
 

ÅRSBERETNING for Brøttum Historielag 2012. 

 

1. Medlemmer, årsmøte, styret. 

 Laget har nå 294 medlemmer, en oppgang på 17 medlemmer. 

 Årsmøtet var på Fjellnær, 7. mars, 22 deltagere. 

 Kontingenten, som inkluderer Årboka er kr. 200,-. 

 Styret har bestått av: Inger Eva Mæhlum, leder 

     Karen Brabæk,  nestleder 

     Nils Jørgensborg,  sekretær 

     Herlaug Barli,  kasserer 

     Ole Kristian Barli,  styremedlem 

 Varamedlemmer: Thor Even Tomter, Berit Gutubakken Elstad. 

 Valgkomite: Astrid Olsen, Randi Myre, Gunnar Fauskrud. 

Styret har hatt 8 styremøter, 1 fellesmøte med styret i Hagatun om økonomi, 1 

styremøte på Strandenga, Biri, etter invitasjon fra Biri Lionsklubb. Besiktiget 

område og et gammelt stabbur. Eiendommen, som nå brukes til 

leirsted/camping for barn og unge, har tilhørt Dehli år ca. 1800. 1 styremøte ble 

holdt i Kuåsen, med besiktigelse/vurdering av vedlikehold av Luddenhytta. En 

del saker løses over e.post/telefon. 

2. BRØTTUMSBØKENE. 

Siste boka, nr. 12, KARTBOKA,med stedsnavn og fornminner, ble utgitt i 

september. Hovedarbeidet, ble utført av Svein Erik Bergundhaugen og Johnny 

Grindvoll. Knut Fineid og Anders Bjørnsgård deltok i siste del av prosjektet. 

Boka er meget informativ og nyttig for ettertida. Stort arbeide utført, 

GRATULERER! 866 eksemplarer er solgt. Samlet sum eksemplarer for alle 

bøkene er 13 766. Alle Brøttumsbøkene er nå lagret i ”våre” lokaler Hagatun. 



3. ÅRBOKA. 

Boka er nå i litt større format, dette særlig i forhold til bilder. Stofftilgangen er 

stor, så en del artikler, også fra Brøttum, måtte vente til neste bok.Takk til Jarle 

Rømo, vår faste skribent, med 3 artikler. 

4. JUBILEUMSFEST. 

26.oktober 2012 på Brøtheim. Vi feiret at laget fyllte 80 år 2011 og at 

BRØTTUMSBØKENE har nådd målet. 100 medlemmer var samlet. Fra 2001 til 

2012 har laget gitt ut 13 bøker: 6 lokalhistorie, 5 slektshistorie, 1 fotoalbum og 

1 kartbok med fornminner og stedsnavn. Ca. 35 årsverk med dugnadsarbeide 

er nedlagt, ca 150 personer har i mer eller mindre grad deltatt over en 15-års 

periode. 

Festen ble innledet med lokal musikk, komponert av Midtlis musikere, Kristian 

Svendsen, Simen Fjellheim og Oddvar Nygård.Vakkert fremført av Olaf Aasen 

med sine døtre, Hanna og Ane. 

Etter at Niels Moens Brøttumsbok fra 1965 ble utgitt, var aktiviteten i laget 

rolig. Nytt styre ble dannet i 1981 av Arne Sørlien, Nils Sletten, Johan Granum, 

Knut Messenlien og Astrid Halla. De la grunnlaget for videre drift av laget. Arne, 

Knut, Astrid Halla og Astrid Granum ble hedret med blomster. 

Jarle Rømo, Knut Fineid og Arvid Rognhaugen orienterte i ord og bilder. 

Gave ble tildelt Svein Erik Bergundhaugen og Johnny Grindvoll for det store 

arbeidet med kartboka. Utmerkelser i form av glassbilder til Knut Fineid, Arvid 

Rognhaugen, Even Bergsengstuen og Terje Myrvang ble tildelt. 

For sin store innsats i 15 år ble Jarle Rømo, Knut Fineid og Arvid Rognhaugen 

utnevnt til ÆRESMEDLEMMER i Brøttum historielag. 

Festen ble ledet av Thor Even Tomter, som også mimret litt over prest Reinert 

Svendsen som startet Brøttum historielag 11. juni 1931. 

Hilsener og gaver ble overrakt av alle historielaga i Ringsaker. 

  



5. DIVERSE AKTIVITETER. 

Grunnet diverse eierproblematikk omkring Luddennaustet på Kroksjøen har 

historielaget sagt opp alle kontrakter og samarbeide. Saken er avsluttet. 

Rømåsstevnet 29. juli. Karen, Herlaug og Inger Eva deltok med boksalg og 

markedsføring av laget. 

Nils og Herlaug deltok på ”Gullåramøte” på Åsheim. Nils Jørgensborg, Ole 

Kristian og Øystein Barli, som stillte med lastebil, hentet resten av bøkene hos 

Thorsrud. Nils ryddet alt på plass i vårt nye boklager. 

Hovedaktivitetene for styret har vært planlegging av jubileumsfesten og 

planlegging av våre nye lokaler. Nils er i full gang med restaureringen. 

Herlaug og Inger Eva har solgt bøker på Brøttum bygdekvinnelags julemesse. 

Slektsgranskergruppa har vært i aktivitet. 

6.DRIFTEN AV LAGET. 

Laget har vært drevet tradisjonelt. Boksalg: Solgt i sum 985 bøker, en liten 

nedgang fra i fjor(1008). Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr. 13.465,-

.Husleieforskuddet, kr. 300.000,- er utbetalt, det utgiftsføres med kr. 15.000,- 

pr. år. Styret vurderer økonomien som god og takker alle for aktiv innsats. 

Gladmelding før jul: Brøttum historielag var innstilt til Ringsaker kommunes 

kulturformidlingspris. VI VANT! 18. januar 2013! 

 

Karen Brabæk,       Herlaug Barli  Nils Jørgensborg 

  

  Ole Kristian Barli   Inger Eva Mæhlum 

 


