Medlemsinformasjon
februar 2012
Årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Gran
Historielag, torsdag 1. mars kl. 18.30 på
Hadeland Folkemuseum.
Dagsorden
1)
Godkjenning av innkalling.
2)
Godkjenning av dagsorden
3)
Valg av møteleder
4)
Årsberetning
5)
Regnskap
6)
Kontingent
8)
Valg
9)
Innkomne saker
Bevertning !
Kåseri ved lingvist Jan Terje Faarlund: ”Er
vi født med grammatikk ?”
Foredragsdelen av møtet avvikles i samarbeid
med Hadeland Dialekt- og Mållag.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må
forelegges styret innen 27. februar.

Medlemstall og kontingent
Gran Historielag har pr. 1.2.2012 en medlemsmasse på 133; en tilvekst
på 7 medlemmer siden årsmøtet 2011. Medlemskontingenten er 150
kroner. Den bes vennligst innbetalt til konto 2020 08 02919 innen 20.
mars.

Planlagte arrangementer i2012
Torsdag 29. mars:, Granavollen Gjæstgiveri kl. 19: ”Endringer i
strukturen i Den norske kirke sentralt og lokalt” Kåseri ved tidligere leder i
Hamar bispedømmeråd, Marit Tingelstad.
Arrangementet avvikles i samarbeid med Hadeland Museumslag.
Tirsdag 8. mai: Markering av Frigjøringsdagen kl. 12.
Blomsternedleggelse ved monumentene over våre falnes minne på
kirkestedene Sørum, Grymyr, Nes og Granavollen. Vi oppfordrer
historielagsmedlemmer og andre til å møte frem!
Søndag 20. mai: Tur til Norsk Vegmuseum i Fåberg og Aulestad i
Gausdal.
Vi vil bli fraktet rundt på museumsområdet i vetaranbuss, og få omvisning
som bl.a. omfatter tunellvandring i Fjellsprengningsmuseet og besiktigelse
av de omfattende innendørsutstillingene.
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad fremsto nyrestaurert i 2010 til 100års markeringen for dikterhøvdingens bortgang. Velinformerte guider
møter oss.
Bussavgang Lunner rådhus kl. 8:30, Gran st. 8:40, Jaren st. 8:50 og
Brandbu Skyssterminal 9:00.
Ta med niste !
Søndag 17. juni kl. 12: ”Rusletur i østre delen av Vassenden”
Fremmøte/parkering ved Lidskjalv. Vi følger lokalkjente guider ledet av
Hans Næss på en fottur i området Skjervum – Ringstad – Trintom – Gran
ungdomsskole og idrettspark – Øgardsbakka, og får vite om hendelser og
enkeltindivider som gjennom tida har satt sitt preg på denne delen av
Gran. Velg behagelig fottøy, og husk biteti !
Lørdag 18. august: Tur til Borre, Åsgårdstrand, Slagen og Sem i
Vestfold.
Lokalkjente guider følger oss på bussen. Vi vil blant annet bese Borre
middelalderkirke og de legendariske ”Borrehaugene”; den formidable

samlingen av monumentale gravhauger fra tiden ca. 600-900 e. Kr. Videre
skal vi innom Edvard Munchs sommerresidens Nygårdsgrunn i idylliske
Åsgårdstrand, Slagen kirke, Oseberghaugen, Sem middelalderkirke,
Jarlsberg Hovedgård m.m.
Retur gjennom indre Vestfold via Ramnes, Våle og Hof til Eidsfoss. Videre
langs Eikeren gjennom Øvre Eiker og Modum. Ta med niste for et par
bespisninger!
Bussavgang Brandbu Skyssterminal kl. 8:30, Jaren st. 8:40, Gran st.
8:50, Lunner rådhus 9:00 og Jevnaker rutebilstasjon (ved
Samfunnshuset) kl. 9:15.
Søndag 2. september, Granavollen kl. 11: ”I Landstads fotspor”
Dikterpresten og folkeminnesamleren Magnus Brostrup Landstads (18021880) liv og virke skal fokuseres på ved denne anledningen.
Granasokninger flest forbinder kanskje Landstad først og fremst med hans
opphold på ”Ner-Nes” i Røykenvik, der han var tilsatt som huslærer hos
rittmester Bergh på 1820-tallet. Herfra gikk han, bokstavelig talt, på
frierføtter til Gransprestens datter på Sjo og som han endelig giftet seg
med i 1828.
Vi vandrer ”friervegen” fra Granavollen via ”Klokkerlåven” og
middelalderkirketuftene på Grinaker og Bilden. Videre nedover Julibakka
med panoramautsikt over Røykenvikområdet og Randsfjorden, til vi ender
ferden ved middelalderkirkestedet på Nes.
Det blir besørget returtransport tilbake til Granavollen. Ta med niste!
Arrangementet avvikles i samarbeid med Kirken i Gran.
Onsdag 14. november, Hadeland Folkemuseum kl. 19: ”Hadeland i
forhistorisk tid”
Billedledsaget foredrag ved arkeolog Per Hernæs. Hernæs tar
utgangspunkt i sitt eget omfattende feltarbeid på Hadeland på 1970- og
80-tallet.
Arrangementet avvikles i samarbeid med Hadeland Museumslag.
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer i programmet. For
nærmere opplysninger henvises til annonsering i ”Hadeland”, eller besøk
oss gjerne på www.gran.historielag.org

Utdrag fra årsmelding 2011
TILLITSVALGTE
Styre: Kjell H Myhre (leder), Hans M. Næss (nestleder), Marte Egge
(sekretær), Per Svendsrud (kasserer) og Harald Hvattum (styremedlem)

Vararepresentanter til styret: Dorethe Aase og Per Haugli
Revisorer: Gunvor Hilden og Helge Hulbak
Valgkomité: Solveig Sangnæs, Jørgen Sveen og Knut Sterud.
Det har i løpet av perioden vært holdt fem styremøter. Utover dette har
funnet sted en rekke mindre formelle møter, spesielt leder, nestleder og
kasserer i mellom.
ARRANGERTE TEMAMØTER
5.5: ”Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 – hva skjedde lokalt ?” Kåseri i
Gregerstua på
Granavollen Gjæstgiveri ved Cand. philol, professor Tore Pryser.
17.11: ”Min opplevelse av O. A. Vinjes diktning.” Kåseri i Gregerstua på
Granavolden Gjæstgiveri ved Gerd Nyland.
19.2: ”Glimt fra det norske Amerika – en reise til pionerer i Midtvesten
høsten 2010” . Kåseri på Granavollen Gjæstgiveri ved Anne Lise Jorstad.
Ole Gamme orienterte om arbeidet med Kontaktforum Hadeland-Amerikas
emigrantdatabase.

ARRANGERTE TURER
18. 6:

Tur til Lands Museum. Vi var Lands Museumslags gjester denne
dagen, og ble mottatt av lagets styreleder Wenche Eimann. Vi
beså museets nye administrasjons- og utstillingslokale; den
gjenoppførte ”Nerlauslåven” fra Søndre Land, og fikk omvisning i
tilknytning til friluftsmuseets mer enn 30 historiske bygninger fra
regionen. Turen ble avviklet i samarbeid med Hadeland
Museumslag.

28. 8:

Tur til Blaker og Sørum. Blant mye annet så vi Frogner og Blaker
middelalderkirker, fortifikasjonsverket Blaker Skanse ved Glommas
bredd, Bingen Lenser, og restaurerte Slora Møllebruk. Deretter var
det tur med veterantogsett langs den 150 år gamle UrskogHølandbanen fra Sørumsand til Bingsfoss med retur.
En særskilt takk til vår eminente og kunnskapsrike guide denne
dagen, leder Dag Winding-Sørensen i Blaker og Sørum Historielag!

18.9:

Rusletur, Jaren øst. Guidet av Hans Næss, deltok 40 personer på
denne turen gutuog vegalangs, og ble et vell av lokalhistorisk
informasjon rikere.

KONTAKTFORUM HADELAND-AMERIKA
Historielaget har nå gjennom 10 år samarbeidet med Jevnaker og Lunner
Historielag og Hadelandslaget i Amerika om driften av ”Kontaktforum
Hadeland-Amerika.” Lagets representanter til Kontaktforumet er Kjell H
Myhre og Hans M. Næss. Kontaktforumets leder er Ole Gamme, mens
sekretariatsfunksjonen innehas av Harald Hvattum.
Kontaktforumets mest omfattende oppgave gjennom disse årene har vært
den svært tidkrevende oppgaven med identifikasjon av de i
størrelsesorden 10.000 hadelendinger som emigrerte fra bygdene våre fra
ca. 1840 av og frem til omkring utbruddet av første verdenskrig. Dette
arbeidet er i det alt vesentlige utført av Ole P. Gamme, og historielagets
styre ønsker å rette ham en særskilt takk for den utrettelige og verdifulle
innsats han har nedlagt i arbeidet med identifikasjonsprosjektet!
For alle med interesse for emigrasjonshistorie og med nettilgang,
anbefales et besøk på Hadelandslagets hjemmeside
www.hadelandlag.org med link til Kontaktforum for ytterligere
informasjon.

