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I år måtte vi innendørs for å finne et sikkert vårtegn på denne tida. Og i Graslia er det mange av dem. I drivhuset her er Laila og Tor 
travelt opptatt med å skape gode vekstvilkår for røde, hvite og blå Stemorsblomster. Da vi tok bildet rett før påske, var det bare  
14 dager siden de hadde plantet dem, men de skal ut allerede 20. april. 14000 planter står nå og godgjør seg i drivhuset, men dette er 
bare en tredjedel av plantene de skal ha fram, så det blir travle tider framover. – Også purre og grasløk er allerede i jorda og i år vil vi for 
første gang ha noen krydderplanter, som Lavendel, Oregano og Sitronmelisse, sier Laila



 

Jeg er ikke på fornavn med 
de store gutta i konkurranse- 
idretten og blir lett irritert 
når Glåmdalens sportssider 
breier seg utover den siste 
halvparten av avisa eller lager 
førstesider med krigsover-
skrifter når KIL får inn et 
mål. På den annen side er 
jeg fullt klar over den gleden 
som føles når man oppdager 
at kroppen fungerer som den 
skal og kanskje er i stand til 
å yte minst like mye som 
andres på samme alderstrinn. 
Idrett kan også føre mye 
positivt med seg i form av 
samarbeide og kameratskap. 
Nå har jeg sett gjennom 
de gamle protokollene til 
Austmarka Idrettforening og 
etter hvert blitt mer og mer 
imponert over det dugnads-
arbeidet som medlemmene, 
ja hele bygda, har nedlagt 
i årenes løp. Her er bygget 
hoppbakker med svære 
ovarenn, revet gamle hus, 
saget materialer og satt opp 
nytt, kjørt grus, grøftet og 
planert, for ikke å snakke om 
alle arrangementene som er 
blitt gjennomført både vinter 
og sommer. Mest er jeg nok 
imponert over gjennom-
føringen av Norgesmester-
skapet i skiskyting som fant 
sted i mars 1980. Her var 
virkelig hele bygda med og 
sørget for innkvartering, 

matlaging, preparering av 
løyper og avvikling av selve 
arrangementet. At det ble 
en suksess for Idrettslaget 
er det ingen tvil om. Nå er 
skiskyting igjen blitt aktuelt 
på Austmarka, og det er vel 
liten tvil om at det er de 
store gutta som deltar i OL 
som inspirerer. Kanskje jeg 
ikke burde være så skeptisk 
til konkurranseidretten? Bare 
synd at det har utartet til et 
sirkus der pengene står veldig 
sentralt.
 Gjennomlesing av gamle 
protokoller med møte- og 
årsmøtereferater og gjerne 
utklipp fra omtale i lokal- 
avisa, har pekt på et nytt 
problem. Fra slutten av 
80-tallet er løsbladsystemet 
med bruk av skrivemaskiner og 
PCèr tatt i bruk og proto-
kollene forsvant. Dermed 
forsvinner også historien. 
Å finne fram til gamle 
referater blir for de fleste 
lag og foreninger håpløst 
i framtiden. Jeg kan bare 
gi ett råd: Sørg for i tide å 
få samlet alle referater i en 
protokoll med stive omslag 
og om mulig lim inn alle 
avisutklipp og bilder som har 
med foreningens aktiviteter å 
gjøre – dette kan bli verdifull 
historie for dem som  
kommer etter oss! 
Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder

De fleste kjenner vel Geirr 
 Lystrup fra visene og for-
tellingene i Brakar og  Johanna 
eller Mauril og Maurits, to 
CD`er som har moret mange 
barn. I Austmarka kirke fikk vi 
oppleve en ny side av Lystrup, 
der han tok oss med på en 
vandring fra barndommens 
kirkerom og  inntrykk som 
prestesønn i Vinje. Dette er 
diktning  gjennom de siste ti 
årene og har på mange måter 
ført han tilbake til kirken 
 gjennom salmer under felles-
tittelen ”Lysmannen”.
 Sammen med Hilde-
gunn Øiseth på trompet 

og bukkehorn og Ingrid 
Kindem på keybord og ikke 
minst Austmarka Bygdekor, 
fikk vi en lys, munter og 
vårlig musikkopplevelse 
i Austmarka kirke midt i 
mars. Her var det mye frisk 
sang og musikk som også 
ungdommen ville satt pris 
på, men selv gratis inngang 
for disse hadde ikke lokket 
noen inn.
 – Min første salme skreiv 
jeg til onkel Hans – en 
 skogens mann, fortalte 
Lystrup. Den har tittelen 
”Stadig nær”, en vakker og 
følsom salme til en han var 

100 års jubileum
Austmarka Idrettslag er 100 år og vil markere dagen med 
aktiviteter for store og små i Bergkollparken lørdag  
12. juni fra kl.11.00. Alle grupper i idrettslaget vil vise 
seg fram og det vil bli arrangert natursti, potetløp,  
orienteringsløp, fotballkamper og mye mer. Dagen 
avsluttes med fest i Bergkollen. AIL oppfordrer alle til å 
stille opp og markere dagen. 

Gudstjenester utenfor kirken (kl. 12.00)
Kr. Himmelfartsdag, torsdag 13. mai blir det  
gudstjeneste hos Torill Torp Lunderbye på Varaldskogen.
Søndag 20. juni er det Friluftsgudstjeneste på  
Dronningens utsikt.

Pensjonistforeningen
Innbyr til hyggetreff søndag 25. april kl. 16.00 på 
 Samfunnshuset. Underholdning ved Fiasko.  
Servering og lotteri.
Fredag 14. mai kl. 18.00 spiller Torps trio opp til dans
Fredag 11. juni kl. 18.00 er det rømmegrøtfest.  
Laila spiller. 

Trekkspilltreffen
Arrangeres i Bergkollparken 2. – 4. juli.

Hjemmeside
Se også Austmarkas hjemmeside www.austmarka.no 
for siste nytt. Her kan du også lese tidligere utgaver av 
Austmarkingen

I Lysmannens fotspo r
svært glad i. Sammen med 
Øiseth på hornet og Bygde-
koret, ble dette en varm og 
god opplevelse. 
 ”Vårherres kino” var av 
den lystelige tonen der 
selveste Chaplin i Inger 
Lise Torps skikkelse entret 
midtgangen og satte oss 
tilbake til stumfilmens 
dager med levende musikk i 
kinosalen. Likeens var ”Vår-
herre dansar” også en frisk 
og munter vise der Lystrup 
gjør litt narr av prektigheten 
og alvoret som ofte preger 
kirken – men her svingte 
det – og var godt ment. 

 Lystryp håper forresten at 
en av hans viser ”Sol over 
sol” vil bli tatt med i neste 
utgave av salmeboken, Ja, vi 
kunne kanskje trenge noen 
flere av hans viser i den? Og 
han har nok å ta av. 
 Bygdekoret hadde fått 
kort tid på seg til å øve 
denne gangen, men de kom 
meget godt fra oppgaven 
og satte en ekstra spiss på 
fremførelsen av visene. De 
fikk også prøve seg som 
senior tensingere under den 
siste visen ”Ta meg på!” - og 
dette ga mersmak! Takk for 
en fin opplevelse. 

Austmarka Bygde-
kor bidro til en 
trivelig sang- og 
musikkopplevelse i 
kirken.

Austmarka Historielag inviterte i vinter til deltakelse på et 
guidekurs der man kunne lære litt om Finnskogen generelt 
og om Austmarka spesielt. Kurset er gratis og gir deltakerne 
kunnskaper om historie og severdigheter i omegnen uten at 
de derved forplikter seg til å være guider. Kurset arrangeres av 
Norsk Skogfinsk museum og kursledere er Dag Raaberg og 
Birger Nesholen. Det går over 4 kurskvelder med avslutning 
8. mai med omvisning i bygda.

Guidekurset startet opp!

Rundt 20 tilhørere, blant dem flere ungdommer, var samlet  
i slutten av februar til den første kurskvelden, der Birger  
Nesholen fortalte om den skogfinske kulturen.

REKLAME FOR DITT FIRMA HER?
Kontakt Austmarkingen



54 Austmarkingen  – 2/2010Austmarkingen  – 2/2010

Det er alltid basartid. Noen 
holder basar på høsten, andre 
på våren. I år var Kjerret Vel 
først ute med sin årlige basar 
i slutten av mars. Strøm-
utgifter og vedlikehold til den 
gamle skolen som vellet driver, 
koster penger, og basar gir 
en velkommen inntekt. Det 
sosiale er en vel så viktig del 
av det, og med et rikholdig 
oppbud av kaffe, mat og kaker 
kommer praten fort i gang. 
Vellet hadde også vært flinke 
til å samle gevinster, så ”årene” 
gikk glatt unna. Musikk 
og sang sørget de populære 
”Fiasko” for – og her ble det 
ingen fiasko. En hyggelig et-
termiddag og et  økonomisk 
resultat på kr. 4000,- var 
noe både vellets leder, Per 
Skoglund, og de frammøtte 
var vel fornøyd med.

Å gå i tog, enten det er 1. eller 17. mai, er utenkelig uten 
å ha Austmarka Bygdekorps med. De første 15 årene 
hadde skolen på Austmarka sitt eget skolekorps, med 
egne uniformer og instrumenter. I dag er det stort sett 
noen av disse elevene som fremdeles holder sammen, 
øver og skaper liv i de gamle instrumentene. Men nå 
 begynner mange av instrumentene å bli slitne og korpset 
har innsett at det trengs penger både til fornyelse av noen 
 instrumenter og til generelt vedlikehold av andre. 

Fra venstre: ”Ved 
 kysten”, en pastell 
av Rolf Haugård, 
Eidskog.  ”August 
Morning”, litografi 
av Tore Hogstvedt, 
 Rælingen. 
 ”Aftenglød”, olje-
maleri av Arne 
Martinsen, Eidskog. 
Foran; ”Vinterlys”, 
en kunstbok med 
landskapsmalerier av 
Tore Juell, Kragerø. 
I tillegg kommer 
 fotografiet ”I Sagåa” 
tatt av Gunnar 
Johnsen.  

Lotteri for Bygdekorpset

En glad og engasjert gjeng pusset opp 
klasserommet sitt. Fra v.: Gjermund, 

 Espen, Helena, Halvor, Marie,  
Hans-Martin, Michael og Kim

De engasjerte tiendeklassingene hadde 
lenge ønsket  å pusse opp klasse-
rommet og på onsdag kveld 3. mars 
satte de i gang.  
 Dårlig vedlikehold av klasse rommet 
hadde ført til at flere ting trengte 
 ettersyn og utskifting. Nye gardiner 
sto også høyt på ønskelista.  
 Skolen skaffet maling og ved hjelp av 
Leif Andersson og Torgeir Solheim ble 
 oppussingen satt i gang, og det skortet 
ikke på innsatsvilje og  engasjement fra 
elevenes side. Gardiner til klasserommet 
ble det også en råd med. Foreldrene 
stilte opp med brus og pizza, sistnevne 
tilberedt på skolen og servert nystekt 
til elevene. Elevene ble ikke ferdige på 
en kveld, så de fikk lov til å bruke noen 
undervisningstimer til å bli ferdige, og 
skikkelig bra ble det. 

Elever pusser opp
Tekst og foto: Hans Erik Møller

Basar på Kjerret
Basar er en hyggelig 
måte å treffe folk på – fra 
hele bygda.

Leder av Kjerret Vel kunne vise fram et stort utvalg av gevinster til vårens basar på Kjerret.

 Heidi Finbråten luftet problemet på skolen, og det viste 
seg at hjelpen ikke var langt unna. Rolf Nordli, lærer på 
Austmarka i mange år, tenkte over saken og kom med et 
tilbud. Bygdekorpset skulle få 3 flotte malerier av kjente 
kunstnere samt en kunstbok som de kunne lodde ut. Også 
Gunnar Johnsen, bygdas naturfotograf, ville bidra og ga 
korpset et spennende fotografi han har kalt ”I Sagåa”.
 Salg av lodder foregår helt fram til 17. mai, så nå kan vi 
alle være med å støtte bygdas musikanter.



som Austbo, er til felles 
hygge og i dag var det flere 
eldre som var nede og hilste 
på de unge. Vi fant også en 
innflyttet mor med to små 
tvillinger som var på besøk 
for å bli litt bedre kjent før 
barna skulle begynne der. 
God kontakt mellom  
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Det å holde på eksisterende 
og samtidig rekruttere nye 
medlemmer til idretts- 
aktiviteter er en vanskelig 
oppgave som de fleste 
idrettslag strever med å 
løse. Men det er hjelp å få 
for dem som vil prøve nye 
veier. Orienteringsgruppa i 
Austmarka IL er blant dem 
som ikke vil ha noe uprøvd, 
og inviterte til en idedugnad 

om klubbutvikling her i 
begynnelsen av mars.
 Tom Erik Brohaug fra  
orienteringsforbundets 
veilederkorps ledet dugnaden, 
der lagets sterke og svake sider 
ble analysert. En av de store 
utfordringene er å flest mulig 
i klubben til å føle et eierskap 
og forpliktelse, sa Brohaug.
 Etter en prosess der de 
frammøte enkeltvis og i 

Rekruttering:

Orienteringsklubben 
prøver nye veier

 grupper diskuterte hva 
 klubben kunne gjøre for 
å utvikle seg videre, ble 
 konklusjonen at det burde 
arrangeres flere samlinger av 
typen familietiltak, der det 
 sosiale var det primære, og 
orientering som en sidea-
ktivitet. Det var også ønsket 
at skolen og samarbeidet med 
den kom sterkere inn i bildet, 
ikke bare gjennom Skole-

sprinten, men også gjennom 
All-idretten og rekruttering av 
lærerne.
 En rekke tiltak og 
aktiviteter utover året ble 
bestemt, datoer fastsatt 
og ansvarlige oppnevnt. 
Til høsten blir det opp-
følgingsmøte for å vurdere 
tiltakene og erfaringene. Vi 
ønsker orienteringsgruppa 
lykke til.

Å ende opp med en tiltaksplan var målet med idedugnaden som Tom Erik Brohaug fra Orienteringsforbundet ledet. Her er fra v.:  
Raymond Hauger, Mette Solbergseter, Per Bottilsrud, Tor Solbergseter, Åse Wilhelmsen, Egil Solbergseter og Anne-Lise S. Hammer. 

Foreldre med småbarn 
på Austmarka er heldige. 
Her har vi verdens beste 
barnehage, i alle fall innen 
kommunen. Austmarka 
Barnehage sammen med 
Lia fikk begge 5.1 poeng av 
6 oppnåelige i en bruker-
undersøkelse kommunen 
nylig gjennomførte. Begge 
barnehagene er foreldre-
styrte og det kan være en av 
grunnene til den høye  
poengsummen. Mest teller 
det nok at foreldrene ser 
hvor godt barna trives 
der og har stor tillitt til 
den daglige ledelsen og de 
ansatte.
 Stor fleksibilitet preger 
også Austmarka Barnehage. 
Her kan foreldrene gjøre 
avtaler om hvilke dager og 
i hvilke tidsrom de vil ha 
 barna der. I flere tilfelle har 
de også avhjulpet  foreldre 
som har kommet i en 
akutt vanskelig situasjon 
når de ikke har fått plass i 
Kongsvingers kommunale 
barnehager. For tiden er 
det 43 barn i Austmarka 
barnehage, men det har vært 
over 50. Barna er fordelt i 3 
aldersgrupper og til høsten 
begynner 7 av de eldste på 

Ole Slaastad har arbeidet i barnehagen i 1½ år og kan ikke tenke seg en bedre arbeidsplass, men nå 
er han kalt inn til militærtjeneste. Her med Bastian, Jon Andreas, Lisa og Marius.

Tor Erik og Jennifer kan åpne 
billedbøker og bla i dem på 
PC`en, men bare 10 minutter om 
gangen, det sørger Ole for.

Barnehagen som toppskårer

foreldre og de ansatte  
prioriteres høyt, og om 
kvelden moret både  
foreldre, barn og de ansatte 
seg i akebakken.

I Rådyrstua har Filip, Ingrid, 
Kasper, Pontus, Lina og 
Kasper lagt at stort  
puslespill.

skolen, så det går alltid litt 
opp og ned.
 Vi besøkte barnehagen 
vår på Barnehagens Dag, 
og ble møtt med flagg og 
ballonger så her var det 
helt tydelig at noe spesielt 
sto på. Beliggenheten, med 
lokaler i samme bygning 
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Sikrere skolevei

I midten av mars inviterte 
fagansvarlig Ivar Brenna 
i Teknisk forvaltning, 
trafikkansvarlig Kjetil 
Lein og Austmarka barne- 
og  ungdomsskole til en 
 diskusjon, der formålet var 
å finne fram til tiltak som 
gjør skoleveien tryggere 
for elevene. På forhånd var 
elevene blitt rådspurt, og 
hadde skriftlig beskrevet 
hva de anså som farlige 
 strekninger på deres skole-
vei. Nå var det foreldrenes 
tur til å si sin mening.
 Brenna orienterte først 
om den opprinnelige 
bak grunnen for møtet. 
Allerede i fjor skulle veien 
over Rinna vært gjen-
åpnet, men han hadde selv 
 bestemt at dette skulle settes 
på vent, i det han ville se 
dette i sammenheng med 
 alternative skole veier og om 
mulig en bedre utnyttelse 
av  ressursene. Kommunen 
hadde nå midler, sa Brenna, 
til å gjennom føre tiltak for å 
bedre skoleelevenes gangveier 
med hensyn til trafikksikker-
het i perioden 2010 – 2011.

De frammøtte foreldrene 
ble delt i grupper som 
hver for seg beskrev farlige 
strekninger på skoleveien 
og tiltak for å fjerne disse. 

 De frammøtte foreldre 
kom raskt fram til de farlige 
punktene langs skoleveien, 
og disse samsvarte godt med 
barnas egne vurderinger:
Brua ved brann stasjonen, 
hekkene som dekker 
oversikten både ved Møller- 
boligen og i Bygningsgutua 
og veien mellom Samvirke-
laget og kirken.
 Det var et klart ønske 
fra foreldrene at langs 
 Bygningsgutua, fra der 
Sagåveien kommer opp 
og fram til gangfeltet på 
fylkesveien, dvs. ca 200 
meter, må de gående 
sikres bedre.  Granhekken 
i svingen gjør dette om-
rådet spesielt uoversiktlig. 
Austmarka  Utvikling ved 
prosjektgruppa Vestbredden 
orienterte om den planlagte 
gangbrua over Sagåa og at 
prosjektgruppa hadde gått 
inn for denne løsningen for 
å få en sikrere skolevei for 
dem som bor på vestsiden 
av åa. Det nevnte strekket 
av Bygningsgutua blir en 
del av denne. Både Lein og 
Brenna applauderte denne 

dumper ved skolen og 
utenfor Austbo og en ny 
gangvei fra Badet opp forbi 
Knut Haugen. Herfra et 
par alternative ruter fram til 
skolen. 
 Kommunen vil nå 
nedsette en arbeidsgruppe 
som skal utarbeide et samlet 
forslag om utbedringer. 
Dette skal så ut på “høring” 
i bygda. Forslaget om å ha 
med en representant fra 
AU og en fra Austmarka 
Vel i denne gruppa ble 
akseptert av Brenna og 
Lein.  Foreldrene i bygda er 
optimistiske etter møtet og 
ser fram til at noe snart blir 
gjort for å trygge skoleveien.

løsningen og stilte i utsikt 
både faglig støtte og hjelp til 
å gjøre denne strekningen til 
en helårs skolevei. 
 Andre tiltak som ble 
foreslått var ekstra farts-

Austmarkakongen hviler
”Nå slipper jeg å frykta motorsagas skarpe sverd,
her skal jeg få nyte mitt otium i fred,
og jeg takker Fagernes Utmarkslag for det”.

Ja slik diktet Ottar Hammer til ære for den over 130 år gamle 
grana på Fagernestomta. Men akk, all ting forgår, og her i fjor 
var det helt klart – Austmarkakongen var i ferd med å tørke ut. 
 Størrelsen på ”Kongen” er imponerende: Den hadde en 
omkrets på 3,37 m i brysthøyde, et volum på 7,5 kbm og 
en høyde på 31,5 meter. Denne kjempen ville  Austmarka 
 Historielag ta vare på og etter avtale med Fagernes 
 Utmarkslag kom motorsagas skarpe sverd fram og kjempen 
felt. På vinterføre ble den så slept fram til Tunet. Her ligger 
den nå og venter på å få et solid underlag og tak over hele 
lengden. Vi får tro ”Kongen” er fornøyd med sitt nye til-
holdssted og kan nyte sitt otium på Historielagets grunn.

Rapport fra AIL

Fra årsmeldingen fremgår følgende:
Sesongen har hatt veldig bra oppslutning av aktive utøvere i 
både fotball, orientering og barneidretten.
 I fotball har vi hatt hele 28 stk aktive knøtter. Disse er blitt 
delt i 3 lag som er trent av Terje Kisamoen, Jan Erik Westby, 
Tage Ruud, Tormod Eriksen og Einar Evjebråten.
Jenter 9 år er trent av Ida Trosholmen og Lena Østli.
Gutter 12 år er trent av Tore Vestbekken, Åge Sandbakken, 
Leif Andersson og Ole Martin Øverbye.
Jenter 14 år, trent av Dorthe Bekkengen, spiller veldig bra og 
har i underkant av 50 aktive spillere.
Orienteringsgruppa har deltatt i over 50 løp i Norge, Sverige 
og Danmark og har samtidig arrangert sitt eget Austmarka løp.
 Allidrett har hatt en eventyrlig oppslutning med hele 119 barn 
og ungdom som har vært innom i løpet av sesongen, og som er 
fordelt slik: Tumlegruppa 3-5 år: 33 stk, 1-3. klasse: 33 stk, 4-7. 
klasse: 16 stk, ungdomsskolen: 37 stk. Det var samtidig veldig bra 
oppmøte til klubbmesterskapet på ski der det var 85 deltagere.
 Jeg er veldig stolt av den jobben styret i Austmarka Idrett-
slag gjør for bygda, med tilrettelegging av aktiviteter som 
skal passe til flest mulig både store å små. Derfor satser vi 
igjen på skiskyttergruppa som ett nytt alternativ, sier leder 

Fra årsmøtet. Her ser 
vi fra v.: Agathe Bjørn-
stad, Mette Solberg-
seter, Kjersti Johnsrud, 
Aase Torp Andersson, 
Per  Anders Holen,  
Audhild Riegels, Trine 
Elnæs Sandbakken og 
Caroline Nordseth.

Espen Jahnsrud. En viktig ting er at dere foreldre støt-
ter deres unger til å delta på de aktiviteter som vi lager 
i stand. Jo flere aktive unger, jo bedre er dette for at vi 
kan gjennomføre og opprettholde det aktivitetstilbu-
det som vi trenger på Austmarka. Samtidig ønsker vi 
tilbakemeldinger eller innspill fra foreldrene for å bli 
bedre og for å tilrettelegge på best måte. Til slutt vil jeg 
rette en takk til de avtroppende styremedlemmene for 
godt utført jobb. Disse er: Gunnar Lukerstuen, Agathe 
Bjørnstad og Lena Haakerud.

Tradisjonen tro er det alltid 
gudstjeneste på Tjuvbråtan 
på Palmesøndag. Noen år 
med skiføre, andre uten. 
I år var det kjørevei, stort 
sett på is og snø, helt fram 

Gudstjeneste på Tjuvbråtan

Som en hyggelig innledning 
til gudstjenesten ble ”Palme-
bærerne” møtt av sang fra 
May Helen og Laila.

Det nye styret er:
Leder Espen Jahnsrud 
Nestleder Caroline Nordseth
Kasserer  Mette Solbergseter
Sekretær Audhild Riegels
Styremedlem Trine Elnæs Sandbakken
Styremedlem allidretten Åse Torp Andersson
Styremedlem fotball Kjersti Johnsrud
Styremedlem orientering Tor Willy Solbergseter
Styremedlem anlegg Thomas Johnsrud
Styremedlem skiskytter Per Anders Holen

Austmarka Idrettslag holdt årsmøte 18. februar

nydelig duett fra May Helen 
Aspen og Laila Sagli. Og 
fullt av folk ble det, både 
av sporty turvandrere og 
kjørende, i alt vel 40 store 
og små var samlet for å høre 
påskebudskapet. Tusse-
vangen Vel tok som vanlig 
godt i mot de frammøtte 
og kunne by på kaffe og 
kaker til en koselig prat etter 
gudstjenesten.  

til krysset. Her sto Leif 
Helge Nabben og delte ut 
”palmeblader” i Nordisk 
utgave, dvs en granbarkvist i 
påskegul serviett – ingen tvil 
om at påskebudskapet sto 
for døren.
Og for en herlig over-
raskelse! Da vi nærmet oss 
hytta ble vi møtt med sang: 
” Hosianna Davids sønn! 
Velsignet være han ..” i 
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Idrettslaget på Austmarka 
(AIL) har hatt sine opp og 
nedturer, og når man ser 
bakover i historien blir man 
imponert over den dugnads-
ånd og innsatsvilje som har 
preget laget gjennom alle år. 
Viljen til å prøve noe nytt 
har også alltid vært tilstede 
og har resultert i at laget i 
dag kan tilby de unge på 
Austmarka et stort utvalg av 
både sommer- og vinter-
aktiviteter. Nå ser det også 
ut til at  skiskyting får sin 
rennesanse.
 Vi har sett gjennom 
gamle protokoller og lest 
artikler skrevet av blant 
annet Andreas Aafloen og 
Oddvar Jakobsen, sist-
nevnte formann i idretts-
laget gjennom 17 år (1956 
– 72). I NM-avisen, som 
ble utgitt i forbindelse med 
NM i skiskyting på Aust-
marka i 1980, har Jakobsen 
gitt en fin oversikt over 
Idrettslaget historie opp 
til da. Nedenfor har vi tatt 
for oss de første 50 årene, 
og regner med at vi ut på 
høsten kan gi en tilsvarende 
oversikt over de siste 50 
årene.
 På et møte i  Austmarka 
Ungdomslag 23. 
 februar 1910, framsatte 
 formannen, frøken  Bertine 
Ruud, et forslag om 
 stifting av et idrettslag. En 
komite på tre medlemmer, 
 bestående av sersjant Karl 
Fagernes, Menz K. Grasli 
og H.C. Larsmon fikk i 
oppdrag å utarbeide et lov-
forslag. Dette ble lagt fram 
på det konstituerende møte 
måneden etter og vedtatt 
med noen små forandringer 

Austmarka idrettslag 100 år!

av de 26 fremmøtte. 
Navnet var Østmarkens 
Idrætslag. Lagets formål 
var ”at virke for idrætens 
utbredelse (ski, skøite – den 
frie idræt)” som det het i 
statuttene. Videre: Etvært 
hederligt menneske, der 
har fyldt 16 aar kan bli 
medlem. Årskontingenten 
ble satt til kr. 0,50.
Det første styret fikk 
 følgende sammensetning: 
H.C.Larsmon, formann
Menz Grasli, nestformann 
Emma Jonsrud, kasserer
Karl Fagernes, styremedlem
Ole Holmen, styremedlem.
Merk at det kom inn en 
kvinne i styret fra starten 

av. Det gikk mange år før 
det igjen kom en kvinne 
med i styret.
 De første aktivitetene 
besto av gymnastikk, 
ledet av sersjant Fagernes. 
Han ga også idrettslaget 
 tillatelse til å istandsette 
en skibakke i Braatajorde. 
Allerede neste år arrangerte 
laget hopprenn her og det 
ble hoppet opp til 25 m. i 
Braatabakken. Videre ble 
laget tilbudt en idrettsplass 
på Danielshaugen av O. 
Thomassen.
 Hopprenn ble fort 
populært og de som hevdet 
seg best de første årene 
var Asmund Boli, Sigurd 

Hauger, Klaus, Jens og Ove 
Grasli, Jørgen Sæther og 
Sigurd Fagernes. Det ble 
også arrangert skøyteløp 
på Fagernessjøen og på 
 Møkeren (Sjøviken).
 Interessen for sommer-
idrett viste seg å være laber, 
og i 1917 forandret derfor 
laget navn til ”Ski klubben 
Djerv Østmarken” og ble 
opptatt i Kongsvinger 
og Omegn skikrets. Ski-
klubben inngikk en 10. 
års forpaktningskontrakt 
med Torsten A. Aaserud, 
og fikk bygget en skibakke 
i Aaserudkollen hvor det 
ble hoppet rundt 25 meter. 
Av protokollene framgår 

Av Oddvar Jakobsen og 
Bjørn Dybing

det at Kasper Sæther fikk 
benbrudd i bakken nytt-
årsdag 1919 og således ble 
arbeidsudyktig. Ski klubben 
var ikke snauere enn at den 
arrangerte en kurvfest for 
å hjelpe moren  Ragnhild 
økonomisk og sendte henne 
kr. 100,-.
 Det ble gjennom årene 
arrangert mange skirenn, 
både langrenn og hopp, og 
lagets medlemmer  hevdet 
seg bra. Kurvfester og 
dansearrangementer, og de 
var det mange av, sørget for 
inntektene.
 Interessen for friidrett 
tok seg etter hvert opp 
og etter en ekstraordinær 
 generalforsamling ble ski-
klubbens navn i januar 
1933 forandret til Aust-
marka Idrettslag med 
formål å fremme all 
 praktisk idrett.
 Den første fotballen ble 
innkjøpt i 1933 og løkken 
vest for Bilhaug, tilhørende 
Henrik Gran, ble leiet til 
trening. I 1934 fikk laget 
leiet tomt til idrettsplass 
ved Skullerud dampsag til 
en pris av kr. 1,00 per år 
og planeringsarbeidet ble 
straks igangsatt.
 I årene fram til 1940 
ble det arrangert stafett-
løp, terrengløp, sykkelløp, 
skøyteløp, klubbrenn, 
lagkonkurranser og krets-

renn, ofte med idretts-
lagene  Dristig, Nord-
stjernen, Varald og Jaren 
som største konkurrenter. 
Thorleif Vangen var lagets 
fremste skiløper. Han 
debuterte i februar 1936 
og vant da en stor seier. 
Senere dro han til Oslo 
og meldte seg inn i BUL, 
vant flere Norgesmester-
skap og fikk et landskjent 
navn. I hopp hadde laget 
gode aktive i Arne Støkker, 
Hans  Kolbjørnsrud og Arne 
 Melbye.
 På et møte våren 
1942, der 34 av lagets 40 
 medlemmer møtte opp, 
ble det bestemt at idretts-
laget skulle legge ned all 
 aktivitet. Men i juni 1945 
ble det igjen liv i Aust-
marka IL. Det gamle styret 
ble gjenvalgt og arbeidet 
med å rette opp forfallet 
tok til. Ny dansebane 
kom fort på plass, penger 
 strømmet inn og aktiv-
iteten var på topp. I februar 
1947 sto hoppbakken i 
Berg kollen klar, og det ble 
arrangert kretsrenn med 
hopp og langrenn med 
1200 tilskuere i bakken. 
Bakkerekorden var på 
55 meter, satt av Arthur 
Eggen, Våler IF, i 1950.
 I 1950 ble det bestemt 
å kjøpe inn en gammel 
låve fra Hov Gamlehjem. 

I februar 1947 sto hoppbakken i Bergkollen klar, og det ble  arrangert 
kretsrenn med hopp og langrenn med 1200 tilskuere i bakken. 
 Bakkerekorden var på 55 meter, satt av Arthur Eggen, Våler IF, i 1950.

Interessen for skirenn har holdt seg opp gjennom årene. På 
 Jubileumsrennet til AIL på Tussevangen i år deltok 72 barn. Her 
har vi tre av dem. Fra v. Lisa Elnæs Sandbakken, Jesper Strømstad 
og Hedda Solberg Ruud.

Pallen til AIL har plass til alle. Her er det medaljeutdeling til 
 deltakerne av Jubileumsrennet 2010.   

 Materialene ble senere 
skåret og brukt til danse-
paviljong i Bergkollparken. 
Den sto ferdig i 57. Laget 
var nå delt inn i under-
grupper: Skigruppe med 
bakkekomite og løype-
komite, Fotballgruppe, 
Friidrett, Orientering og 
Festkomite. Men det var 
først i 1953, da Miniatyr-
skyttergruppa ble dannet at 
de to første kvinnene, Turid 
Skarnes og Undis Fagernes, 
kom aktivt med.
 Laget har siden 1945 hatt 
en av kretsens beste lang-
rennsløpere, bl.a. Thomas, 
Jens og Olaf Vestbekken, 
Svein Mengåen, Henrik 
Hellerud, Markus Dahl, 
Gunnar Tangen og  Thorleif 
Vangen, som nå var  flyttet 
hjem til Austmarka. Andre 
gode løpere var Arne 
Møllerbråten, Helge Sæther 
og Magne  Johansen. Rundt 
1955 var det orientering 
under ledelse av H. Tangen 
som hadde størst opp-
slutning og som resultat-
messig lå sterkest innen 
laget. Gruppa deltok også i 
NM i orientering.
 I 1956 ble Oddvar 
 Jakobsen valgt til formann, 
et verv han hadde i 17 år. 
Han deltok også i lagets 
underholdningsgruppe 
sammen med Andreas 
 Aafloen og Tore Holmen. 

Interessen for skiløping, 
som hadde ligget nede 
noen år, tok seg nå opp 
igjen og det 20 km lange 
Møkeråsløpet, fra Varalden 
til Folkets hus på Strand, 
ble en årlig foreteelse. Det 
var mange gode skiløpere 
med her, bl.a. Birger 
Solheim, Jens Vestbekken, 
Leif Øverby og Thorleif 
Vangen. Fotballgruppa sto 
det derimot dårlig til med. 
Treningsforholdene var 
så elendige at laget måtte 
trekke seg fra konkurranser. 
Til tross for store dugnads-
arbeide med  grusing 
og grøfting av idretts-
plassen hjalp det lite. Både 
Miniatyr gruppa, som nå 
hadde fått seg salonggevær, 
og Orienteringsgruppa var 
meget aktive og deltok i 
konkurranser både innen- 
og utenbygds.
 I 1960 hadde Idrettslaget 
35 betalende medlemmer 
pluss en Ungdomsgruppe 
på 20. Men det var bare i 
Miniatyr-gruppa at damene 
fikk være med. Det var 
ennå ingen grupper eller 
klasser for jentene i andre 
konkurransene. Men i 
festkomiteen fikk de lov 
å vise sine ferdigheter. 
 Økonomisk var det 
dansefestene, vanligvis 10 
i året, som stort sett sørget 
for inntektene.
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Finnskogtinget 
ble åpnet av 
selveste Carl Axel 
Gottlund  
( i Anders Wigers 
skikkelse).  
Fra v.: Bjørn Tore 
Johansen, Terje 
Bredvold, Jan 
Myhrvold og  
Dag Raaberg.

Finnskogtinget i gang
Det første finnskogtinget 
ble avholdt på ”Tanken” 
på Svullerya og samlet 47 
delegater fra Trysil i nord til 
Kongsvinger i syd. Fra Aust-
marka møtte representanter 
fra Historielaget, Austmarka 
Utvikling, Støtteforeningen 
for Austbo og Austmarka 
Vel.
Alle lag og foreninger på 
Finnskogen var invitert til 
dette første møtet, der blant 
annet Tingets retningslinjer 
ble diskutert og det videre 
arbeidet bestemt. Et av de 
første målene er å få på plass 
en hjemmeside på Internett, 
der alle arrangementer på 

Synnøve Svebakk, Merete 
Furuberg, Dag Råberg, Per 
Ravnkleven og Åsmund 
Skasdammen.
Styringsgruppa fikk i opp-
drag å arbeide videre med 
følgende saker:
•	 Utarbeide	endelige	
vedtekter.
•	 Komme	med	forslag	til	et	
skogfinsk flagg.
•	 Arbeide	for	bedre	veger,	
bussforbindelser og annen 
infrastruktur.
•	 Utarbeide	en	resolus-
jon som motvekt mot 
den økende trussel om 
nedleggelse av skoler på 
Finnskogen.

Finnskogen blir annonsert. 
Dette arbeidet er allerede 
igangsatt under ledelse av 
Bjørn Tore Johansen fra 
Åsnes Finnskog Skytterlag.
Åsmund Skasdammen tok 
opp bruken og misbruket 
av navnet Finnskogen og 
mente at navnet på en eller 
annen måte må beskyttes. 
Det ble i denne omgang 
henstilt til alle å arbeide 
med merkevarebegrepet 
Finnskogen og ikke mis-
bruke navnet.
Styringsgruppa, som vil 
videreføre arbeidet med 
Finnskogtinget ble valgt, og 
består av:

Møtet bar preg av stort 
engasjement og optimisme. 
Det blir spennende å se hva 
det neste 
Finnskogtinget vil framlegge 
av resultater og nye ar-
beidsoppgaver. Dette vil bli 
avholdt i Trysil 12. februar 
neste år.


