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I 1917 nedsatte Nord-Odal kommune 
en komite som sammen med Sør-
Odal skulle vurdere muligheten for 
jernbanelinje fra Skarnes og fram til 
Mo. Det første møte fant sted i april 
måned samme år på Skarnes mellom 
de to Odalskommunene, og følgende 
forslag ble fremlagt:
 Søndre og Nordre Odalens kom-
muner garanterer som distriktsbidrag 
til en bredsporet jernbane mellom 
Skarnes og Nordre Odalen med kr. 
600.000.- samt fri grund til anlægget.
 Amtsbidrag i størst mulig ut-
strækning søkes, og det resterende 
fordeles med 40 % som bidrag fra 
Søndre Odal og 60% fra Nordre Odal. 
Totalt vil hele anlæggsomkostningene 
for første byggetrinn fra Skarnes til 
Sand være kr. 1.800.000.- Den pro-
sjekterte linja videre fra Sand til Mo 
vil koste kr. 661.000.- hvor Nord-Odal 
kommune vil bidra med kr. 220.000.-
 I tida som fulgte ble det holdt 
flere forhandlingsmøter mellom de 
to odalskommunene, Kongsvinger 
og Solørbanens Tilsynskomite, samt 
Jernbaneverket. I mai 1918 ble planpro-
sjektet ferdig utarbeidet og lagt fram 
for Jernbaneverket. I avisa Indlands-
posten som utkom på Kongsvinger 
kan vi lese utdrag av prosjektet:
Fra Skarnes jernbanestasjon bygges en 
større bro med 3 spend a 75 meter over 
på vestsiden av Glomma. Her følger 

den en gunstig trasè forbi gardene 
Bakli, Borgen, Ivarsrud og til Vetterud 
som blir holdeplass etter 6,45 km. 
Under god stigning og  kurveforhold 
fortsetter den forbi gardene Bække-
vold, Sutterud, Helgedagsrud, Luker 
og til Bergerstuen. Her skal det være 
stasjon, nevnt med navn Svarverud 
etter 11 km. Videre trasé til Saugnes 
og fram til Hannor, hvor det skal være 
holdeplass straks søndendenfor etter 
13,95 km. Så langs Sandsjøen forbi 
Ilgod, Grønnerud, Næsset og Tangen 
til Sand hvor en mindre bro krydser 
over åa like nedenfor Præstegarden 
og opp til flaten hvor stasjonen skal 
ligge etter 19 km. fra Skarnes. Her skal 
det også være sporforbindelse ned 
til Raasen for opptaging av tømmer 
direkte på jernbanevogner.
 Fra Sand skal sporet gå østlig mot 
Sandsbråten, Karlstad og Bækholt 
med oppstigning på 18,2 promille til 
Dammen som er et bestemmende og 
bindende punkt for linjens passage 
over åsryggen der danner dele mellom 
hovedsognet Nord-Odal og anneks-
sognet Mo. Her fortsetter den under 
gunstige stigningsforhold og myrlent 
terreng til Granerud med stigning på 
17 promille til Kloppmyren. Herfra 
noe nedover og over Fjeld-aaen i bro-
spend på 15 meter, og svinger ovenom 
Fosheim, men indunder Smedholen 
hvor Fjeld stoppested er planlagt ved 
26,2 km. Linjen falder nå nedover mot 
Storsjøen og krysser bygdevegen i 
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undergang for derpaa nedom Fjeld 
men ovenpå Fjeldstad. Så ned til det 
flate land frem til linjens endepunkt 
ved Mo kirke.
 Tanken om videre forlengelse av 
jernbanen fra Mo over til Tangen på 
Hedmarken, for dermed å komme 
inn på hovedbanen, var også nevnt i 
planleggingen. Men primært for odø-
lingene var jo selvsagt å få realisert 
planene om jernbanen fra Skarnes til 
Mo.
 På Myrvold – som var naboeiendom 
til Mo kirke bodde  «altmuligmannen» 
I. K. Ous. Han var lærer, klokker, bank-
sjef, poståpner og en slags «jurist for 

heile bygda» som det står i bygdeboka. 
Han satte opp nåværende bygning i 
1913, og var muligens forutseende, 
for huset skulle vistnok vært påtenkt 
som jernbanestasjon i Mo, fortelles 
det. Kanskje ikke så usansynlig, da 
den hadde samme arkitektoniske preg 
som enkelte andre stasjonsbygninger 
på Solørbanen og ellers i landet. Men 
det har ikke vært mulig å finne do-
kumentasjon på dette.
 Det totale kostnadsoverslaget som 
ble fremlagt i forbindelse med jernba-
ne-planene fra Skarnes og helt fram 
til Mo var som følger:

Slik ser hovedbygningen på Ous ved Mo ut i dag som muligens var påtenkt som endestasjon 
i 1917. Selv om huset har gjennomgått restaurering i de senere år, har den fortsatt sitt sær-
pregne utseende som har mye likhet med andre stasjonsbygninger. Kanskje byggherren, I.K. 
Ous tenkte jernbane allerede i 1913 da han bygde huset?
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På dette kartet viser vi hvor 
jernbanelinja fra Skarnes 
via Sand og fram til Mo var 
planlagt – en strekning målt 
til  29 km.
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Planering                   kr. 672.000
Overbygning                437.800
Broer                            558.000
Stasjoner                      381.200
Telegraf                         13.700
Gjerder                         65.600
Veikryss                      84.100
Adm. og diverse         213.600
Forarbeide                  30.000
Sum                         kr. 2.456.000

Etter at Odalskommunenes for-
handlingsutvalg hadde levert sitt 
prosjektforslag til Jernbaneverket, 
kom Stortingets jernbanekomite på 
Odalsbesøk for å befare den planlagte 
jernbanetraseen. 
 Dette skjedde sommeren 1919, og 
her manglet det ikke på prominente 
og betydningsfulle mennesker som 
skulle avgjøre om det skulle bli jern-
banlinje i Nord-Odal. 
 Det var rene 17. mai stemning med 
flagg og masse mennesker som møtte 
fram for å overbevise stortingsmenn, 
regjeringsmedlemmer og fylkesmenn 
da de kjørte oppover til Sand og Mo. 
Referatet etter denne befaringen sto 
gjengitt i Indlandsposten:
 Turen ble et vakkert minde for delta-
gerne. Naturen hadde oppbudt alt for 
å gjøre de vakre Odalsbygder endmer 
indsmigrende, og paa bilturen helt fra 
Skarnes og Storsjøen rundt viftet og 
hilste flaggene. Under oppholdet i Sand 
var deltagerne Monthei Haugs gjester 
til middag, og her utveksledes de mest 
venskabelige taler. I detheletatt lot det 
til at deltagerne var meget begeistret for 
turen, og man haaper ogsaa i Odalsbyg-
dene at de samtidig fik indtrykk av hvor 
nødvendig det er at faa virkliggjort tanken 
om en Odalsbane. I turen deltog fouten de 

nævnte, grosserer Westbye Egeberg, som 
er meget interessert for baneprosjektet.
 Etter denne befaringen fulgte det 
selvfølgelig en spennende tidsperiode 
for Odalsbygdene om hva Jernbane-
komiteens endelige vedtak skulle bli. 
I begynnelsen av 1920 kom så avgjø-
relsentil stor skuffelse for odølingene 
– det blir ingen jernbane! Den viktigste 
begrunnelsen var som følger:
 Lokalbanenes betydning i kommunika-
sjonsnettet er i de senere aar betydelig 
svekket paa grund av automobiltrafikkens 
rivende utvikling. Det er bare et tidsspørs-
mål naar automombilene med fordel kan 
erstatte de små lokalbanene. Meget taler 
for at vi staar foran en helt ny epoke i 
vort landverts kommunikasjonsvæsen, og 
den nye jernbaneplanen kan meget mulig 
komme til at bære sterkt præg av det.
 Dermed ble det ingen jernbane i 
Nord-Odal, og skulle den blitt en rea-
litet, så hadde den trolig vært nedlagt 
for flere år siden på lik linje med andre 
jernbanetraseer i Norge, så i ettertid 
var vel Stortingets jernbanekomites 
avgjørelsen riktig.
 Men livet måtte gå videre i Nord-
Odal, og avslutningsvis tar vi med 
en replikk i kommunestyret hvor det 
skulle bevilges penger til innkjøp av 
ei ny og moderne vegskrape samme 
år som avslaget om jernbanen kom. 
Det var Anders P. Holt som sa:
 «Je vil at denna saka skær vetas me 
en gong. De vil lønne sæ før kommun å 
ta dætta løfte som dreier sæ om 25.000 
kroner. Nå må væga hølles i stan me ei 
ni vægaskrape – særlig nå da vi itte får 
jærnbane.»
 Så ble det vegskrape isteden for 
toglinje !


