ÅRSBERETNING FOR JEVNAKER HISTORIELAG 2018
Ved utgangen av 2018 har Jevnaker Historielag 227 personlige medlemmer, hvorav 14 har tegnet livsvarig
medlemskap pluss 7 lag og foreningsmedlemmer, Totalt 234, en økning på 17 fra i fjor!
Styret
Leder
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3
Styremedlem 4

Før valget på årsmøtet i 2018
Gerd Anita Fjeldstad
Åsa Bjertnæs
Anne Eli Felberg
Bjørn Ove Mikkelsen
Per Bekkevold

Etter valget
Gerd Anita Fjeldstad
Åse Bredesen, ny (på valg i 2020)
Rolf Theil, ny (på valg i 2020)
Bjørn O Mikkelsen (På valg i 2019)
Per Bekkevold (På valg i 2019)

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Karin Persokrud
Berit Nerby

Karin Persokrud (gjenvalgt for 1 år)
Berit Nerby (gjenvalgt for 1 år)

Revisorer

Svein Gruer
Lars Velo

Svein Gruer (på valg i 2019)
Lars Velo (på valg i 2020)

Slekts granskningsgruppe

Gunhild Myhrstuen
Ingrid Egge
Geir Arne Myhrstuen

Gunhild Myhrstuen (på valg i 2019)
Odd Kjetil Berg (på valg i 2020)
Geir Arne Myhrstuen (på valg i 2021)

Tur- og arrangementskomite

Hele styret

Hele styre, Kontaktperson; Gerd Anita

Valgkomité

Rune Skaane, formann
Rune Skaane (på valg i 2019)
Elin Sigurdson
Elin Sigurdson (på valg i 2020)
Terje Brørby
Ny 3 år; Roar Hammerstad (på valg i 2021)

Møter og turer
Styremøter
Gjennom året er det avholdt 8 styremøter, hvorav 2 arbeidsmøter, samt årsmøtet.
Av saker som har vært oppe i styret kan bl.a. nevnes:
• Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
• Finne foredragsholdere og turmål
• Planlegging av turer, møter og arrangement gjennom året.
• Deltagelse og delansvar ved 8. mai-arrangementet. Ansvar for å skaffe 17.mai-taler til
kransenedleggelse ved Jevnaker Kirke.
• Deltagelse ved bøssebærere, den årlige TV- innsamlingsaksjonen
• Deltagelse ved FINNSAM-konferansen på Hadeland 21.-23. september på Lygnasæter.
• Forslag til innkjøp av kjøleskap
• Organisering av utleie av Drengestua.
• Administrasjon av Facebook- konto.
• Organisering av dugnader
• Planlegging av jubileumskomité for jubileet i 2021.
• Innkomne saker og invitasjoner
Ellers har styret besvart en rekke henvendelser om slekt og forhold av lokalhistorisk og
kulturhistorisk karakter, og blitt orientert om div. publikasjoner, skriv og orienteringer innkommet

pr. post og mail til Historielaget. Videreformidlet et slekts-spørsmål til slektsgruppa, som gav
gruppa en slump penger som takk for jobben, de fant en del slektninger for de som henvendte seg.
Medlemsmøter
Foruten årsmøtet den 13. mars 2018, er det avholdt 6 medlemsmøter i Drengestua, alle med godt
frammøte, (fra ca. 35 til over 70 medlemmer og «ikke medlemmer». På Gudmund Bakkes foredrag
om nabobygda vår - om sagakonger, bygdeoriginaler, Hønefoss by og hattemakerkrig, møtte det
over 70. Arkeolog Marianne Johanssons foredrag dro også mange, 53. Og Randsfjordbanen 67.
Ved enkelte møter var Drengestua i minste laget! Men Drengestua har sjel, og der høre vi til 😊
På møtene har det blitt holdt foredrag med følgende temaer:
• Brennevinets historie, foredrag ved Torbjørn Paule.
• Per Bekkevoll fortalte om dambygging og vannveier i Nordmarka
• Bjertnæs Sag 100 år, Åsa Bjertnæs fortalte om Industrihistorien.
• Randsfjordbanen 150 år. Den åpnet i 1868. Raymond Sørstrøms film, han er fra Tyristrand
ble vist og kommentert av Tor L Hellum fra Jevnaker.
• Forskjellige typer arkeologiske kulturminner, hva de betydde i sin samtid og hva de betyr
for lokalsamfunnet i dag. Foredraget ble holdt av arkeolog Marianne Johansson.
• Gudmund Bakke fortalte om Ringerike – nabobygda vår - om sagakonger, bygdeoriginaler,
Hønefoss by og hattemakerkrig
• Grøtfest i Drengestua, Bjørn Ove Mikkelsen fortalter om julemat fra gamle dager.
Turer:
Årets vårtur i Jevnaker Historielag gikk til Kunstnerdalen, Theodor Kittelsens Lauvlia og
Christian Skredsvigs Hagan i Sigdal, torsdag den 24. mai 2018.
45 blide og glade medlemmer møtte opp på bussen til Roald for avreise til Kunstnerdalen.
Det var et fantastisk vær, sommertemperatur og ikke en sky på himmelen. Vi kjørte fra Jevnaker kl.
08.30 og ankom Lauvlia kl. 10.00. Underveis på bussturen fortalte Jan Erik Klinkenberg om
Theodor Kittelsens liv og bilder, til applaus fra historielagets busspassasjerer. Meget bra! Da vi
ankom Lauvlia, møtte vi tre guider, Lillian Holm, Marie Bekken og Åse Tangerud; sistnevnte er
også avdelingsleder på Lauvlia. De serverte oss nystekte vafler og kaffe, som smakte godt. Åse
Tangerud fortalte oss litt om Lauvlias historie før vi startet omvisningen. Vårt høyttaleranlegg ble
nøye tatt i øyesyn, før Åse ville bruke det. Men når det var gjort, kunne hun ikke få fullrost
anlegget.
Lunsjen ble innttatt på Eggedal Borgerstue, en gammel skysstasjon, et tømmerhus fra begynnelsen
av 1900-tallet, som er tatt godt vare på. Skysstasjonen rommet i sin tid alt fra skole til butikk. I
dag også et overnattingssted.
Fra Borgerstuen gikk turen videre til Skredsvigs kunstnerhjem. Her ble vi ønsket velkommen av
en av guidene fra Lauvlia, Lillian Holm, og Hege, for omvisning, samt Anne Beret Skredsvig, som
guidet oss i galleriet.
Vi ble delt i tre grupper for en rundtur i Skredsvigs hjem. Alle gruppene fikk også omvisning i
stabburet, galleriet og kafeen, som var åpnet i 2016. Flinke guider i flotte bunader fulgte oss rundt
i de forskjellige rommene og fortalte interessante historier. Vi koste oss ute i hagen med noe å
drikke, før turen gikk hjemover. Vi ble vinket adjø av guidene, som kom ned til bussen og takket
oss for besøket. Veien gikk på smale veier over Norefjell til Noresund, for en rask benstrekk og is.
Så gikk turen videre til Jevnaker. Alle på bussen syntes det var en hyggelig tur. Flott og nøye
planlagt opplegg og punktlige reisende.
Sommerturen i år, var en tre dagers tur, med 2 overnattinger fra den 29.juni til den 1. juli.
Jevnaker Historielag valgte Røros som mål for årets sommertur. Ingen dum idè. De påmeldte
medlemmer møtte glade og positive på Jevnaker, for avreise til Røros, tidlig morgen 29.juni.
Vi ble 44 personer pluss sjåfør. Det var en flott, varm sommerdag og vi gledet oss. Turen gikk over
Einastranda og videre til Gjøvik hvor vi plukket opp Hanna. Lunsj på Lundekroa Ringebufjellet.

Flott busstur over fjellet og med Rondane mitt imot. Vi ankom Bergstaden hotell på ettermiddagen,
et veldig bra og koselig hotell. En svensk musiker spilte til dans etter middag.
Dag 2 ble det omvisning i den unike og flotte Røros Kirke. Guiden Berit Opaker, fortalte oss om
kirkens historie. Meget flott opplevelse. Berit tok oss også med rundt i by- gatene og fortalte oss
historien om gruvebyen, livet her og om gruvearbeiderne. Underveis på vandringen fikk vi servert
en lokal suppe på Kaffestuggu. Nydelig mat og godt drikke, det ble en utrolig høy stemning oppe
på «loftet» Berit møtte oss igjen etter lunsj, og fortsatte å fortelle oss om gruvedrift, hvorpå turen
endte på Røros museum. Vi avsluttet dagen med flott sommerbuffet, hyggelig samvær og god prat.
Bjørn Ove hadde fødselsdag, og det ble sang og det ble overrakt en liten gave fra Historielaget. 😊
Dag 3 måtte vi reise hjemover etter en god frokost og trivelig opphold. Første stopp Aukrustsenteret Flåklypa. Så gikk turen over Friisvegen. Friisvegen er den høyeste fjellovergangen mellom
Østerdalen og Gudbrandsdalen. 1158 m o h. Inne på fjellet, ved Friisbua, møtte vi Svanhild Bjørge,
som driver Måsaplassen sammen med sin sønn, og hvor vi skulle spise lunsj senere. Hun entret
bussen og ble med oss siste bit over fjellet og fortalte oss om veiens historie og om Friisbua,
steinhytta som ble bygget av forfatteren og professoren J.A. Friis i 1878. Friis ferierte her i fjellet i
mange år, noe han har beskrevet i bok «Tilfjelds i Ferierne. Jæger og Fiskerliv i Høifjeldene”. Han
betydde mye for området, og for at veien ble bygget over fjellet i begynnelsen av 1900 tallet.
Bussen stoppet for en fotostopp, ved veienes høyeste punkt og guiden Svanhild fortalte navnene på
fjellene rundt oss. Fantastiske syn over fjell og vidder. Svanhild ble med ned til Måsaplassen, hvor
vi ble servert en nydelig lunsj. Etter mat gikk reisen ned til Ringebu Stavkirke, fra byggeår ca.
1220. Guiden fortalte om kirkens historie og kirkebygget. Vi gikk så opp til Ringebu prestegård fra
1743 hvor vi fikk høre historien om gården. Det ble også tid til kaffe mm i den nydelige rosehagen.
Så måtte vi tenke på hjemveien som gikk om Lillehammer og hjem til Hadeland. Alle var enige om
at vi hadde hatt en flott tur!
Andre turer, kveldsturer;
Jevnaker Historielags besøk på Aassjøseter (Aalsjøseter)
Tirsdag 7. august ble det et særs vellykket besøk på Aassjøseter som ligger i Nordmarka like ved
Mylla.
Hele 63 glade medlemmer og andre hadde funnet veien til Guro og Jan Erik Klinkenbergs
«seterrike”, hvor de ønsket oss hjertelig velkommen. Det var en varm og god ettermiddag, solen
skinte på oss og på setervollene rundt. Perfekt turvær.
Jan Erik invitere oss med på en «rundtur rundt hytta» i følge med sola innenfor en «gangavstand»
på en time, verbalt. Han «stoppet» på noen av stedene, og fortalte innleveselsrikt om:
«Bislingen og Bislingsflaka, der det er fjellterreng med forkrøplete tustegraner og næringsrikt
fjellgress. På gjennomsiktige høstdager er det vidt utsyn mot nord til fjellene i storebror,
Jotunheimen, Videre om at det mot sør bak hytta deres ligger en topp, Aassjøseterbrenna eller
Knarten på folkemunne (678 moh) og om Kollern, Mylla og om Aassjøsetrene (Aalsjøsetrene).
Hvor det det har vært setre i hundrevis av år. For to gårder Greftegreff, to gårder Tronrud,
Klinkenberg og Enger, Engerødegård, Lunder og senere Skjennum. De siste setrene her antas
nedlagt på begynnelsen av 1920-tallet. Videre spennende skumle historier, om tusser og huldra i
området. Det ble en kveld vi sent glemmer, og vi glemmer heller ikke Guros oppdekkete kake og
kaffebord, takk, Guro!
Ettermiddagstur til Finstad. Den 4.september gjentok vi den populære turen i Nordmarka.
60 personer møtte fram ved Finstad, i et lettskyet pent godt være. Vi brukte privat biler, og kom vel
fram på en litt kronglete vei. Takket være Per B, takk! 😊 som hadde skaffet nøkkel, kunne vi
kjøre helt ned til den flotte vollen. Det var lagt opp til en samtale mellom Bjørn Erlandsen og Per
Bekkevoll, som snakket om livet på Finstad. I tillegg kom Kari R Flem og en annen person fram
og fortalte en del om stedet. Finstad er et utrolig flott sted og fantastisk plass, med godt

vedlikeholdte bygninger og en flott utsikt over Finnetjernet. Folk koste seg i det fine været og med
medbrakt kaffe og niste, ble det en utrolig fin opplevelse/tur.
Andre arrangement.
Historielaget sto også i år som initiativtaker og delansvarlig til årets markering av frigjøringsdagen
8. mai.. Tale og blomsternedleggelse ved ordfører. Rolf Theil og Åse Bredesen var våre
representanter. Samværet etter markeringen var i Frivilligsentralen.
Historielaget har også i år stilt med mannskap under årets TV-aksjon
Årsmøte-referat fra Slektsgruppa i Jevnaker
Vi har i løpet av året 2018 hatt til sammen 8 møter, 59 personer har møtt i løpet av året, så det blir i
gjennomsnitt 7-8 fremmøtte per møte.
Vi har nå tilgang på Internett i Drengestua, der har vi muligheter til å vise kildene som vi bruker i vårt arbeid
til å finne aner og slektninger.
Alle er hjertelig velkommen på våre møter, du behøver ikke å drive med slektsforskning, men kanskje dere
kan hjelpe oss med lokal kunnskap, der dere kommer fra.
Med hilsen Gunhild Myhrstuen.
Kontaktforum Hadeland /Amerika. Geir Arne Myhrstuen er Jevnakers representant.
Utleie; Historielaget leier ut Drengestua for kr 750,- pr gang, dette administreres og godkjennes «strengt» av
Per B og Gerd A F. Vi har kjøpt inn et stort og fint kjøleskap og mer dekketøy i 2018, vi har en rask
oppvaskmaskin og godt med dekketøy, ærverdige lokaler med atmosfære, så det skal være helt greit å leie
Drengestua til små selskaper og minnestunder.
Sluttord.
Styret vil takke medlemmene for all deltagelse og støtte i året som gikk. En spesiell takk rettes til de som har
hjulpet til med kaffekoking og servering på medlemsmøtene, tilrettelegging av turer, ute-dugnadsgjengen
som fungerer fint, vaske– «bøtteballetten», og til alle som har gjort en innsats for Historielaget gjennom
året. Vi er også takknemlige for økonomisk støtte fra Stiftelsen Sparebank 1 Jevnaker Lunner Nittedal,
gratis kopiering fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland, og for velvilje fra Jevnaker kommune med kopiering
og hjelp med vår Hjemmeside.
Som leder for Jevnaker Historielag vil jeg også takke styret for godt samarbeid og at vi til tross for at mange
av oss «trår i ukjent terreng» har klart å få til en fin fordeling av arbeidsoppgaver og en fin flyt i disse.
Ettersyn av Drengestua (som vi er pålagt) og utleie av stedet, har fungert greit. Jeg synes også vi har fått til
et særs flott program og spennende turer for 2019! Så igjen tusen takk.

Jevnaker, 12. januar 2019
Gerd Anita Fjeldstad

P.S:

Vi minner om; Vår hjemmeside-adresse:
www.jevnaker-historielag.no
Du kan også gå inn via kommunens hjemmeside:
www.jevnaker.kommune.no
Facebook-side; Jevnaker Historielag
Det er fortsatt ønskelig å få registrert E-postadressen til de av våre medlemmer som har slik.
De som har E-postadresse bes derfor sende denne til gerdanita.fjeld@gmail.com

