
Brøttum historielag,  

ÅRSBERETNING 2016. 

 

 1.  MEDLEMMER, ÅRSMØTE, STYRET. 

Laget har nå 273 medlemmer, mot 277 i 2015. 

Årsmøte var i Hagatunkjelleren, mandag 7. mars. 19 deltagere. 

Kontingenten, kr 250, som inkluderer årboka, ble endret fra kr 200 i 2015. 

Styret har bestått av:  

Inger Eva Mæhlum, styreleder, valgt 1.gang 2007. 

Terje Myrvang, nestleder, valgt 2016.. 

Kari Eva Jonsonhaugen Halden, styremedlem og kasserer, valgt 1. gang 2013. 

Thor Even Tomter, styremedlem og sekretær, valgt 1.gang 2015. 

Ole Kristian Barli, styremedlem, dataansvarlig, valgt 1.gang 2008. 

Oddny Leine, varamedlem, valgt 1. gang 2015.  

Magne Holmestad, varamedlem, valgt 1. gang 2013. 

Kjetil Bjørnsrud, revisor, valgt 1. gang 2008,  

Valgkomite: Helene Smedstuen Lund, leder, valgt for 3 år i 2015. 

Ole Berg og Bjørn Olav Sveinhaug ble valgt som nye medlemmer i 2016. Etter loddtrekning 

ble Ole Berg valgt for 1 år (på valg i 2017) og Bjørn Olav Sveinhaug valgt for 3 år.  

Godtgjøring: Etter forslag fra styreleder Inger Eva Mæhlum vedtok årsmøtet å godtgjøre 

kasserer med kr 2000 pr år.  

Styret utbetales kjøregodtgjørelse etter statens satser ved kjøring utenom bygda.  

Styret har hatt 5 styremøter.  

 

2. UTFLUKTER. 

Årets medlemstur gikk til Stange med buss lørdag 11.juni. 

1. post. Jønsberg videregående skole. 



Skolen ligger i Romedal og var landbruksskole til 2008. Den er nå videregående skole, og 

tilbyr fordypning i landbruksfag, realfag og beslekta områder. 

2. post. Røhne nedre, 3 km sør for Stange sentrum.  

Vi fikk være med på en kulturopplevelse i den restaurerte sidebygningen på gården. På salen i 

andre etasje er keiser Napoleon og kong Oscar malt på veggene. Vi fikk omvisning med 

vertinnen Karoline Finstad Vold som «keiserinne Josephine» og som fortalte historien om 

veggmaleriene og restaureringen av huset. Hun tok for seg hvordan maleriene om deler av 

Europas historie på 1840-tallet havnet på veggene her i Stange, og hvem som var her og 

malte. Vi fikk også høre om hvordan de levde på gården på 1800-tallet. 

Etterpå ble vi servert elghakk i stua i første etasje, det eldste rommet i huset fra 1600-tallet. 

Noen av oss ruslet bortom gravhaugen fra yngre jernalder, som ligger nær tunet.  

3. post. I skuggen ta krigen, Kvennstuguteatret i Vallset. 

Stykket er skrevet av Johanne Margrethe Kippersund Nesdal, for Kvennstuguteatret og med 

inspirasjon fra lokalmiljøet under 2.verdenskrig. Hverdagslivet med varemangel, knapphet på 

det meste, vennskap, uvennskap, problemer og gleder. Flyktninghjelp over grensa og 

motstandsarbeid. Man følger en rekke karakterer, men hovedpersonene er to unge venninner 

som havner på hver sin side.  

En svært vellykket tur! 

Besøk på Krigshistorisk formidlingssenter på Garveriet i Moelv, torsdag 10. nov  

Et svært vellykket besøk for ca 30 medlemmer fra Brøttum. Ringsaker Historielag har stått for 

oppbyggingen av dette senteret med minner fra 2. verdenskrig i nordre Ringsaker. Ole E 

Storlien for tok imot oss og orienterte om senteret. Han framhevet særlig samarbeidet med 

ungdomsskolen.  Deretter ble vi vist rundt i lokalet.  Her kan en se mange interessante 

gjenstander fra krigsårene, både våpen fra aprildagene 1940 og mer dagligdagse 

bruksgjenstander. Det er bygd opp et hjørne av et lokale for russiske krigsfanger som jo ble 

holdt på flere steder. En kan også se et husvære som minne om”Gutta på skaugen.” Etter 

omvisningen kunne vi hygge oss med medbrakt bakverk og kaffe.  

 

3. SLEKTSGRANSKING. 

Slektsgranskerne startet opp igjen i høst, annen hver tirsdag fra 25.10. i vårt lokale. Noe 

variert frammøte. Tilbudet fortsetter. Rådgivere er Terje Myrvang og Åsmund Skjellnes.  

 

 

 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Romedal


4. ÅRBOKA. 

Årets årboka er nok et solid arbeid. Inger Eva Mæhlum og Thor Even Tomter har deltatt i 

redaksjonsmøter. Artikler fra vårt område: 

Jarle Rømo: Seterdrift av Brøttumsgarder i Torpa. 

Bjørn Cato Myhrvold: Torbjørn Øverbø – Norges eldste mann – 107 år – glimt fra et langt liv. 

Asbjørn Sletvold: Nils og de blå traktorene. 

Nils Hemma: Tømmerkjøring på Næra om vinteren og Fløyting av tømmer på Næra. 

Jarle Rømo: Gunnar Fjeldheim. 

Johs. Erik Jevanord: Roar Colbiørnsen og Ekornholmen. 

 

5. DIVERSE AKTIVITETER. 

Sjusjøen Fjellkirke arrangerte i 2016 for første gang Sommerfestuke. Historielaget fikk ansvar 

for ei vandring fredag 22. juli med tema setrer på Sjusjøvangen. Vi gikk bortom eller omtalte 

alle 10 setrene som var i drift første halvdel av 19-hundretallet. 85 personer deltok og vi 

kunne hygge oss med ei trivelig kaffepause på Høghaugsetra. 

Fellesmøte for historielaga i regionen var i år på Buttkverntunet 23.10. Furnes historielag var 

vertskap. Terje Myrvang og Thor Even Tomter møtte.  

Jarle Rømo sammen med Olav Magne Heldal og Arvid Rognhaugen fikk høsten 2016 ferdig 

et hefte med bilder fra byggeperioden 2011 – 2014 for nye Brøttum barne- og ungdomsskole. 

Historielaget har gitt pengegave til dette prosjektet.  

Historielaget var med Brøttum Bygdekvinnelags julemesse på Brøtheim  

Hjemmesida vår driftes ryddig og greit av Richard Fauskrud. God nytte av 

bokbestillingsskjemaet. Husk: www.brottumhistorielag.no 

6. DRIFTEN AV LAGET. 

Laget driftes jevnt og trutt. Har også i år vært preget av en del praktiske gjøremål. Boksalget 

må kunne sies å være bra. Regnskapet viser et overskudd på kr. 9 803.  Styret vurderer 

økonomien som god. 

Husk: Kontoret er åpent hver første lørdag i måneden fra kl. 10 – 12. Besøket kunne vært 

bedre! Annonsering i GD og R.bl. Bruk hjemmsida vår, der står det meste. 

Lismarka 31. des 2016 / 6. mars 2017 

 

Inger Eva Mæhlum  Terje Myrvang  Kari Eva J. Halden 

 

Ole Kristian Barli  Thor Even Tomter  

http://www.brottumhistorielag.no/

