
ÅRSBERETNING 2015 

 
1. MEDLEMMER, ÅRSMØTE, STYRET. 

Laget har nå 277 medlemmer, en nedgang på 4 siden 2014. 

Årsmøte var i Hagatunkjelleren 10. mars, 16 deltagere. 

Kontingenten, som inkluderer Årboka er kr. 250,-. 

Styret har bestått av: Inger Eva Mæhlum,  leder 

    Karen Brabæk,   nestleder 

    Thor Even Tomter   sekretær 

    Kari Eva J. Halden   kasserer 

    Ole Kristian Barli   styremedlem 

 

Vararepresentanter:  Oddny Leine og Magne Holmestad 

Valgkomite:   Aud Bråten, Jan Harald Mjærum og Helene S. Lund. 

Revisor:    Kjetil Bjørnsrud 

Styret har hatt 7 møter, noen saker blir løst over telefon/e-post. 

 

2. Mottatt følgende henvendelser fra RINGSAKER KOMMUNE: 

VEGNAVN I SJUSJØEN SENTRUM.  

Svar sendt med 9 forslag/ synspunkter.    

REGULERINGSPLAN FOR LUNKELIA.  

Svar: Høghaugen seter med miljøet rundt må bevares. 

REGULERINGSPLAN FOR GRÅTEN SETER.  

Svar: Søke å bevare peisestua i gamle størhuset til Gråten. 

 KOMMUNEDELPLAN  FOR  KULTURMINNER OG  KULTURMILJØ 2016-2030. 

Svein Erik Bergundhaugen har gjennomgått alle eiendommer i 

henhold til Brøttumsbøkene og sendt inn forslag. Det må bemerkes 

at Kommunen har ingen egen plan for kulturminner og kulturmiljø. 

Svein Erik og Inger Eva møtte på 2 orienteringsmøter. 

 

3. KLOKKETÅRNPROSJEKTET 

Forespørsel fra Hedmark fylkeskommune, kulturavdelingen, om å delta i 

registrering og fotografering av klokketårnene for matklokker i vårt distrikt.  

 



Thor Even og Inger Eva har deltatt på 2 orienteringsmøter på 

Landbrukskontoret. Jobben ble fordelt på Karen Brabæk for Lismarka, Ole Kr. 

Barli for Brukroa og Arvid Rognhaugen og Thor Even Tomter for Brøttum, Ring 

og Mesnali. Forslaget fra fylkeskommunen var 17 klokker, 33 er registrert nå, i 

tillegg 5 garder som har hatt klokketårn som ikke lenger er intakte. Redigering 

av billedmaterialet og lister, innsending av materialet er utført av Arvid R. og 

Thor Even T. 

 

4. MARKVANDRING 

23. august vandret ca. 20 pers. i NATRUDSTILEN  i ny og gammel tid. Fra 

snølagring, skiskytterarena til gamle Natrudstilsætra og ”Tjuv-Ola hytta” i 

Mostlia. Opplegg, ledelse og orienteringer på turen ved Svein Erik 

Bergundhaugen. 

 

5. FELLESMØTE 

23. september, på Hagatun, var Brøttum historielag vertskap for fellesmøte for 

laga i Mjøsregionen. Kun laga i Ringsaker kommune deltok, dvs.: Ringsaker, 

Veldre, Nes og Furnes, sum 13 pers. De øvrige laga uteble. Programmet for 

kvelden var: Brøttumsbøkene, foredrag om planlegging og gjennomføring ved 

Knut Fineid og Arvid Rognhaugen. Vi fikk orientering fra laga, omvisning i ”våre” 

lokaler. 

 

6. ÅRBOKA 

Årboka i år er naturlig nok preget av 2 viktige markeringer. 75 år siden krigen 

kom og 70 år siden freden kom. Mange gode og realistiske artikler.  

Fra Brøttum: ”Minner fra okkupasjonstida  1940 – 1945” fortalt av Gunnar 

Fjeldheim, skrevet av Jarle Rømo. ”Historien om kirkeorglene  i Brøttum 

prestegjeld og litt om organistene” ved Jarle Rømo. Arvid Rognhaugen har 

beskrevet ”Ansten Samuelstuen, en av Norges beste skihoppere på 50-tallet”. 

Forøvrig må nevnes Roar Olasveengens artikkel ”Minner fra aprildagene 1940” 

som beskriver krigshandlingene i Lismarka. ”Bergseng stasjon” ved Jan Åsvold 

og ”Barndommen på Bergseng stasjon” ved Eivind Alhaug.  Litt om det som 

hendte i Brøttum historielag ved Inger Eva Mæhlum. Stofftilgangen til boka er 

god, men artikler fra Brøttum etterlyses av redaktøren, Jon Fretheim.  Karen og 

Inger Eva er i årbokutvalget. 

 

7. SLEKTSGRANSKING 

Annen hver tirsdag møtes fra 2 til 8 pers i Hagatunkjelleren. Terje Myrvang og 

Åsmund Skjeldnes underviser og hjelper, Knut Fineid organiserer og er etter 



eget utsagn kaffekoker. Tilbudet er og skal være for alle som trenger litt 

assistanse for å finne at slekta si. Derfor noe variert oppmøte. 

 

8. DIVERSE AKTIVITETER 

I forbindelse med KRIGSHISTORISK FORMIDLINGSSENTER på Garveriet i Moelv, 

har Inger Eva, den 21.april, vært på dramaet «Da krigen kom», en forestilling 

laget og framført av ungdom, i Moelv. Thor Even deltok på åpningen av 

Formidlingssenteret, med kulturhistorisk program i Moelv kulturhus 

12.oktober. 

Rømåsstevnet ble som kjent avlyst, men ARVID ROGNHAUGEN fikk 

RØMÅSPRISEN, meget vel fortjent!!! 

I tillegg til HJEMMESIDA vår, har vi egen side på facebook, den redigeres av Kari 

Eva.  

Åpent kontor, hver første lørdag i måneden fra kl 10-12, er nyttig, sjøl om 

besøket er variert. I tillegg til bekjentgjøring på våre «sider» blir det avertert i 

GD og Ringsaker Blad. 

 

9.DRIFTEN AV LAGET 

Laget drives jevnt, uten de store egne saker i år. Som nevnt har flere 

kulturprosjekter vært ganske arbeidskrevende. Boksalget går bra, vår 

bestillingsnettside er meget nyttig. Regnskapet viser et årsresultat på kr. 

32.909.  Styret vurderer økonomien som god. 

En stor takk til lagets bauta gjennom en årrekke, ARNE SØRLIEN, som døde i 

juni. 

Styret takker alle som gjør en innsats for Historielaget! 

 

Lismarka 7. mars 2016 

 

 

Inger Eva Mæhlum                   Karen Brabæk  Thor Even Tomter  

  

Kari Eva J. Halden   Ole Kristian Barli     


