Mer om Jevnaker Historielag
Jevnaker Historielag ble startet 30.august 1971, og hadde ved starten 24 medlemmer.
Senere har medlemstallet økt, og har de senere år ligget i underkant av 200.
Mange av de som var med fra starten har etter hvert falt fra pga alder, men flere nye er kommet til
etter hvert.
Likevel er snittalderen i Historielaget ganske høy og økende, så ”unge” medlemmer er spesielt
velkommen.
Aktiviteten i laget har i alle år vært høy, og laget har gjennom foredrag, utferder og annen
miljøskapende virksomhet forsøkt å skape oppmerksomhet og kunnskap om bygdas historie og
kulturtradisjon.
Det har også blitt foretatt registrering av kulturminner og stedsnavn, innsamling av lokalhistorisk
materiale, istandsetting og vedlikehold av gamle kulturminner m.m.
Spesielt må nevnes istandsetting av Drengestua på Jevnaker Prestegård, der Historielaget nå har
meget hyggelige og velfungerende møtelokaler.
Disse møtene er åpne for alle interesserte, og begynner kl. 1900. (Se senere under ”Les mer”)
Historielaget ledes av et styre på 5 personer.
Disse er:

Navn:
Funksjon
Torleiv Johnsrud
Leder
Bjørn Egge
Styremedlem
Hennng Flåtjernhaugen
”
Per Bekkevold
”
Gerd‐Anita Fjeldstsad
”

Telefon
90780310
91543886
45225844
90895449
97695855

E‐post
arto‐jo@online.no
b‐o‐egge@online.no
rirok@online.no
gerd.anita@online.no

Om slektsgruppa
Historielagets slektsgruppe er en gruppe av Historielagets medlemmer som er spesielt interessert i
slektsgranskning, og som også sitter med store kunnskaper om dette fagfeltet.
De har spesielt god oversikt over slekter i Jevnaker, men også fra andre deler av Hadeland
De har møter i Historielagets lokaler i Drengestua, 3. torsdag i hver måned unntatt i månedene mai,
juni, juli og august.
Disse møtene begynner kl.1800, og her kan alle som er interessert i å finne ut noe om sin egen slekt
eller drive med slektsgranskning møte opp.
Her er også tilgang til internett for søk i digitalarkivet m.m.
Slektsgruppa består i 2013 av følgende personer:
Navn
Telefon
E‐post
Kåre Myhrstuen
61312282 / 9153425
kaare.myhrstuen@hebb.no
Ingrid Egge
61315575
b‐o‐egge@online.no
Geir Arne Myhrstuen
99503865 / 97464732
kaare.myhrstuen@hebb.no

Aktiviteter 2013
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Aktivitet
Møte Dengestua
Karl Thv. Sigurdsson gir oss glimt fra et langt på Jevnaker
Årsmøte i Drengestua
Etter årsmøtet viser Ola Sjølset bilder fra Krokskogen og
Nordmarka
Møte Drengestua
Per Ole Rønning forteller om husmannsplasser i Jevnaker
Kulturkveld på Bøndernes Hus i samarbeid med Jevnaker
Bygdekvinnelag – Gruppa ”Elvelangs” underholder
Bekransning av minnesmerker på Randsfjord Kirkegård
Rusletur til husmannsplasser på Jevnaker‐ ettermidagstur
Turleder: Per Ole Rønning
Vi besøker Gunstad og Øvre Gunstad
Turleder Helge Gunstad
Se egen omtale
Busstur gjennom Nordmarka sammen med Lunner
Historielag.
Møte Drengestua
Foredrag om finneinnvandring og finnekultur v/ Birger
Næsholen
Møte i Drengestua –
Foredrag om overtro og svartebokkunster v/ Ane Ohrvik
Møte i Drengestua
Bjørn Olimb forteller om barndom og oppvekst på Olimb
på 30‐ og ‐40.‐tallet
Risengrynsgrøt i Drengestua
Underholdning og utlodning

Utdrag av årsberetningen for 2012
Ved utgangen av 2012 har Historielaget 190 personlige medlemmer, hvorav 14 har tegnet livsvarig
medlemskap.

Styret
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Varamedlem 1
Varamedlem 2
Revisorer
Slektsgranskningsgruppe

Tur‐ og arrangementkomite

Valgkomite

Før valget på årsmøtet
Torleiv Johnsrud
Helge Gunstad
Henning Flåtjernhaugen
Bjørn Ø. Egge
Per Bekkevold
Karin Persokrud
Berit Nerby
Andreas Bratvold
Lars Velo
Gunnhild Myhrstuen
Ingrid Egge
Geir Arne Myhrstuen
Bjørn Ø. Egge
Thorbjørn Hoel
Torleiv Johnsrud
Ole Johan Dahl
Erling Watterud
Thorbjørn Hoel

Etter valget på årsmøtet
Torleiv Johnsrud (gjenvalg)
Helge Gunstad. (ikke på valg))
Henning Flåtjernhaugen (gjenvalg)
Bjørn Ø. Egge (ikke på valg)
Per Bekkevold (gjenvalg)
Karin Persokrud (gjenvalg)
Berit Nerby (gjenvalg)
Andreas Bratvold (ikke på valg)
Lars Velo (Gjenvalg)
Gunnhild Myhrstuen (På valg i 2013)
Ingrid Egge (ikke på valg)
Geir Arne Myhrstuen (ikke på valg)
Bjørn Ø. Egge (ikke på valg)
Thorbjørn Hoel (ikke på valg)
Torleiv Johnsrud (gjenvalg)
Ole Johan Dahl (Gått bort)
Kristian Ruud (På valg i 2015
Thorbjørn Hoel (På valg i 2013)

Styremøter
Det er holdt 6 styremøter gjennom året.
Av saker som har vært oppe til behandling i styret nevnes:
 Anskaffelse av ny bokreol- flytting av lerret.
 Opprydding i Historielagets arkiv
 Deltakelse i Oslo og Omland Friluftsråds prosjekt ” Kulturminner i Oslomarka”
 Engasjement i prosjektet ”Historien her vi bor”
 Deltakelse i en ”Lag- og foreningsdag” på Nesbakken
 Planlegging av turer og arrangement gjennom året
 Samarbeid med Jevnaker Kommune om informasjon om steder av kulturhistorisk verdi langs
Pilgrimsleden
 Medlemskap i Jevnaker Frivillighetssentral
 Henvendelse fra Hadeland og Ringerike Reiseliv om medvirkning ved utarbeidelse av brosjyre
om bl.a. Hadelands industrihistorie og maritime historie
For øvrig 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.

Medlemsmøter
Foruten årsmøtet 23.02 er avholdt 6 medlemsmøter i Drengestua, alle med god oppslutning fra
Historielagets medlemmer.

På møtene har det blitt holdt foredrag med følgende temaer:
 ”Julenissens historie ”- v/ Ane Ohrvik
 ”Gamle veier og stier i Jevnaker” – v/ Torleiv Johnsrud
 ”Glimt fra Europas historie” – v/ Jan Lian
 ”Fra Grendeskolenes tid i Jevnaker”- v/ Bjørn Opjordsmoen.
 ”Tatere i norsk bygdeliv”- v/ Tor Gotaas
 ”Glimt fra Nordmarka” v/ Per Bekkevold, m.m.
 ”Seterliv i gamle dager” – v/ Ruth Velo
Turer
Torsdag den 31.mai gikk turen med privatbiler til Holoa, der Åsa Bjertnæs tok imot og orienterte om
stedet, stedets historie og om de som har bodd her.
Onsdag 13. juni hadde vi ny ”rusletur”, denne gangen til Olimb.
Her fikk vi orientering om Olimb-saga, om marmordrift og marmorsaga som engang lå her, og om den
gamle mølla og det gamle sagbruket som lå ved elva fra Vesletjern. Vi var også og så den svære
demningen som gav vannforsyning til sag og mølle
Onsdag 25. juli gikk turen med så å si full buss til Fetsund Lenser, og derfra gjennom Aurskog-Høland
til Eidskog med Jorunn Engen fra Eidskog Museum som kunnskapsrik og interessant guide.

Fra Eidskog gikk turen videre til Arvika for overnatting, med stopp på Beredskapsmuseet nær
norskegrensen.
Etter overnatting i Arvika reiste vi til Klässbols Linneväveri hvoretter ”Gammelväla”‐ Brunskog
Hembygdsgård ble den store opplevelsen på sommerturen 2012.
Deretter gikk ferden mot ny overnatting i Sunne, og etter besøk i Rotneros-parken og Norsk Skogfinsk
Museum i Svullrya neste dag, gikk turen mot Jevnaker
Søndag den 19. august satte vi oss igjen i bussen, og nå gikk ferden til Kleivstua og videre over
Krokskogen til Lommedalen og Bærums Værk, med Harald Haugli som meget kunnskapsrik guide.
I Bærums Værk fikk han avløsning av Harald Kolstad fra Asker og Bærum Historielag, som guidet oss
gjennom området og Værkets historie, før vi avsluttet med et besøk i restaurert Skuibakke og ulvegrav
på Isi.
Andre arrangement
Historielaget og Jevnaker Bygdekvinnelag arrangerte også i år en kulturkveld på Bøndernes Hus.
I år hadde vi besøk av ”Busserullgjengen fra Ringerike”, som underholdt med sang, musikk og dans,
og av tidligere prest i Jevnaker, Hans Jacob Finstad.
Han viste en fotoserie som han hadde kalt ”Som i et speil, i en gåte.”
Bildene er detaljer i vann, bølger, is, sand stein og skyer, og ble vist på storlerret med ledsagende
musikk.
Historielaget sto også i år som initiativtaker til årets markeringen av frigjøringsdagen 8. mai
Ved markeringen fortalte ungdomsskoleelever fra Jevnaker Skole om de fra Jevnaker som døde som
krigens ofre og som er gravlagt her, og Jevnakers varaordfører leste minneord og la ned blomster ved
deres minnesmerker.
Markeringen ble avsluttet med diktlesning av noen av ungdomsskoleelevene, og deretter spanderte
Jevnaker kommune kaffe til alle fremmøtte på Samfunnshuset .
Andre tiltak / aktiviteter
Historielaget har etter oppdrag fra Jevnaker Kommune foretatt re-merking av Pilgrimsleden gjennom
Jevnaker, og satt ned nye og flere stolper langs leden.
Det har også vært kontakt mot kommunen om markering av aktuelle kulturminner langs leden, og om
opplysninger om disse.
Videre deltok representanter fra Historielaget på en pilegrimsvandring langs leden fra Delet til Toso
den 26.05., der det ble orientert om kulturminner og historiske hendelser langs denne delen av leden.

Historielaget har også sendt bidrag til nettstedet ”Historien der vi bor”.
Dette er et nettsted primært beregnet for skoleelever hvor de kan lese om kjente steder og navn i
hjembygda si, og historien bak disse.
Historielagets styre ser dette nettstedet som et ledd i gi barn og unge lærer kunnskap om bygda og
bygdas historie å kjenne, og i å stimulere interessen for lokalhistorie.
Det er også, som et ledd i Oslo og Omland Friluftsråds kulturminneprosjekt startet opp en registrering
av steder av kulturhistorisk interesse i Jevnaker Almenning.
I forbindelse med markeringen av Kulturminnedagen den 9.september på Øvre Berger Gård var
Historielaget representert med egen stand.
Historielaget stilte som i tidligere år med mannskap under innsamlingsaksjonen den 21.10., og har
også vært representert på møter i regi av kommunen, Regionrådet for Hadeland, m.fl., der temaer
innenfor Historielagets interesseområde har stått på dagsorden.
Styret har også i år hatt ”dugnad” i Drengestua, med vindusvask, støvsuging og støvtørking, vask og
rydding i kjøkkenskap og –benker.
Drengestua er i generell god forfatning, men det er bl.a. behov for maling av kjøkkenbenk og vinduer.
Jevnaker Historielags slektsgruppe
har i løpet av året 2012 hatt til sammen 8 møter, 63 personer har møtt i løpet av året, så det blir i
gjennomsnitt nesten 8 fremmøtte per møte.
Vi har nå fått tilgang på Internett i drengestua, der har vi muligheter til å vise kildene som vi bruker i
vårt arbeide 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.

