Marius Skogstad – gjenvalg (2 år) 
 



Grasrotandelen 
Du som spiller hos Norsk Tipping kan velge å la Nordre Odalen Kulturminnelag motta inntil fem 
prosent av det beløpet du spiller for. Dette beløpet, som kalles «Grasrotandelen», går ikke utover 
innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Du kan gjøre dette enklest 
ved å ta med dette arket med strekkoden til tippedisken hos kommisjonæren. Spiller du via 
Internett, kan du bare logge deg inn og følge instruksjonene der.  

Takk for at du støtter oss! 

Mer informasjon om laget og våre aktiviteter finner du på våre 
internettsider: www.kulturminnelaget.no.  Du finner oss også på Facebook. 
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