
 

ÅRSBERETNING  2013. 

 

 1. Medlemmer, årsmøte, styret. 

      Laget har nå  287 medlemmer, en nedgang på 7 fra 2012. 

      Årsmøte var på Brøtheim 11. mars, 21 deltagere. 

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

 Styret har bestått av: Inger Eva Mæhlum, leder. 

     Karen Brabæk,  nestleder. 

     Nils Jørgensborg,  sekretær. 

     Kari Eva J. Halden,  kasserer. 

     Ole Kristian Barli,  styremedlem. 

 Varamedlemmer: Thor Even Tomter, Magne Holmestad. 

 Valgkomite: Randi Myre, Gunnar Fauskrud, Aud Bråten. 

Styret har hatt 7 styremøter, mange saker, særlig i forbindelse med 

flytting/restaurering er blitt løst over telefon/epost. 

2. RINGSAKER KOMMUNES  KULTURFORMIDLINGSPRIS 2012. 

På Ringsakergallaen 18. januar, ble laget tildelt prisen for sitt store arbeid med 

BRØTTUMBØKENE. Knut Fineid og Inger Eva Mæhlum deltok på forestillingen 

og mottok prisen i form av blomster og kr. 10.000,-. 

3.NYE LOKALER I HAGATUNKJELLEREN. 

Årets store oppgave har vært restaurering/ominnredning og flytting til ”egne” 

lokaler. Nils Jørgensborg har planlagt og foretatt alt arbeide.Dvs. Riving av 

murtrappa og alle overflødige delevegger. Klargjort gammelt betonggolv, lagt 

nytt golv,  delvis ny himling og paneler. Innredning med reoler, benker, skap og 

arbeidsbord. En meget stor og verdifull innsats for laget. For øvrig har styret, 



med litt kjøre og vaskehjelp av Svein Erik Bergundhaugen, Ingebjørg og Knut 

Fineid, fått alt på plass. Vi har nå lager-, kontor- og møtelokale under samme 

tak. 2. november var det ÅPEN DAG, med orientering om hele  prosessen. 

Leder for Hagatun, Bjørn Sveen, gjennomgikk ombygginga av Hagatun. Arvid 

Rognhaugen viste gamle og nye bilder. Karen Brabæk hadde laget 

vindusutstilling med gamle sko. Lagets trofaste grendekontakter fikk årets 

Årbok til utdeling, det var også en del boksalg. Bevertning og hyggelig 

pratestund for til sammen ca. 60 besøkende. 

4. EGEN HJEMMESIDE. 

Da laget i det senere ikke har vært fornøyd med oppfølging av hjemmesida 

under brottum. no har vi nå egen hjemmeside. Takket være Richard Fauskrud, 

som har laget og har ansvar for oppgradering av sida, er vi meget godt fornøyd 

med dette. Bokbestillingsskjemaet er til stor nytte. Styrets datakontakt er Ole 

Kristian Barli, adressa vår er www.brottumhistorielag.no 

5. ÅRBOKA. 

Karen og Inger Eva er lagets representanter i Årbokutvalget. Karen har møtt på 

alle møter i år. Stofftilgangen har også i år vært god. Artikler fra Brøttum: Thor 

Solbakken- treskjærer, maler og dikter, Spillemenn og korsang på Brøttum fra 

1750 til først på 1900-tallet, ”Småplukk” fra Brøttum, Mesnali kirke 80 år, alle 

av Jarle Rømo. FN-oppdrag i Gaza 1956 til 1967 ved Kjell Rognhaugen. –

oppdrag i Kongo 1960 til 1964. Steinar Skrukkerud, Brøttum deltok i 1963, ved 

Steinar Skrukkerud. 

6. SOLBAKKENBOKA. 

Etter forslag fra Jarle Rømo om å samle stoff fra kunstnerslekta Solbakken i 

Mesnali, ble denne boka en realitet.Laget tok på seg det økonomiske og 

administrative  ansvaret for boka.Redaksjonskomite: Jarle Rømo, redaktør, 

Arvid Rognhaugen, fotoansvarlig, fra slekta: Bjørg Solbakken og Aud Ruud, fra 

historielaget: Inger Eva Mæhlum. Søkte banker, almenninger og kommunen om 

økonomisk støtte. Mottok kr. 10.000,- fra Pihl AS. Etter drøye 4 måneders 

arbeide var boka: KUNSTNERE FRA  SOLBAKKENSLEKTA  I  MESNALI, ferdig og 

klar for salg 21. oktober. Deler av en stor kunstskatt i bygda er ivaretatt. 

7.DIVERSE AKTIVITETER. 



Invitasjon til Brøttum korforenings Jubileumsfest 16. februar. Herlaug og Inger 

Eva deltok. 

Laget har gitt kr. 10.000.- til Arne Sørliens bok: TANKER. Ble invitert på 

boklanseringen, grunnet diverse kunne ingen delta. Mottok boka og blomster i 

etterkant. 

Invitasjon fra Ringsaker kommunes kulturråd til Kulturpolitisk møte 20.mars i 

Moelv kulturhus. Inger Eva deltok  og orienterte om historielagets virksomhet. 

I anledning Prøysenjubileet støttet laget Solheimkorets ”Prøysen i kor” med kr. 

4000,-.  

Har mottatt forslag til revidering av Friluftskart fra Kommunen. Tilbakemelding: 

fikk inn Olavskilden, som var utelatt, ellers små endringer. 

Vi ble invitert til innvielsesfesten av ”nye” Hagatun 5. oktober. Nils, Kari Eva og 

Inger Eva deltok. En veldig flott og velfortjent fest for dugnadsfolket. 

Luddenhytta. Ny dør er på plass. Laget, transportert og satt inn av Jørn Ulven 

og Erik Bogfjelldal som arbeider på Maihaugen. 

Karen og Inger Eva var på Nes historielags fellesmøte 29.10 for alle laga i 

regionen. Møtet var på Sund, med besøk på Nes historielags Skolemuseum. Et 

fint minne fra alle de nedlagte skoler på Nes. Neste fellesmøte planlagt i Vang. 

Laget ble invitert på befaring/orientering på nye Brøttum skole. Inger Eva 

deltok, var også med på loftsrydding noen timer. 

Karen og Nils deltok på Brøttum bygdekvinnelags julemesse med boksalg. 

Kari Eva deltok med boksalg på Julegrantenning/80 års markering på Fjellnær 

og på Lismarka/Mesnali Brass sin basar på Hagatun. 

 

8. DRIFTEN AV LAGET. 

Lagets drift har vært preget av restaurering, som tross all dugnad måtte 

medføre en del kostnader. Boksalg: Brøttumsbøker og andre bøker går jevnt. 

Solbakkenboka: Ca. 150 bøker er solgt, inkludert noen gitt i gaver. 



Tross en del ekstra utgifter dette året, underskudd kr. 34.291.-, vurderer styret 

økonomien som god. 

NB! Åpent kontor hver første lørdag i måneden fra kl. 10 – 12. 

 

Karen Brabæk  Nils Jørgensborg  Kari Eva J. Halden 

  Ole Kristian Barli      Inger Eva Mæhlum. 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 


