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Vi viser en kort film.
Kaffeservering og loddsalg.

Årsberetning for Austmarka Historielag 2009
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedl.:
Varamedl.:

Vidar Pedersen
Åge Sørmoen
Anne Lise Solbergseter
Knut Holmen
Eivor Dahl, Wenche Lønhøiden, Rolf Amundsen
Kjell Holmen, Kåre Lunderbye, Per Skoglund

Undergrupper.
Bygdetunet:
Knut Holmen (leder), Erik Hamre (ny), Bjørn Dybing, Aud Dybing,
Kåre Svendsen, Grethe Svendsen, Gunnar Johnsen og Per Thoresen Møller.
Bilder, intervjuer og skrifter:
Oddvar Jakobsen, Åge Sørmoen og Vidar Pedersen.
Kulturminnesmerker:
Oddbjørn Evensen, Kåre Lunderbye, Thor A. Rønning og Bjørn Moen.
Markenskomite:
Rolf Amundsen, Åge Sørmoen, Roger Lindberg, Tor Bråthen,
Werner Lønhøiden, og Elisabeth Lindberg
Materialforvalter:
Kjell Eriksen.
Utleiere av Arstun og Tunet:
Laila og Kåre Støkker.
Redaksjonskomite for medlemsbladet:
Åge Sørmoen (red.), Wenche Lønhøiden og Vidar Pedersen.
Representantskapet i Skogfinsk Museum:
Rolf Amundsen, Vidar Pedersen og Kåre Lunderbye (vara)
Representantskapet i Kvinnemuseet – museene i Glåmdal:
Rolf Amundsen og Åge Sørmoen (vara)
Valgkomite:
Jan Erik Svendsen, Hildegunn Sæthern og Arnfinn Mobekk.

Styret har i perioden hatt 7 ordinære styremøter og behandlet om lag 30 saker. I
tillegg har flere av styremedlemmene deltatt på faglige møter. Laget hadde ved
utgangen av virksomhetsperioden 650 medlemmer, en økning på 17 medlemmer
siden forrige årsmøte.
Austmarka Historielag er veldig stolt av å ha så mange dugnadsvillige
medlemmer. I løpet av et år gjennomfører historielaget flere prosjekter som ikke
hadde vært mulig uten denne innsatsen. Det er ikke dermed sagt at vi ikke har
bruk for flere ildsjeler. Dersom du har tid til overs og kunne tenke deg å bistå
oss i noen av lagets mange oppgaver må du gjerne ta kontakt med en i styret. Vi
vil kort nevne noen av oppgavene og sakene som styret, sammen med
dugnadsgjengen, har jobbet med i perioden. Den observante leser vil nok kjenne
igjen flere saker fra tidligere årsberetninger. Noen oppgaver er omfattende og vil
naturlig nok strekke seg over flere år, mens andre kan være slike som styret
kontinuerlig arbeider med.
Austmarkamarken ble gjennomført lørdag 5. august. Til tross for at værgudene
ikke helt spilte på lag med oss, må vi vel kunne si at marken forløp omtrent som
tidligere år. Som så mange ganger før var det Åge Sørmoen som åpnet marken
med noen velvalgte ord. Markenstilbudet omfattet alt fra salgsboder, utstillinger,
tjærebrenning, aktiviteter for barna, loddsalg til den tradisjonelle auksjonen på
ettermiddagen. Sultne sjeler kunne kose seg med grytstappe og rømmegrøt,
mens de minste kanskje foretrakk en handel i kiosken som nettopp hadde fått ny
plassering i nærheten av Stråhatten. Underholdningen besto av ungdommene
Brødrene Øjeberget fra Nyskoga i Sverige. Ellers bidro Elias Akselsen og flere
tatere med sang. Årets marken innbrakte et overskuddet i år ble snaut 37.000,kroner.
Mølla er ett av flere prosjekter som vi har brukt mye tid på gjennom flere år. I år
er det er bygd avløp for kornavfallet. Vi ser at møllesteinene bør hogges , ellers
skal mølla være klar til bruk og demonstrasjon for publikum.
Sjøviksaga. Vi har lenge hatt som mål å demonstrere sagbruket for publikum,
men det har manglet noen deler og dermed også monteringsarbeid. Vi har håp
om å få med oss noen personer fra Glåmdal Utstyrs- og Motorhistorisk Forening
(GUMF) med kunnskaper om gamle maskiner slik at vi så snart som mulig kan
ferdigstille sagbruket.
Nystun - Kolbjørnsrud. Det har også i år drevet en trofast gjeng på tunet for å
ferdigstille huset fra Nystun. I sommer har taket kommet på plass og det er
panelt ferdig utvendig, det er satt inn vinduer, det er lagt nytt gulv i
trappeoppgangen og trappa til 2.etasje er på plass. Det er nedlagt ca. 550
dugnadstimer. Noe arbeid gjenstår, så det blir sikkert dugnader også i år.

Badstua og badstubading. Ny badstuovn ble murt i september. Den virker fint og
har god kapasitet. Det er badet en gang i måneden siden i høst, og oppslutningen
har vært bra.
Hærsjøbrua. I løpet av året er det jobbet med planer om å bygge opp igjen en bru
over elva mellom Nordre og Søndre Hærsjøen der det fra gammelt av gikk en
ferdselsvei. Vi har fått signaler om at vi vil motta økonomisk støtte til prosjektet
fra Skogfinske Interesser i Norge. Vi kan sannsynligvis også påregne tilskudd i
form av tippmidler til ”mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg”. Foreløpig er
det kun jobbet med en bærekonstruksjon for brua. Vi må også få på plass en
avtale med grunneieren før vi setter i gang med prosjektet for fullt.
Medlemsbladet. Som tidligere år har det også i år kommet 4 nummer av
medlemsbladet. Det er en redaksjonskomité for bladet, men det er nok Åge
Sørmoen i egenskap av ansvarlig redaktør som bidrar med det meste historiske
materialet som presenteres. Historielaget ser gjerne at flere bidrar med stoff til
bladet.
Kalender. Å gi ut kalender er en av historielagets årlige prosjekter. At årets
kalender ble utsolgt på rekordtid viser at dette er et tiltak som er godt mottatt.
Kalenderen er dessuten en av flere viktige inntektskilder for historielaget. Vi har
lagt opp til tematiske utgivelser og årets utgave var viet Framhaldsskolen. Hva
temaet blir ved neste utgivelse får bli en overraskelse.
Gravminneregistrering. Høsten 2008 satte Historielaget i gang med å registrere
og fotografere gravminnene ved Austmarka kirke. Arbeidet ble sluttført i løpet
av 2009 og resultatet kan sees på Dis (Databehandling i slektsforskning) sin
hjemmeside, - www.disnorge.no.
Temadager på Arstun. Vi har i løpet av virksomhetsåret gjennomført
filmkvelder, bildekvelder og utstilling. Det er nok filmkveldene som har
resultert i de høyeste besøkstallene. Filmkvelden med ”Finnskog og trollskap”
var en suksess, men utstilling av gamle fiske og fangstredskaper trakk også
mange besøkende. Vi har i løpet av vår- og høstmånedene også vist fram vårt
rikholdige bildemateriale på ”storskjerm”.
Turer/vandringer. En planlagt tur til landbruksskolen på Ås ble avlyst grunnet
dårlig oppslutning. 5-torpsvandringen på Varaldskogen samlet rundt 100
deltagere.

Guide-kurs. Norsk Skogfinsk Museum og Historielaget har satt i gang kurs i
kjennskap til Finnskogen og Austmarkas historie og severdigheter. Kurset er
rettet mot framtidige omvisere. Over 20 interesserte deltar.
Medlemsfesten ble arrangert lørdag 20. februar på Austmarka Samfunnshus med
rundt 90 deltagere. Berggrens fra Gräsmark stod for musikken og Pizzaen med
Torild og Per Erik ordnet med god mat. Overskuddet ble ca 5000 kroner.
Medlemsfesten arrangeres annethvert år.
Grasrotandelen. Norsk Tipping lanserte i 2009 Grasrotandelen. Å gi sin
grasrotandel vil si at Norsk Tipping overfører 5 prosent av det du tipper for til
den foreningen du bestemmer skal være mottaker. Ved utgangen av
virksomhetsperioden var det 70 personer som hadde valgt Austmarka
Historielag som sin grasrotmottaker. Dette innbrakte laget om lag 20 000 kroner
i løpet av 2009.
Norsk Skogfinsk Museum. Historielaget er én av fire parter som utgjør museet.
Vi er representert i styre og representantskap. Samarbeidet med NSM har vært
godt og fruktbart siste året, men bør videreutvikles i tråd med våre behov for
faglig og praktisk bistand.
Finnskogtinget. Lørdag 13. februar deltok Vidar Pedersen og Rolf Amundsen
som historielagets representanter på det første offisielle Finnskogtinget på
Finnskogen Kro og Motell på Svullrya. 50 representanter fra 30 lag og
foreninger fra Eidskog i sør til Trysil i nord deltok på tinget som var forberedt
av et interimsstyre på 5 medlemmer. Vedtekter og valg av det første offisielle
styre var hovedsakene på det første tinget.
Kongsvinger Museumsforening. Historielaget har i løpet av 2009 vært med i et
interimstyre som skulle forberede det første årsmøtet i Kongsvinger
Museumsforening. Dette er en sammenslutning mellom Austmarka, Brandval,
Granli og Kongsvinger – Vinger historielag, Glåmdal Utstyrs- og Motorhistorisk
Forening (GUMF) og Kongsvinger kommune. Årsmøtet ble holdt 15. mars med
etablering av vedtekter og valg av det første ordinære styre. Vidar Pedersen
sitter som Austmarka Historielag sin representant i styre.
Andre aktiviteter. For ikke å gjøre årsmeldingen altfor omfattende vil vi under
dette punktet i stikkordsform nevne andre aktiviteter som styret og lagets
medlemmer har befattet seg med i perioden.
• Digitalisering av bildene i bildearkivet.
• Utleie av Arstun og Bråtastua.
• Det er gjennomført flere dugnader i løpet av året.

•
•
•
•
•
•

Grillfest/dugnadsfest på Tunet.
Julegranbrenning i samarbeid med Austmarka Vel.
Vertskap for åpen skole – Skinnarbøl skole
Stedsnavnsregistrering.
Skogfinske Interesser i Norge.
Representantskapet i stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal

Historielaget har også i år mottatt gaver, både gamle ting og materialer til bruk i
den daglige driften. Styret retter en stor takk til giverne. Gavene er behørig
omtalt i Medlemsbladet.

Forslag til arbeidsprogram 2010.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluttføre arbeidet med Nystun.
Sluttføre arbeidet med Sjøviksaga.
Sette i stand stikkemaskinen.
Vedlikeholde lagets bygningsmassen.
Sette i gang arbeidet med Hærsjøbrua.
Arrangere temakvelder på Arstun.
Arrangere dagstur/helgetur/vandringer.
Arrangere Austmarkamarken.
Gi ut 4 nummer av medlemsbladet.
Gi ut kalender.
Fortsette arbeidet med å digitalisere bildearkivet.
Omvisninger for andre lag og foreninger
Synliggjøre ”Austmarkakongen”.
Forberede bygg i tilknytning til mølla for frørenseanlegget.

Valgkomiteens forslag til styre for 2010
Leder:
Vidar Pedersen
Nestleder:
Åge Sørmoen
Sekretær:
Knut Holmen
Kasserer:
Rolf Amundsen
Styremedlem: Eivor Dahl
Styremedlem: Per Skoglund
Styremedlem: Anne Lise Solbergseter

(1 år)
(2 år)
(1 år igjen)
(2 år)
(1 år igjen)
(2 år)
(2 år)

Varamedlem: Kåre Lunderbye
Varamedlem: Mona Øverby
Varamedlem: Elisabeth Lindberget

(1 år)
(1 år)
(1 år)

Valgkomiteens forslag til undergrupper og andre funksjoner i Historielaget:
Bygdetunet: (ingen endringer)
Knut Holmen (leder), Erik Hamre, Aud Dybing, Bjørn Dybing, Grethe Svendsen, Kåre
Svendsen, Gunnar Johansen og Per Thoresen Møller.
Bilder, intervjuer og skrifter: (ingen endringer)
Oddvar Jakobsen, Åge Sørmoen og Vidar Pedersen.
Kulturminnesmerker: (ingen endringer)
Oddbjørn Evensen, Kåre Lunderbye, Tor A. Rønning og Bjørn Moen.
Markenskomiteen:
Rolf Amundsen, Tor Bråthen, Elisabeth Lindberget, Bente Fjellvang (ny),
Hugo Torp (ny) og Geir Bottilsrud (ny).
Representantskapet i Norsk Skogfinsk Museum: (ingen endringer)
Rolf Amundsen, Vidar Pedersen og Kåre Lunderbye (vara).
Representantskapet i Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal: (ingen endringer)
Rolf Amundsen og Åge Sørmoen (vara).
Styret i Kongsvinger Museumsforening (ny):
Vidar Pedersen (representant), Kåre Lunderbye (vara)
Materialforvalter: (ingen endring)
Kjell Eriksen.
Utleiere av Arstun og Tunet: (ingen endring)
Laila og Kåre Støkker.
Redaksjonskomité for medlemsbladet: (ingen endring)
Åge Sørmoen, Wenche Lønhøiden og Vidar Pedersen.
Valgkomite: Nytt medlem av valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer
velges for 3 år, slik at ett medlem er på valg hvert år. Den i valgkomiteen som går på sitt 3. år
er leder. Valgkomiteen har for 2009 bestått av Jan Erik Svendsen (går ut), Hildegunn Sæthern
(1 år igjen) og Arnfinn Mobekk (2 år igjen).

