Søndag 10. februar 2008 arrangerer historielaget åpent møte på Granavollen
Gjæstgiveri kl. 17:00 om utvandringen fra Hadeland til Amerika.



Foredrag ved Torbjørn Greipsland.
Orientering om Kontaktforum Hadeland-Amerika ved Ole P. Gamme.

Vi ønsker ved denne anledningen å rette fokus mot emigrasjonen fra
Hadelandsbygdene til Amerika. Temaet har stått på historielagets dagsorden ved
flere tidligere anledninger, men med den store betydning fenomenet hadde for
praktisk talt hver eneste husstand i hver eneste liten grend på Hadeland, har
utvandringshistorien krav på fortsatt oppmerksomhet. Trolig finnes ikke den
hadelending som kan påberope seg ikke å ha slektninger i Amerika.
Som foredragsholder denne aftenen har vi innhentet redaktør i ”Emigrantforlaget”,
Torbjørn Greipsland. Med utgangspunkt i sine bøker ”Drøm og dramatikk i det
norske Amerika” og ”Nordmenn i dødsleirene”, vil Greipsland ta oss med tilbake til
den tidligste emigrasjon til det amerikanske kontinent fra Europa på 1600-tallet, og
derfra trekke linjene frem mot den gryende utvandring fra vårt eget land tidlig i 1820årene. Spesiell oppmerksomhet vil Greipsland vie de i størrelsesorden 6000
nordmenn som tok del i den amerikanske borgerkrigen 1861-65, og den grusomme
skjebne atskillige av disse skulle komme til å gjennomleve i forbindelse med
internering i ulike amerikanske fangeleire. Dette er et aspekt ved den norske
emigrasjonshistorien som tidligere er behandlet kun ytterst sparsommelig. Også flere
hadelendinger tjenestegjorde i nordstatstroppenes styrker, og enkelte av disse vil
også bli omtalt i forbindelse med søndagens arrangement.
Etter en pause med servering av kaffe og kake, vil det bli redegjort for virksomheten
i ”Kontaktforum Hadeland-Amerika.” Kontaktforumet er et samarbeidsprosjekt
mellom de tre historielagene på Hadeland, og Hadelandslaget i Amerika. Siden
stiftelsen i 2003 har organisasjonen nedlagt et omfattende og ytterst verdifullt arbeid,
bl.a. gjennom å identifisere flest mulig de i anslagsvis 10.000 hadelendinger som
utvandret fra de tidlige 1840-årene av og fram til omkring utbruddet av første
verdenskrig. Kontaktforumets leder Ole Gamme vil orientere om denne
virksomheten, ledsaget av diverse illustrasjonsmateriale og dessuten av
billedpresentasjoner fra sin tur til det amerikanske midtvesten sist høst.
Vi ønsker både medlemmer og andre hjertelig velkommen til en hyggelig og
interessant sammenkomst på Granavollen søndag !

Kjell H. Myhre

