
 
 

 

 
 
 
 
Tale av Ordfører Kristian Hansen i kommunestyremøte 20. juni 2017 
 
Tirsdag 4. april 2017 gikk tidligere ordfører i Nordkapp kommune Odd Holmgren bort.   
 
Odd var ordfører i Nordkapp kommune fra 1980 – 1991. Jeg ber kommunestyrets representanter 
reise seg og holde ett minutts stillhet for å minnes Odd Holmgren.  
 
I brev av 7. mars 2017 fra fylkesmannen i Finnmark fikk jeg det ærefulle og hyggelige oppdrag, 
på vegne av H.M. Kongen å rette en hilsen og takk til Odd Holmgren for sitt samfunnsgavnlige 
og livslange samfunnsengasjement både sosialt, kulturelt og politisk, og å tildele han H.M. 
Kongens fortjenestmedalje som takk for innsatsen. 
 
Det var en tydelig rørt, takknemlig og stolt medaljemottaker jeg noen dager etterpå snakket med. 
Odd ville motta H.M. Kongens fortjenestmedalje og la i mine hender å organisere en ramme 
rundt seremonien. Ettersom Odd var preget av sykdom ble vi, i samråd med Odds familie, enige 
om at utdeling av medalje og diplom skulle skje innenfor private rammer søndag 2. april 2017. 
Alt var klargjort. Så, to dager innen planlagt utdeling, ble Odd innlagt på sykehus og gikk 
dessverre bort kun få dager etterpå, tirsdag 4. april 2017. Det er selvfølgelig leit at Odd ikke 
skulle få gleden av selve utdelingen av medalje og diplom, men samtidig er det godt å tenke på 
at Odd fikk meddelt hvilken heder som var blitt han til del, før han døde.   
 
Odd Holmgren var fødd 30. juni 1931 og i ung alder ble han medarbeider i Repvåg Kraftlag, 
først som montør, seinere som overmontør. Odd Holmgren ble en av kraftpionerene. Elektrisitet 
skulle bli for alle og Odd var med da utbygging av strømforsyning til alle skjøt fart etter 2. 
verdenskrig.  
 
I vår kommune og vårt forsyningsområde var Repvåg Kraftlag etablert for formålet.  
 
Jobben førte Odd vidt omkring i Repvåg Kraftlags forsyningsområde; i ulent terreng og lite 
tilgjengelige områder - i et til tider lite gjestmildt klima. Området var veiløst og båt og hest var 
fremkomstmidlene. Vi klarer neppe å forestille oss hvordan det var, med adskillig mindre å 
hjelpe seg med enn vi har i dag, å stå for utbygging av elektrisitet til alle tettsteder og husstander 
i vårt område. Det var ikke et yrke for pyser.  
 
Denne fasen i Odd Holmgrens liv har trolig bidratt sterkt til drivkraften for samfunnsbygging, 
utvikling og framskritt som kom til å prege han og hans livsgjerning og som han fikk kongelig 
påskjønnelse for.  
 
Odd utviklet en kjærlighet og kunnskap om den natur han levde i og var omgitt av og ble en 
svært aktiv bruker av naturen. Odds personlighet var ikke å holde goder og gleder for seg selv, 
han delte.     
 
Den frilufts- og turglede som preget Odd hele livet har han raust og entusiastisk delt og spredd 
til hele Nordkappsamfunnet.  
 
I 1996, som 65 åring, når de fleste andre kanskje begynner å forberede seg til en 
pensjonstilværelse, tok Odd Holmgren initiativ til å stifte Nordkapp og Omegn Turlag og 
utviklet det til en solid organisasjon, som den dag i dag er svært vital og sterkt befestet i 
forening i samfunnet vårt.  



 
Gjennom arbeidet i Nordkapp og Omegn Turlag ble det initiert og etablert infrastruktur som 
turstier og turhytter og det ble igangsatt andre friluftsprosjekter, initiativ som bærer svært gode 
frukter i samfunnet vårt, både i form av turglede, unike naturopplevelser og stedskunnakap og i 
form av bedre folkehelse.  
 
Tusenårsvarten på Knivskjelodden er et yndet turmål for mange.  
Alle må før eller siden ha hatt en tur i Hornvika.  
Lille-Tuva er et sted mange mennesker i lokalsamfunnet kjenner plasseringen av  
Og Småkjeftan det samme  
Og da har jeg bare nevnt noen få eksempler for å tydeliggjøre Odd Holmgrens enorme 
betydning for friluftslivsaktiviteten i vår kommune. Odd Holmgren er en bauta på dette området.  
 
Odd ble tidlig i sin yrkeskarriere faglig politisk engasjert og fikk tillit og tillitsverv i 
fagforeningen og i LO. Han var med og stiftet Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund avd. 
132, og ble formann fra 1950. I 18 år var han med i styre, først som styremedlem og så som 
formann i Nordkapp Faglige samorganisasjonen fra 1952 – 1974.  
 
I 1974 ble Odd distriktssekretær i LO Finnmark, en stilling han hadde til han ble ordfører i 
1980. Som distriktssekretær jobbet han bl.a. på tvers av grensene på Nordkalotten. Dagens LO-
sekretær i Finnmark Bjørn Johansen har fortalt at det fundamentet Odd var med å legge for 
faglig samarbeid mellom fagbevegelsen i Sverige, Finland, Russland og Norge den dag i dag 
høstes det frukter av.     
 
Gjennom faglig politisk engasjement ble Odd Holmgren en del av arbeiderbevegelsen, en 
plattform han stod på resten av livet, både som fagforeningspolitiker og som folkevalgt 
representant for Arbeiderpartiet i Nordkapp. Odd Holmgren satt 5 perioder i kommunestyret i 
Nordkapp, 2 perioder som kommunestyrerepresentant, fra 1968 – 1975 og 3 perioder som 
ordfører fra 1980 – 1991. 
 
Det er nesten ikke noen lokalpolitisk sektor Odd Holmgren ikke stiftet bekjentskap med i sin 
politiske karriere. Det ble imidlertid næringspolitikk og i særdeleshet reiselivspolitikk som vakte 
hans særskilte interesse. Odd løftet fram reiselivsnæringen som en 
viktig næring i Nordkapp, og Nordkappturismen som viktig for regionen og fylket. Nordkapp 
kommune, som hadde en strek identitet som fiskerikommune utviklet gradvis identitet som 
fiskeri- og reiselivskommune, mye takket være Odd Holmgrens engasjement og innsats.  
 
Holmgrens lokalpolitiske verv har også ført ham inn i regionale politiske verv, bl.a. i ulike verv i 
kommunenes organisasjon KS i Finnmark, der han var leder i to kommunestyreperioder. 
Odd Holmgrens innsats og tillit rakk langt ut over Nordkappsamfunnet.  
 
Odds politiske engasjement stoppet ikke når han var ferdig som folkevalgt, ei heller annet 
engasjement. Helt til det siste deltok han aktivt i samfunnsdebatten og han hadde verv, bl.a. i 
Royal North Cape Club. Sistnevnte var han selv stifter av og formålet var ivaretakelse av 
Nordkappturismens historie.  
 
Og da er vi over på Odd Holmgrens dype og levende interesse for historie. Lidenskapelig har 
han dokumentert og tatt vare på historie på alle områder der han engasjerte seg. Han har ivaretatt 
Repvåg Kraftlags historie. Han har bidratt til ivaretakelse av både LO Nord-Norges historie og 
til Finnmark Arbeiderpartis historie og sist men ikke minst, Nordkappturismens historie, både 
ved stiftelsen av Royal North Cape Club og ved utgivelse av småskrifter, bl.a. om bygging av 
veien til Nordkapp.  
 



 
 
Odd Holmgrens bidrag til dokumentasjon av historie har stor betydning for nålevende 
generasjoner og jeg er helt sikker på at det er et bidrag som ikke blir mindre viktig for 
fremtidige generasjoner.  
  
Odd Holmgrens har vært en markant samfunnsbygger.  
 
I 2010 fikk Odd Holmgren Nordkapp kommunes kulturpris. 
 
Kongelig påskjønnelse krever at det har vært utøvd ekstraordinær innsats utover det som kan 
forventes. Gjennom den utmerkelsen Odd Holmgren er tildelt, er det slått fast at han gjorde mer 
enn det forventes av en samfunnsborger. 
 
I følge statuttene kan Kongens Fortjenstmedalje gis for særlig fortjenstfull ulønnet innsats over 
lengre tid av samfunnsnyttig betydning. Kravene for å bli tildelt slik medalje er strammet inn, og 
det blir klart færre som vil kunne oppfylle kravet. Kongens fortjenstmedalje rager derfor høyt. 
 
Det står flere bak, som alle unisont har støttet opp om Odd Holmgrens kandidatur.       
 
Det er H.M. Kongen selv som fatter beslutning om medaljetildeling. Og kandidater blir invitert 
til Slottet for å takke Kongen.  
 
Det er slottet som har besluttet at Odd Holmgrens enke Torgunn Holmgren skal gis Odd 
Holmgrens medalje og diplom og hun kommer til å bli invitert til slottet. 
 
Kjære Torgunn. Vi er utrolig glad for at du og øvrige familiemedlemmer er her i dag og at vi på 
denne måten fikk hedret Odd. Vi er alle stolte av Odd og gleder oss over at han fikk tildelt H.M. 
Kongens fortjenste.   
 
Det er glede for meg å be deg Torgunn Holmgren opp og gi deg H.M. Kongens 
fortjenestmedalje og diplom til Odd Holmgren som synlig bevis for hans særlig 
samfunnsgavnlige og uegennyttige innsats !  
 
 
Kristina Hansen 
Ordfører Nordkapp kommune 
 
 
 


