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1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering 
 
Godkjenning av innkalling: 
Årsmøtet er kunngjort i Hamar Arbeiderblad og på vår hjemmeside www.vang-
historielag.no og i vår facebookgruppe. I tillegg er innkallingen sendt på e-post til 
medlemmer som har oppgitt sin e-adresse til historielaget. Årsmøtedokumentet er i 
tillegg lagt ut på Hamar bibliotek avdeling Vang.   
 
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes 
 
Vedtak: ……………………  
 
Godkjenning av dagsorden: 
1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden, konstituering 
2. Årsberetningen for 2018 
3. Regnskap for 2018 
4. Fastsetting av medlemskontingent for 2020 
5. Budsjett 
6. Valg 
7. Bygdebok etter bind 5 
8. Avslutning 
 
Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes 

 
 Vedtak: ……………………… 
 

Konstituering: 
Valg av dirigent 
Styrets innstilling: Odd Lindstad 
 
 Valgt: ……………………….. 
 
Valg av møtesekretær: 
Styrets innstilling: Astrid Thorshaug 
 
 Valgt: ………………………….  
 
Valg av to til å underskrive protokollen: 

  
 Valgt: ……………………………………………. 
 Valgt: ……………………………………………. 
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2. ÅRSBERETNING 2018 

 
        VERV OG FUNKSJONER    

 Vervene i laget har vært slik fordelt det siste året: 
 Leder               Odd Lindstad 
 Nestleder  Finn H. Martinsen 
 Kasserer  Sigmund Tollersrud 
 Sekretær        Astrid Thorshaug 
 Styremedlemmer: Ola Aas              
   Gun Frogner 
   Peder Hafsal 
 Årbokkomité:        Elisabeth Dobloug Gulbrandsen, Grethe Teksum, Hanne                                            

          Grethe Sæhlie, Helge Karset 
 Bygdebokkomité:  Oddvar Dufseth (leder), Vigdis Stensby, Steinar     

  Sætervadet, Bjørn Eriksen og Odd Lindstad (Styrets   
  representant)   

 Sykkelkomitè:  Inger Benningstad Narmo, Ola Gillund 
 Slektsforum:   Finn H. Martinsen, Inger Johanne Kristoffersen,  
     Arve Viddal 
 Revisor:  Rolf Hjemli  

 Vararevisor:  Ole Kjøs  
 Valgkomité:  Trond Pedersen, Trygve Busterud, Grethe Eriksen 
 

 Det er i perioden holdt 10 styremøter og behandlet 87 saker. Styremøtene er 
 holdt på Høyvang.  Referat fra styremøtene er fortløpende sendt ut via e-post til 
styremedlemmene. Vang historielag har ved årets utløp 245 medlemmer, en nedgang 
på 4 fra året før. Laget har to æresmedlemmer, Ole Jacob Tomter og Sverre 
Opsahl. 
 
TILSKUDD OG GAVER 

          Vi har i 2018 mottatt følgende tilskudd; 
          Grasrotandelen   kr. 13.212,15                                                             
          MVA-refusjon   kr.  9.379,00                                                   
          Kulturmidler    kr.  2.000,00 
 

 
Grasrotandelen er en viktig inntektskilde 

                                                      for Vang historielag. Vi oppfordrer medlemmene til å støtte 
historielaget på denne måten. 
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 ARRANGEMENT 
 Våre arrangementer har vært markedsført med omtale i Hamar arbeiderblad, på 
 vår hjemmeside og Facebook. Medlemmer som har oppgitt e-postadresse, har i 
 tillegg fått invitasjoner til arrangementene via e-post.  
 

 Man tager 20 egg. Første arrangement i 2018 var et samarbeid med Teater 
 innlandet. De satte opp forestillingen man tager 
20 egg med utgangspunkt i Hanna Winsnes sitt 
liv. Både generalprøve og premiære var lagt til 
Høyvang med  Høyvang og Vang historielag som 
teknisk arrangør og suppekokere. 2 fulle hus og 
veldig vellykket. 

 
 Årsmøtet for 2017 ble holdt på Høyvang den 28.februar 2018. Det møtte 35
 medlemmer. Foruten ordinære årsmøtesaker kåserte Kjell Børresen om Vang og 
 Furnes for 100 år siden. 
 

 Årets sykkeltur hadde i år 20 års jubileum.  
Turen var lagt til området ved Børstad, Solvang og 
Smeby. Det var også i år meget stor oppslutning med  
nærmere 120 deltakere. Tor Karseth var som vanlig 
musikalsk guide.  
Olav Martinsen og Steinar Sætervadet bisto også med 
interessant informasjon. Vi avsluttet på Vangbana med 
kaffe og kake og kort orientering om 100-års 
jubilanten. 

 Det vises for øvrig til egen artikkel i årboka 2018. 
 Stor takk til sykkelkomiteen for et godt arrangement     
 
 Lokalhistorisk vandring. Årets lokalhistoriske vandring gikk i Hjellumområdet. 
Arkeolog Ove Holseng fra 
fylkeskommunens kulturavdeling ga oss 
orientering om ulike gravhagestyper fra 
ulike tidsepoker og viste også fram nye 
funn av fornminner fra nedre Vang. 35 
personer deltok på en fin vandring i nydelig 
vær. 

 
 

 
 
 
 

Benterudbakken		Foto:	Odd	Lindstad	 

Foto:	Gun	Frogner 
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Kulturkvelden ble avviklet på Høyvang den 4. november. 36 personer hadde møtt opp. 

Andreas Sæhli kåserte om hoppsporten i Vang, men også 
med betydelig innslag av synspunkter på hoppsporten 
nasjonalt og internasjonalt.  Det vises forøvrig til artikkel 
i årboka for 2018  

 
Årbokkomiteen presenterte årets bok og leste utdrag fra 
det varierte innholdet. 

  
 
 
 
 Lunden skole 150 år. Selv om historielaget ikke var involvert, vil vi nevne en 
 fantastisk forestilling i forbindelse med Lunden skoles 150 års jubileum. Tor Karset 
 hadde skrevet og regissert en forestilling med den historiske utvikling og alle 
 elevene deltok. En fantastisk forestilling. (Og mye av stoffet bygget på opplysninger 
 i bygdeboka og årboka) 
 

 VANGSBOKA     
Bygdebok bind 5. 
Hamar kommune har som kjent frasagt seg ansvaret for videre utgivelse av 
bygdeboka. Historielaget står derfor ansvarlig for videre utgivelser. En er nå 
kommet godt i gang med arbeid med et femte bind. Det viser seg at arbeidet er mer 
omfattende enn antatt. Bind 5 vil derfor inneholde færre bruk enn planlagt. Styret 
har nå inngått en revidert avtale med Ole Jacob Tomter ut fra at boka vil omfatte 
gårdsnumrene 87 til 79 i Hamar, vil bli på ca 600 sider og planlagt ferdig i første 
halvdel av 2020 slik at den kan selges som julegave i 2020. 
Kostnadene er holdt nede ved bygdebokforfatter arbeider på «pensjonistvilkår» og 
mye dugnadsarbeid. Boka er finansiert blant annet ved tilskudd fra kommunen, noe 
tilskudd fra grunneierorganisasjoner og egne midler.  

  
 Bygdebok etter bind 5, digital bygdebok? 

Styret ser ikke mulighet for å finansiere og fullføre utgivelsen av bygdeboka på 
tradisjonell måte med ansatt bygdebokforfatter på ordinære vilkår. En vil 
etterhvert ved de lavere gårdsnummer komme til områder med veldig gammel og 
omfattende historie og også utbyggingsområder hvor det er utfordrende å 
fortsette etter tidligere mal. Samtidig har det skjedd en enorm utvikling med 
digitalisering av historiske data og folks interesse for digitale medier i stedet for 
bøker. Styret har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
bygdebokkomiteen og styret for å se på mulige løsninger for bygdebokarbeidet 
etter bind 5. Det vises til egen sak om digital bygdebok. 
 
 

Foto:	Ola	Aas 



	 6	
 
Husmannsplassregistrering 

  Olav Martinsen og Trond Pedersen har tidligere foretatt kartfesting av bl a 
 husmannsplasser i Solvangområde og Imerslundmarka.  Historielaget har ønsket å 
 sikre dette materiale og disse personenes kunnskap digitalt. I samarbeid med Nils 
 Aage Hafsal i NIKU har vi etablert et registreringssystem med kartfesting. 
 Informasjon om plassene er det aktuelt å koble opp mot mulig digital Digital 
 Bygdebok. I første omgang registreres materialet til de 2 overnevnte samt deler av 
 veståsen hvor det tidligere er samlet inn materiale. Det er Kjell Børresen som her 
 foretar registrering og stedsfesting. 
 

ÅRBOKA 
 «Minner ifrå Vang» 2018 har et opplag på 850 eksemplarer. Årbokkomiteen 
 har også denne gang gjort en svært god jobb ved å velge artikler med tilknytning 
godt fordelt rundt om i bygda. I alt 15 forfattere har bidratt med 16 artikler til 
boka. Styret ønsker å bringe en stor takk til årbokkomiteen og artikkelforfatterne 
som gjør en stor jobb for oss alle. 

  
 

           «Minner ifrå Vang» er en bestselger 
        hvert år, slik også i 2018. 
             Kontakt styret hvis du vil kjøpe noen           
             tidligere årganger av boka. 
  
 
 

 
Vi vil i år også takke Sparbutikken i Øvre Vang, Sparbutikken Sannerud, Kiwi Brein, 
Kiwi Ridabu, Prix Åker, Gravdahl Torggt, Nordli Maxi og Sparebanken Hedmark på 
Storhamar for at de selger årbøker for oss.  
 
SLEKTSFORUM  
Har i 2018 deltatt med å bistå på lesesalen på statsarkivet i 10 dager. Dette 
arbeidet er viktig for publikum på lesesalen og ikke minst som erfaring og læring for 
våre medlemmer. Dette gir oss god kontakt med ansatte på statsarkivet og andre lag 
som deltar i samme arbeidet. Med andre ord, en god arena for erfaringsutveksling, 
læring og ikke minst treffe fornøyde slektsgranskere. 
Vi har klart å rekruttere nye hjelpere til aktiviteten på statsarkivet, allikevel hadde 
det vært flott om flere av medlemmene i historielaget kunne engasjere seg. De nyes 
erfaring er at dette er moro og meget lærerikt. 
Vang historielag var representert på slektsforskerdagen 2018 på Riksarkivet i Oslo. 
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      ANNEN VIRKSOMHET   

Kontoret på Høyvang har åpent kl 11.00-14.00 under pensjonistenes møte andre 
onsdagen i måneden. Det er liten pågang, men vi har solgt noen bøker spesielt når 
den nye årboka kommer.  

  
Vi har som tidligere vært representert ved Liv i stuene på Domkirkeodden hvor det i 
år var meget dårlig vær og lite besøk. Vi var også på Vang Hobby- og husflidslags 
julemesse som i år var lagt til Vårtun på grunn av byggearbeider på Lunden.   

 
Det er etablert et nærmere samarbeid mellom Vang historielag, Hamar Historielag 
og Fortidsminneforeningen. Det har bla. resultert i 2 møter med de nye eierne av 
Åker gård, Brunstad menighet/Åker gård AS. Det virker som de har planer som 
ivaretar historiske interesser og tilgjengelighet. Vi har også sammen med Hamar 
historielag og Åker gård AS protestert på navnsetting av den nye handelsparken ved 
Arnkvern (Åker handelspark E6). Dette følges nå opp av Åker gård AS etter 
varemerkelovgivningen. 
De 3 foreningene hadde også initiert et møte med kommunen og fylkeskommunens 
vernemyndighet vedrørende Elvsholmen. Denne fredede husmannsplassen blir mer 
tilgjengelig når vegutbyggingen her er ferdig og vi håper kommunen finner en bruk 
som ivaretar både Husmannsplassen og hele holmen med gravhaug. 
Som presentert på forrige årsmøte ble det satt igang en verveaksjon med 
dialektkopp i premie til de som vervet mer enn 2 nye medlemmer. Responsen på 
verveaksjonen var beskjeden, men resulterte i hvert fall med 10-15 nye medlemmer. 
Til tross for dette har laget en nedgang i medlemstall på 4 medlemmer. Noe som 
viser et behov for å verve minst 20 nye medlemmer hvert år.  
 
Fylkeskommunen har registrert klokketårn i Vang. Leder og Ole Jacob Tomter har i 
den forbindelse deltatt i møte og vært kontaktpersoner. 

 
 REPRESENTASJON 
Odd Lindstad, Ola Aas og Peder Hafsal har 
deltatt på regionmøte med historielagene på 
Hedemarken som Stange historielag hadde 
ansvar for. Møtet var lagt til Kvenstua så vi fikk 
også en orientering om dette stedet. Mulig 
samarbeid og fellesarrangementer ble diskutert. 
Ola Aas og Odd Lindstad har deltatt i 
Riksantikvarens seminar «Hvor kan vi finne 
kulturminnedata».   

  
 
 

Seminarleder	Line	Bårdseng		
Foto:	Ola	Aas 
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 MEDIA 

 Lagets arbeid har siste året kommet godt fram i media med egne omtaler av 
 bøkene og forhåndsomtale av våre arrangementer i Hamar Arbeiderblad og  Hamar 
Dagblad.  

 
 OPPLYSNINGSSKILT   
Det har vært normal oppfølging av vedlikehold i henhold til plan.  

 
HJEMMESIDEN  
Hjemmesiden er utviklet og vi prøver så godt vi kan å tilrettelegge for vår visjon: 
«å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie» 
Vang-historielag.no har hatt godt besøk i 2018. Erfaringen er at innlegg med faglig 
innhold og informasjon om våre aktiviteter har størst interesse. Det er god 
interesse for våre historiske skilter og våre bøker.  
Statistikken viser at vi har passert 72 112 klikk i 2018.  
Laget mottar stadig bestillinger av bøker i tillegg til innmelding av nye medlemmer 
via hjemmesiden. 
30. Desember fikk vi plutselig 1 215 klikk på Sælid gård. I løpet av 3 dager har det 
tilsammen vært nærmere 2 000 klikk på Sælid. Forklaringen må være at «Kongens 
nei» ble vist på NRK. Flott at folk finner oss på nettet. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACEBOOK 
Vang historielag har tre aktive grupper på facebook: 
Vang Historielag ”Minner ifrå Vang”: Med 1 553 medlemmer. 
Vang historielag slektsforum: Med 274 medlemmer. 
Fra skuffer og skap i Vang (Bilder): Med 1 827 medlemmer. 
Dette er en økning på 494 personer (2017) som følger historielaget på Facebook. 
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Våre facebookgrupper brukes aktivt for å nå enda flere med informasjon og øke 
interessen for historielagets aktiviteter. Samtidig som det stilles en del spørsmål i 
gruppene om flere temaer. 

 
FOTOGRUPPEN 
Det har dessverre vært liten/ingen aktivitet i gruppen i 2018. Utenom at vi har fått 
på plass noe utstyr, arbeidsrutiner og krav for vår fototjeneste. 
Grunnen til dette har flere årsaker. Styret ser fortsatt et stort potensiale med 
gruppen og ikke minst i forbindelse med kommende wiki prosjekt (Forutsetter 
vedtak på årsmøtet). 

 
ØKONOMI 

          Underskudd ord. drift 2018                                  124.425 kr 
          Overført fra fond bygdebok 5                         124.425 kr           
          Egenkapital 31.12.17                                              421.451 kr             
          Egenkapital 31.12.18                                              421.451 kr             
         Avsatt fond bygdebok 5 pr.31.12.17                       432.109 kr                 
         Avsatt fond bygdebok 5 pr.31.12.18              307.684 kr   
 
 Det henvises forøvrig til årsregnskapet. 
 
 Styret takker alle som har bidratt i vårt arbeid i 2018 og ser fram til godt 
 samarbeid også i 2019. 
 
 
 Vang, februar 2019  
          Styret 
 

Styrets innstilling: Årsberetningen for 2018 godkjennes 
 
 Vedtak: …………….. 
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3. REGNSKAP 2018  
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 Styrets innstilling:  
 Regnskapet for 2018 godkjennes. 
 Revisjonsberetningen tas til orientering. 
  
  Vedtak: ……………………………. 
 
 
  4. FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2020  

        
Kontingenten var 200 kroner i 2018. 
 

      Styrets innstilling: Medlemskontingenten for 2020 holdes uendret på 200 kroner. 
 

      Vedtak: ……………………….. 
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5. BUDSJETT 2019   
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  Styrets innstilling: Budsjettet vedtas som styringsdokument for 2019. 
  
 Vedtak:………………………….. 
 
 
 6. VALG 
   Valgkomiteens forslag er lagt ut på bordene 
 
 Settes inn her i proyokollen 
 
 Følgende ble valgt: 
  
 Settes inn her i protokollen.              
 
 7. BYGDEBOK ETTER BYGDEBOK 5.  
 Chris Nyborg fra Norsk Lokalhistorisk Institutt innleder og presenterer wiki  

 som et verktøy for videre arbeid 
med Vangsbøkene. Notat med 
beslutningsgrunnlag følger 
vedlagt. 

  
 Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar til etterretning at 
det ikke synes realistisk å 
engasjere ny bygdebokforfatter 
og utarbeide resten av 
bygdebøkene på samme måte som før. 
Årsmøtet er enig i at en arbeider videre med å realisere en digital bygdebok. De 
gjenværende gardsnr prioriteres, men det legges også tilrette for ajourføring av de 
gardsnr hvor det er utarbeidet bygdebok. Dette innebærer stor grad av frivillighet 
og en vil bruke Lokalhistoriewiki som basis for arbeidet. 
Framdrift og opplegg vil i stor grad være avhengig av eiendomseieres interesse, 
frivillige som vil engasjere seg og eventuell økonomisk mulighet for å engasjere 
eksterne ressurser. 2019 vil bli et år med utprøvning og få på plass en 
prosjektadministrasjon. Styret vil på neste årsmøte legge fram erfaringer så langt 
og mulig konkretisering av det videre arbeidet. 

 
18/1-2019 
Vang historielaget 
Styret 

 
 Vedtak: 

Presentasjon	av	Wiki.	Fv.:	Chris	Nyborg,	Finn	H.	
Martinsen	og	Odd	Lindstad.			Foto:	Ola	Aas 
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  8. AVSLUTNING  
 
 
 Møtet hevet klokken:    Antall fremmøtte:  
      
 Underskrift protokoll: 
 
 
 Sign    Sign 
 
 
Bygdebok etter bind 5. Beslutningsgrunnlag 
 
1 Bakgrunn/innledning: 
Det har skjedd en datamessig revolusjon siden kommunen/historielaget begynte arbeidet med bygdeboka.  
Arbeidet har i stor grad bygd på Stensruds manuelle arkiv og dokumenter som tidligere bare var 
tilgjengelig på Statsarkivet.  Dette er gradvis supplert med digitalisert materiale. 
 
Hamar kommune overlot ansvaret for Vangsboka til historielaget ved vedtak i 2013 og har ingen fast 
bevilgning til arbeidet. Bind 5 som forventes ferdig i 2020 har latt seg realisere ved en bygdebokforfatter 
på «pensjonistvilkår», gjenværende midler etter bind 4 og noe nye bevilgninger og et betydelig 
dugnadsarbeid. Vi står derfor ved en korsveg økonomisk som viser at det ikke er mulig å komme videre 
etter bind 5 med bygdebokarbeid uten en betydelig omlegging. 
 
Vangs bygdebok er vel en av de mest omfangsrike og detaljrike bygdebøker som er laget. Når vi er ferdig 
med bind 5 er vi litt over halveis i antall gardsnr og har igjen områder med lang historie og ikke minst 
mange bruksnr. Og det er over 40 år siden en begynte. 
 
Vil andre arbeidsmåter og digitalisering gi oss muligheter til å komme videre slik at arbeidet ikke stopper 
helt opp? Styret har de siste 2 årene prøvd å se på nye muligheter og kommer her med forslag. 
 
Arbeidet med bygdebok kan deles i 3 faser: 
- Datainnsamling 
- Databearbeiding, Kontroll 
- Presentasjon 
Det kan være ulike tilnærmingsmåter til de ulike faser. I det videre har vi hovedfokus på fase 1 
datainnsamling. 
 
Wiki og lokalhistoriewiki 
 
Definisjon wiki: 
«En wiki er et nettsted som legger tilrette for samskriving av tekst i en nettleser. Wikier benytter et enkelt 
formateringsspråk for å formatere og lenke innholdet» 
 
Den mest kjente wiki'en er Wikipedia. 
 
En kan lage sin egen wiki gjerne knyttet til sin hjemmeside eller bruke sentralt etablerte wikier. For oss er 
det eventuelt Lokalhistoriewiki som er mest relevant. 
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Kort beskrivelse Lokalhistoriewiki(Kilde: masteroppgave Chris Nyborg) 
Lokalhistoriewiki(LW) ble lansert i 2008 med målsetting om å bli en plattform for en ny type bygdebøker. 
LW er organisert i Norsk Lokalhistorisk institutt som en del av Nasjonalbiblioteket. 
 
Wikien baserer seg på programvaren Mediawiki, det samme som brukes av Wikipedia. Denne 
programvaren er en plattform for brukersamarbeid om artikkelskriving, der det er lagt inn en rekke 
hjelpemidler for å sikre kvaliteten. Viktigst er at alle endringer på wikien kan spores og lagres, slik at man 
til enhver tid kan se eldre versjoner av artikler og hvem som har bidratt med hva. Bidragsytere på 
nettstedet er både faghistorikere og amatører, og det kreves registrering for å kunne bidra. 
 
LW har mange «rom» med ulike funksjoner. I «Allmenningen» ligger hoveddelen av artiklene, 
«Kjeldearkiv» er artikler låst for redigering, «Leksikonrommet» inneholder artikler fra Norsk historisk 
leksikon, «Metode-rommet» er en «historieskole» og «Bibliografi-rommet» inneholder oversikt over 
lokalhistorisk litteratur. Det er egne diskusjonssider. LW har også konkrete prosjekter. (Som vel er det 
som er aktuelt for et bygdebokarbeid som vi tenker oss) 
 
LW's administrasjon består av en kombinasjon av ansatte og frivillige. Det var i 2016 4 ansatte(2,75 
årsverk) i NLI som har LW som hovedbeskjeftigelse. 
 
Valg av prinsipiell løsning 
Med utgangspunkt i de rammebetingelsene vi har nevnt ovenfor foreslår vi en wikiløsning. Vi mener det 
er viktig å ha et system som muliggjør sikring av informasjon som er eller blir tilgjengelig om den enkelte 
eiendom. Organisert utarbeidelse, databearbeiding og kontroll vil være avhengig av tilgjengelige 
ressurser. 
 
Vi har vurdert egen wikiløsning knyttet opp mot vår hjemmeside eller bruk av Lokalhistoriewiki (LW). 
Egen wikiløsning kan gi større tilpasningsmulighet og synlighet på vår hjemmeside, men vil innebære 
kjøp av kompetanse og også et ansvar for varig tilgjengelighet. Vi foreslår at vi velger 
Lokalhistoriewiki da en får tilgang til gratis tilrettelegging, kompetanse og veiledning og at en da er 
tilknyttet et offentlig finansiert system som en er sikret drift uavhengig av aktiviteten i historielaget 
 
Bearbeiding – alternative valg 
I arbeidet ser vi for oss å jobbe med 2 innfallsvinkler; 
- Samler inn mest mulig informasjon knyttet til hver eiendom for å skaffe oversikt over hva som finnes, 
strukturere eventuelt dugnadsarbeid og motivere flest mulig til å legge inn informasjon om eiendom og 
slekt. 
- Bearbeide og kontrollere til en form som blir den «egentlige bygdeboka». 
 
Hovedfokus vil i første omgang være å etablere et rammeverk og opparbeide kompetanse slik at det er 
grunnlag for at de som ønsker kan legge inn informasjon om sin eiendom og sin slekt. Her er det viktig 
med informasjon og motivasjonsarbeid.  Systematisk innhenting av informasjon og videre bearbeiding vil 
være avhengig av tilgjengelig ressurser/kompetanse. Arbeidet må prosjektorganiseres med arbeidsgrupper 
med avklart ansvar. 
 
Arbeid med de eiendommer som ikke har bygdebok prioriteres. Det  kan også legge inn 
tilleggsinformasjon om andre eiendommer. Tidliger bygdebøker kan også legges inn eller linkes opp. 
 
Konkret tilrettelegging for å prøve ut systemet 
Grunnlaget etableres digitalt med utgangspunkt i matrikkelen. Vi har fått Lokalhistoriewiki til legge inn 
denne med utgangspunkt i fradelinger til 1950. 
 
Det må foretas en avgrensning i nyere boligområder hvilke bruksnr som skal med. For eiendommer i 
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gamle Hamar skal det tidligere være vedtatt at det er historie før 1849 som en ønsker å ha med. 
 
Det lages en standard disposisjon for hvert enkelt bruk som grunnlag for innregistrering av data. Denne 
legges inn på alle gardsnr og bruksnr 1, men vil bare untaksvis være relevant på fradelte 
eiendommer/plasser. Denne tar utgangspunkt i innholdet i dagens bygdebok. Som foreløpig 
arbeidsdisposisjon brukes: 
 

1. Opprinnelse og gammel historie 
2. Forklaring på navn 
3. Størrelse på åker og eng 1863, og andre opplysninger om størrelse og husdyr 
4. Eventuelle gårdskart 
5. Informasjon om bygninger 
6. Brukere på eiendommene 

- Eiere/Brukere; hvor kom de fra. 
- Slekt til eier/brukeren 
- Opplysninger om brukeren og eventuelt spesielle opplysninger  fra auksjoner, intervjuer  
mv 

7. Bilder 
8. Husmannsplasser/andre plasser med tilgjengelige opplysninger om lokalisering, eventuelle bilder 

og folk 
9. Diverse 

 
For fradelte eiendommer må dette brukes så langt det passer. 

 
For å sikre at en får registrert inn mest mulig materiale vil en måtte være åpen for innregistrering av 
materiale som avviker fra denne disposisjonen. Disposisjonen er imidlertid viktig for så langt som 
mulig å få med den samme informasjonen som dagens bygdebøker. Informasjon kan også på et senere 
tidspunkt sorteres etter malen. 

 
Det skjer så mye på datasiden at en ikke bør binde seg for tidlig til form. Det kan være mulig med en 
presentasjon som ligner dagens bok, men det kan være vel så aktuelt med en digital løsning som kan 
kombinere tekst, bilder, kart, historiske kart, linker til mer utfyllende informasjon, muntlige intervjuer 
osv. Løsningen må selvsagt være søkbar. 

 
En bør ha områdebeskrivelser for relevante områder. Det kan også være aktuelt med beskrivelser av 
bakgrunnen for utbygging av områder uavhengig av eiendom slik som Åkerområdet, Solvangområdet 
og Ingebergområdet. 

 
Organisering av arbeidet 
Organiseringen vv arbeidet er viktig, men er også avhengig av hvem og hvor mange som vil engasjere 
seg i arbeidet. En vi være avhengig av ressurspersoner med historisk kunnskap som en kan rådføre seg 
hos og «fotfolk» som kan engasjere seg på ulike arbeidsområder. Og vi er avhengig av en god 
prosjektledelse samt grunneiere som bidrar med det de har av dokumenter og kunnskap. 

 
 

Prosjekt/videre arbeid 
 

Med tilslutning til videre arbeid med Lokalhistoriewiki på årsmøtet må det etableres en 
prosjektorganisasjon for arbeidet. Første året vil være en prøveperiode for å vinne erfaring og se 
hvilke ressurser som kan etableres. Når bind 5 er ferdig i 2020 vil en kunne få hovedfokus på den nye 
måten å arbeide på. Vi har avtale med Biblioteket i Vang på Ener om mulig samlingsplass/arbeidsplass 
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Orientering på årsmøtet 
Vi har fått Chris Nyborg til å gi en orientering på årsmøtet om mulighetene for bygdebok i 
Lokalhistoriewiki og svare på spørsmål. Vi har også prøvd litt med registrering for 2 eiendommer, 
Hafsal og Karset og kan vise og fortelle litt om dette på årsmøtet 

 
 
 
 
 
 
 
 


