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Vi viser en kort film. 
Kaffeservering og loddsalg. 



Årsberetning for Austmarka Historielag 2010 
 

Styret har i perioden bestått av: 
 

Leder:   Vidar Pedersen 
Nestleder:   Åge Sørmoen 
Kasserer:   Rolf Amundsen 
Sekretær:   Knut Holmen 
Styremedl.:   Eivor Dahl, Per Skoglund, Anne Lise Solbergseter 
Varamedl.:   Mona Øverby, Elisabeth Lindberget, Kåre Lunderbye 
 

Undergrupper. 
 

Bygdetunet: 
Knut Holmen (leder), Erik Hamre, Bjørn Dybing, Aud Dybing, 
Kåre Svendsen, Grethe Svendsen, Gunnar Johnsen og Per Thoresen Møller. 
 

Bilder, intervjuer og skrifter: 
Åge Sørmoen, Vidar Pedersen og Oddvar Jakobsen. 
 

Kulturminnesmerker: 
Oddbjørn Evensen, Kåre Lunderbye, Thor A. Rønning og Bjørn Moen. 
 

Markenskomite: 
Rolf Amundsen (leder), Tor Bråthen, Elisabeth Lindberget, Bente Fjellvang, 
Hugo Torp og Geir Bottilsrud. 
 

Materialforvalter: 
Kjell Eriksen. 
 

Utleiere av Arstun og Tunet: 
Laila og Kåre Støkker. 
 

Redaksjonskomite for medlemsbladet: 
Åge Sørmoen (red.), Vidar Pedersen og Wenche Lønhøiden. 
 

Representantskapet i Skogfinsk Museum: 
Rolf Amundsen, Vidar Pedersen og Kåre Lunderbye (vara) 
 

Representantskapet i Kvinnemuseet – museene i Glåmdal: 
Rolf Amundsen og Åge Sørmoen (vara) 
 

Representanter til styret i Kongsvinger Museumsforening 
Vidar Pedersen, Kåre Lunderbye (vara) 
 

Valgkomite: 
Hildegunn Sæthern, Arnfinn Mobekk og Finn Lindberg. 
 



Styret har i perioden hatt 6 ordinære styremøter og behandlet 28 saker.  I tillegg 
har flere av styremedlemmene deltatt på faglige møter. Laget hadde ved 
utgangen av virksomhetsperioden 660 medlemmer. 
 

Austmarka Historielag er veldig stolt av å ha så mange dugnadsvillige 
medlemmer. I løpet av et år gjennomfører historielaget flere prosjekter som ikke 
hadde vært mulig uten denne innsatsen. Det er ikke dermed sagt at vi ikke har 
bruk for flere ildsjeler. Dersom du har tid til overs og kunne tenke deg å bistå 
oss i noen av lagets mange oppgaver må du gjerne ta kontakt med en i styret.  
 

Austmarkamarken ble gjennomført lørdag 14. august. Marken er en begivenhet 
og en ”merkedag” som både bygdas egne innbyggere og mange tilreisende setter 
pris på og støtter opp om. Været var skiftende/ pent, og vi hadde over 600 
besøkende og satt igjen med et pent overskudd på over 30 000 kroner. Som så 
mange ganger før var det Åge Sørmoen som åpnet marken med noen velvalgte 
ord. Tradisjonen tro var det ulike salgsboder for alt fra gamle ting til grønnsaker, 
utstilling fra lokal krigshistorie og bilder, mange aktiviteter for barn, loddsalg og 
den tradisjonelle auksjonen på ettermiddagen. Serveringa var det vi tror folket 
vil ha,” grit-stappe”  og rømmegrøt. I tillegg handlet både unge og eldre pølser, 
brus, vafler og kaffe i kiosken.  
  

Nystun - Kolbjørnsrud. Den pågående og arbeidsomme gjengen har stått på i 
hele sommerhalvåret, utvendig maling av panel og vinduer er sluttført, isolasjon 
og gulv er lagt, en del verktøy og maskiner er plassert innendørs – det er bare 
noen detaljer rundt inngangspartiet som gjenstår. Alt i alt er det nedlagt, 
registrert nærmere 2000 dugnadstimer.  Snekkerverkstedet ble praktisk tatt i 
bruk under Austmarkamarken, både små og store snekkere  koste seg. 
 

Badstua og badstubading. Den nye badstuovnen som ble bygget opp i september 
2009 har fungert utmerket i hele vinter, men viste seg å ha noen svakheter i 
hvelvinga og noen steiner løsnet under bruk i januar. Den er foreløpig reparert, 
men planen er å helrestaurere ovnen på nytt til våren. Det har vært bra 
oppslutning i hele vinter, til og med ”Glåmdalen” har vært med og laget en bred 
omtale med mange ”varme” bilder. Vinteren har vært streng, så det har vært 
nødvendig å kakke is flere ganger for å kunne nyte forfriskende bad. 
 

Temadager på Arstun.  I løpet av virksomhetsåret har historielaget gjennomført 
flere filmkvelder, bildekvelder og utstillinger. De to filmkveldene trakk en del 
folk, men det er god plass til flere. På en av bildekveldene viste Gunnar Johnsen  
fram sine egne bilder fra Austmarka. Utstillingen av gamle leker trakk ikke så 
mye besøk, det var synd for veldig mange fine og artige leker var stilt ut og 
utstillerne kunne fortelle litt om  historien og bruken av lekene. 
 

Turer/vandringer.  I mai måned gjennomførte vi ”5-torps-runden” med 
utgangspunkt i Varaldskogen skole. Om lag 50 turglade sjeler deltok på 
vandringen. Senere  arrangerte vi tur til Øiermoen hvor 30 personer deltok. I 



september ble det arrangert vandring i Linnerudgrenda og Kjerret. Det var en 
flott tur i strålende vær for de 17 som møtte opp. 
 

Slåttedugnad Abborhøgda. Dugnaden ble gjennomført den 31. juli og 16 
frammøtte personer nedla ca. 120 dugnadstimer. Graset rundt husene ble slått, 
men pga mangel på slåmaskin fikk vi ikke slått ekrene. 
 

Guiding.  Flere av de som gikk på guide-kurset i regi av NSM har i løpet av 
sommeren gjort virkelig god nytte for seg da etterspørselen har vært der og flere 
små og større grupper har fått bred orientering om bygda vår før og nå.  
 

Grasrotandelen. Ved utgangen av virksomhetsperioden var det 74 personer som 
hadde valgt Austmarka Historielag som sin grasrotmottaker. Dette resulterte i 
22 000 kroner inn i lagskassa.  
 

Norsk Skogfinsk Museum. Historielaget er én av fire parter som utgjør museet. 
Vi er representert i styre og representantskap. Samarbeidet med NSM har vært 
godt og fruktbart, men bør videreutvikles i tråd med våre behov for faglig og 
praktisk bistand. Historielaget er lovet resurser og bistand fra NSM 
 

Finnskogtinget 2011. Lørdag 12. februar ble tinget satt for annen gang, denne 
gang på Søre Osen samfunnshus (Trysil Finnskog). Tinget var bra representert 
fra den søndre delen av Finnskogen.  
 

Kongsvinger Museumsforening.  Foreningen ble stiftet 15. mars 2010 og har 
som formål å støtte arbeidet ved Kongsvinger Museum og arbeide aktivt for 
kulturvern i Kongsvinger. Foreningen er også et samarbeidsorgan for 
historielagene i kommunen, GUMF og Kongsvinger kommune. Historielagene 
samarbeider bl.a. om Skolemueseet på Skinnarbøl. 
 

Hjemmeside (www.austmarkahistorielag.no). I desember 2010 lanserte 
historielaget sin egen hjemmeside på Internet. Her vil du få informasjon om 
styrets sammensetning og en presentasjon av våre aktiviteter. Vi vil etter hvert 
beskrive gamle bygninger, både de som er i historielagets eie og andre. Vi gir 
dere innsyn i vårt rikholdige bildearkiv og lar deg lese gamle medlemsblader. 
Gamle gjenstander vil bli beskrevet både i ord og bilder. Slektsforskning har 
også fått sin plass. Siden kan også brukes til å kontakte historielaget ved 
innmelding, adresseendring, kjøp av bilder med mer.   
 

Austmarka-Kongen. Den stolte og prektige grana ligger nå permanent og godt  
på støpte pilarer nordvest for Bråtastua og er foreløpig godt dekket med plater. 
Den skal under skikkelig tak i løpet av inneværende år. 
 

Andre aktiviteter.  For ikke å gjøre årsmeldingen altfor omfattende vil vi under 
dette punktet i stikkordsform nevne andre aktiviteter som styret og lagets 
medlemmer har befattet seg med i perioden. 
 



• Medlemsbladet har som tidligere kommet med 4 nummer. 
• Kalender for 2011 produsert og solgt. 
• Besøk fra Åsnes Finnskog Historielag med bevertning og omvisning. 
• Vi har besøkt Brandval Historielag. 
• Digitalisering av bildene i bildearkivet. 
• Utleie av Arstun og Bråtastua. 
• Det er gjennomført flere dugnader i løpet av året. 
• Grillfest/dugnadsfest på Tunet. 
• Julegranbrenning i samarbeid med Austmarka Vel. 
• Deltatt i møter i Skogfinske Interesser i Norge. 
• Innledende arbeid i forbindelse med Hærsjøbrua. 
 

Historielaget har også i år mottatt gaver, både gamle ting og materialer til bruk i 
den daglige driften. Styret retter en stor takk til giverne. Gavene er behørig 
omtalt i Medlemsbladet.   

 
Forslag til arbeidsprogram 2011. 

 
Prioriterte oppgaver: 
 

• Bygge tak over Austmarkakongen. 
• Vaske og male Arstun. 
• Reparere skader på Smedhaugen. 
• Klargjøre 2. etasje på Nystun. 
• Sluttføre arbeidet med Sjøviksaga. 
• Sette i stand stikkemaskinen. 
• Arrangere temakvelder på Arstun. 
• Arrangere Austmarkamarken. 
• Gi ut 4 nummer av medlemsbladet. 
• Gi ut kalender. 
• Oppdatere og vedlikeholde hjemmeside. 
• Arrangere dagstur/helgetur/vandringer. 

 

Ved kapasitet: 
 

• Vedlikeholde lagets øvrige bygningsmasse. 
• Sette i gang arbeidet med Hærsjøbrua. 
• Fortsette arbeidet med å digitalisere bilder. 
• Omvisninger for andre lag og foreninger 
• Forberede bygg i tilknytning til mølla for frørenseanlegget. 
• Sette opp skigard på Tunet. 



 

Budsjett 2011. Austmarka Historielag 

  
Regnskap 

2010 
Budsjett 

2011 

Inntekter 
Salg trykksaker 28 862 30 000 
Salg kiosk 14 235 15 000 
Loddsalg 17 754 15 000 
Andre arrangementsinntekter 38 370 35 000 
Medlemskontingent 63 474 65 000 
Billettinntekter 11 130 12 000 
Gaver/tilskudd fra andre 10 507 10 000 
Tippemidler 23 398 23 000 
Leieinntekter fast eiendom 6 700 10 000 
Bilettinntekter fest 22 150 
Andre driftsrelaterte inntekter 15 000 20 000 
Renteinntekter 648 1 000 
Totale inntekter 252 228 236 000 

Utgifter 
Avskrivninger 3 800 3 000 
Renovasjon, vann, avløp 985 1 000 
Lys, varme, renhold, leie lokaler 24 074 30 000 
Leie andre kontormaskiner 4 338 4 000 
Inventar, utstyr, driftsmateriell 917 6 000 
Innkjøp til samlingen 1 000 5 000 
Reparasjon, museumsbygn. 16 493 25 000 
Reparasjon, anlegg 2 903 20 000 
Reparasjon, utstyr 20 2 000 
Kontorrekvisita 6 419 5 000 
Trykksaker 29 680 32 000 
Møter, kursutgifter 1 441 1 000 
ADSL 7 048 10 000 
Porto 9 987 10 000 
Annonser 2 088 2 000 
Arrangementskostnader 64 370 50 000 
Kontingenter 990 2 000 
Forsikringspremier 9 317 
Andre kostnader 24 537 21 000 
Renteutgifter med mer 7 255 7 000 
Totale utgifter 217 662 236 000 
Overskudd/underskudd 34 566 0 



Valgkomiteens forslag til styre for 2011 
 
Leder:   Forslag mangler  (på valg, 1 år) 
Nestleder:  Åge Sørmoen   (1 år igjen) 
Sekretær:  Knut Holmen   (på valg, 2 år) 
Kasserer:  Rolf Amundsen  (1 år igjen) 
Styremedlem:  Lena Haakerud  (på valg, 2 år) 
Styremedlem:  Per Skoglund   (1 år igjen) 
Styremedlem:  Anne Lise Solbergseter (1 år igjen) 
 
Varamedlem:  Sissel Solvin   (på valg, 1 år) 
Varamedlem:  Mona Øverby   (på valg, 1 år) 
Varamedlem:  Elisabeth Lindberget  (på valg, 1 år) 
 
Valgkomiteens forslag til undergrupper og andre funksjoner i Historielaget: 
 
Bygdetunet: 
Knut Holmen (leder), Erik Hamre, Aud Dybing, Bjørn Dybing, Grethe Svendsen, Kåre 
Svendsen, Per Thoresen Møller, Åge Karterud (ny) og Kjell Øverby (ny). 
 

Bilder, intervjuer og skrifter: (ingen endringer) 
Åge Sørmoen, Vidar Pedersen og Oddvar Jakobsen. 
 

Kulturminnesmerker: 
Oddbjørn Evensen, Thor Rønning, Bjørn Moen og Bjørn-Ulf Østgård (ny). 
 

Markenskomiteen: 
(2 år) Rolf Amundsen (leder), Elisabeth Lindberget, Hugo Torp og Geir Bottilsrud. 
(1 år) Kjell Femoen, Mona Øverby, Bente Fjellvang og Thor Bråthen. 
 

Representantskapet i Norsk Skogfinsk Museum: 
Rolf Amundsen (representant), Anne Lise Solbergseter (personlig vara, ny)  
Vidar Pedersen (representant), Kåre Lunderbye (personlig vara) 
 

Styret i Kongsvinger Museumsforening: 
Rolf Amundesen (representant, ny), Kåre Lunderbye (vara) 
 

Materialforvalter: (ingen endring) 
Kjell Eriksen. 
 

Utleiere av Arstun og Tunet: 
Elisabeth Lindberget (ny) og Unni Skilbrigt (ny). 
 

Vaktmester Arstun (ny): 
Per Thoresen Møller. 
 

Redaksjonskomité for medlemsbladet: (ingen endring) 
Åge Sørmoen og Vidar Pedersen. 
 

Valgkomite: Nytt medlem av valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer  
velges for 3 år, slik at ett medlem er på valg hvert år. Den i valgkomiteen som går på sitt 3. år  
er leder. Valgkomiteen har for 2010 bestått av Hildegunn Sæthern (går ut, ny velges for 3 år), 
Arnfinn Mobekk (1 år igjen, leder) og Finn Lindberg (2 år igjen).  


