
KULTURHUSET

Det gamle, ærverdige Avholdslokalet Skogtun på
Skarnes har gjenoppstått som en fugl Føniks fra as
ken. Den falleferdige rønna er blitt en herskapshus for
kulturen. 4000 dugnadsstimer er gått med for å skaffe
Sør-Odal er skikkelig storstue.

Skogtunvar i svært dårlig forfatning før restaureringen startet,
men det ble reddet i grevens tid.

Alt er gjort med bygget.
Det er reparert og pusset opp fra

innerst til ytterst. Vinduene og dø
rer er kittet og malt, hundrevis av
glassruter er satt på plass. Nye ta
krenner er montert og på taket er
det lagt på nye plater. Hver eneste
takstein er fjernet og skrubbet ren
for mose før de ble lagt på plass
igjen. Huset er jekket opp i et par
av hjørnene, råtevirke er fjernet og
nye biter felt inn, men så langt
som råd er husets egen panel
brukt.

Gulv, vegger og loft er gjennom
insolert. Det er installert toaletter
både i første og annen etasje, der
det også er blitt plass til en garde
robe. Hele scene-avdelingen måtte
gjenreises fra bunnen, men til alt
hell var gulvet i storsalen intakt.
Det er slipt åtte ganger og stråler *
gyllent mot publikum som strøm
mer til kulturhuset sitt i så store
skårer at alle knapt kommer seg
innenfor dørene...

De første små steg for å reddeSkogtun fra å ramle ned, ble
tatt i 1991 av Avholdslagets ven
ner. Senere ble Andelslaget Kul
turhuset Skogtun stiftet og over
tok ansvaret for det videre arbei
det.

Selve restaureringsarbeidet

kom i gang i mai 1994 og 2. februar
1997 kunne det nye, enestående
kulturhuset åpnes offisielt av ord
fører Henning Myrvang. Det var
nesten på dagen 90 år etter at det
opprinnelige «Afholdslokalet
Skogtun» ble åpnet første gang 20.
januar 1907.

o

Arets store åpningsfest var riktig storslagen og med 200
mennesker tilstede. Det samme
var tilfelle første gang, men da ble
det også diktet en egen sang for
anledningen. Den lyder slik:

Vi glade samles her idag
og vil vor afholdshall indvie.
Kun trende aar vi maatte bie,
før vi fik tømret eget tag.
Men medens vi os trygge glæ

der,
der findes tusinder, som græder:
en sott der lurer i hver dal,
som skaber sorg uten tal.

Arbeider, bonde! Op til strid!
Mod drikkens sygdom sæt din

styrke!
Driv «skikken» ud fra lag og

yrke,
da svinder sotten tid for tid.
«Jeg frelse vil fra nød min næste,
min kraft skal vies Norges bed

ste!»
Det løfte gro i denne sal!
Og saa et: «Leve Skogtunds

hall»

Idealistene fra den gang ville nokvært temmelig misfornøyde over
mangt og mye i dagens samfunn.
Rusproblemene er stadig store.
Men huset til avholdsfolket står
igjen og strutter finere enn noeng
ang. Lokalet som nå er blitt for
vandlet til kulturhus, ble i sin tid
tegnet av Thorvald Løkker med
snekkerverksted på Skarnes, og
bygget av odølingen Nils Tørbak
ken.

Vesla Grue er leder for AL Kulturhuset Skogtun og er, sam
men med ektemannen Bjarne,
blant de aller ivrigste ildsjelene
bak redningen og gjenoppbyg
gingen av huset.

Begge har stått på både seint og
tidHg for å realisere dette prosjek
tet. Bjarne har ikke oversikt over
timene han har arbeidet med byg

get, men tallet er styggdigert, skal
vi tro dem som har fulgt arbeidet
de siste årene.

Det samme gjelder Vesla som
har gjort en kjempestor innsats
ikke minst med organiseringen av
virksomheten og med å skaffe
midler til gjenoppbyggingen.

2,3 millioner kroner koster hele
herligheten. Mye ligger inne i form
av dugnad, noe er gåver fra Odal
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Lions klubb, Sanitetsforeningen,
Skarnes avholdslag, LHL samt
andre foreninger, lag, organisasjo
ner, bedrifter, enkeltpersoner og
lån fra kommunen.

Nå venter vi på positivt svar påsøknaden om tippemidler, og
regner med at den store utbeta
lingen på 700.000 kroner fra
denne pengesekken kommer i år,
sier hun og lar blikket feie over
den stilige storsalen med nytt sce
neteppe og gardiner gitt av glade
givere.
-Når dere vet hvor mye det har

kostet å virkeliggjøre denne drøm
men, ville dere gjort det samme
om igjen?

- Nei, ikke en slik omgang til.
Det får holde med ett gammelt
hus, sierVesla og Bjarne, og gleder
seg om kapp over at bygda har fått
et kulturhus det ikke finnes ma
ken til noe annet sted.

Rønna Skogtun er forvandlet til
et brunbeiset «slott» for hele folket
i Sør-Odal.

GULVET; Åtte gonger er det opprinnelige
gulveti Avholdslokalet slipt, men så har

det også blitt skikkelig flott

VESLEaALEN: Uen ene enden av
huset rommer et mindre forsamlingsrom

kalt «veslesalen».

JUNI 1995: Mange dugnadstimer er allerede
lagt nedpå restaureringen og det kommende

kulturhuset varpa det nærmeste ferdig utven
dig. Bare beisen manglet.

ILDSJELER: Vesla og Bjarne Grue er blant de ivrigste og stør
ste ildsjelene bak restaureringsprosjektet.

RÅTE: Raten hadde fart ille med huset og mange steder måtte
gamle materialer erstattes av nytt virke.
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KULTURSLOTTET: Kulturhuset Skogtun framstår i dag som et det reneste slott for folk flest i Sør-Odal.

FULLT HUS: Folk strømmer til bygdas nye kultur
hus i strie strømmer. Det er normaltplass til 160

personer, men det går an å klemme inn etpar hun
dre som under lanseringen av boka

«Heilt Odøling» i oktober i fjor.

KJØKKEN: Kulturhuset Skogtun har selvsagt
fått en moderne og hensiktsmessig kjøkken.

STORSALEN: Storsalen i Skogtun er blitt et
praktfullt skue etter oppussingen.
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