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Guldværket Cirkumferens, gullgruvenes venner 

 

 

 

 

Det vises til innkalling til årsmøte i Guldværket Cirkumferens, Gullgruvenes venner, 

offentliggjort i EUB.  Det er ikke kommet inn noen saker på annonsert utløpsfrist.  

 

Årsmøte i Guldværket Cirkumferens avholdes tirsdag 10.mars 2015 på 

Kafé Henrik, Sundet, kl.1900.  Servering. 

Velkommen ved leder. 

Foredrag: «Gullrushet» av Tore Vrålstad. 

Saksliste: 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Årsberetning for 2014 

4. Revidert regnskap for 2014 

5. Revisorberetning 

6. Innkomne saker. Ingen saker er innkommet. 

7. Valg av medlemmer til 

a. Styret 

b. Valgkomite 

c. Revisor 

Frogner, 10.mars 2015 

Grethe Karin Madsen (sign.) 

Leder 

 

 

 

 

Org.nr.: 997 806085 
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Årsberetning 2014 

  

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret har siden årsmøtet 13.mars 2014 bestått av: 

Grethe Karin Madsen (leder og sekretær), Bjørn Erik Kittelsen (nestleder), Trond Ruud 

(styremedlem), Lars Saxhaug (kasserer), Bjarne Nordli (styremedlem), Karsten Sjøli 

(styremedlem), Anders Brandt (styremedlem), Geir Hoelseter (varamedlem) og David 

Bjørnstad (varamedlem). Revisorer har vært Else Hittnes og Rolf Millidal. Valgkomite har 

vært Anett Kittelsen. 

Oppdatering av nytt styre er sendt til Brønnøysundregisteret. 

Det er i perioden avholdt 8 styremøter, 1 arbeidsmøte og 1 årsmøte. Foreningen har hatt 80 

medlemmer som har betalt kontigenten i inneværende år. Dette er en økning fra forrige år. 

ARBEID 

Dugnadsarbeidet i år har blitt på mer enn 1000 timer på grunn av Grunnlovsjubileet. 

Klopper etc.:      50 timer 

Ved til gapahuken:     30 timer  

Skjul på gapahuken:     20 timer 

Papirarbeid av alle slag:   300 timer 

Ferdigstilling av Laboratoriet: 400 timer 

Åpningen av museet:    200 timer  

  

Utstillingsmonteren i laboratoriet ble ferdigstilt med utstilling til åpningen av museet 15.juni. 

Det ble veldig fint. 

Utstilling på veggene: gamle redskaper og verktøy fra forskjellige yrkesgrupper som var 

representert i gruvesamfunnet i Gullverket. 

Museumskatalogen er ferdigstilt. (Det kommer stadig inn nye gjenstander, gaver, og 

katalogen blir stadig oppdatert). 

Det ble laget ferdig 3 brosjyretyper og en med innholdsfortegnelse for utstillingsmonteren.  

Brosyrene ble forsynt med logen for Grunnlovsjubileet, designet av Stortinget. 

Vi har fått 2 benker, en fra Eidsvoll Almenning og en fra Lions Club, Eidsvoll. I tillegg har vi 

snekret 3 benker selv, hvorav en er ved museet og 2 på Brøstadgruva. 
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Parkeringsplass: Olav Bøe på Knofsløkken har «spandert» eiendom til 8-10 parkeringsplasser 

på østsiden av veien ved Sjakt A (gruvehullet ved vegen). 

Anders Brandt har «lånt» museet parkeringsplasser, kanskje opp mot 20 plasser. Disse er i 

kontakt med plassene fra Bøe. Foreningen vår har planert og fylt på nødvendig mengde med 

grus og parkeringen er blitt fin med både inn-og utkjøring. 

I tillegg er det planert og gruset ny veg inn til museet. 

Det er bygget ny inngangstrapp med platå og sittebenk foran museet. 

2 tønner til beplantning er også påspandert. 

 

Offisiell åpning 15.juni 2014, kl. 13, i forbindelse med «Grunnlovsjubileet». 

Det ble en høytidelig og minneverdig åpning av museet, ved 1.visepresident på Stortinget, 

Marit Nybakk, opprinnelig fra Nord Odal. Hennes slekt kan for øvrig føres tilbake til Lesja i 

Gullverket, gjennom Mari Bentsdatter (1793-1881) som ble gift med Tosten Kristoffersen, 

Arstua Rud i N.Odal. Marit Nybakk gikk også på Eidsvoll Landsgymnas. 

Til åpningen møtte opp mot 200 personer. Det er vi meget godt fornøyd med. 

I forbindelse med åpningen av museet, hadde vi fått låne filmen «Jenta fra Gullverket» som 

Arne Skouen laget i 1964. Den var fra Knofsløkken og handlet om Anne Lise Tjærebråten og 

hennes liv der oppe og som pendler til Oslo. I tillegg ble Maren Madsen (Verket) som da var 

90 år presentert, samt datidens eiere Helga og Gunnar Pleym var også med.  

Filmen ble vist i et plasttelt som vi leide fra Luftdesign. 

Vi fikk også denne gangen strøm fra Olav Bøe på Knofsløkken. 

Det var gratis servering av kaffe, saft, brus og kaker. Brødrene Finsbråten hadde sponset 

pølser. 

Det var laget og merket en kultursti i det gamle fabrikkområdet på Knofsløkken. Det ble 

meget godt mottatt. 

Røde Kors var innleid for anledningen. 

Arrangementet var forsikret i Gjensidige. 

Været var veldig fint og folk koste seg. 

Grethe viste rundt i museet. Det ble laget grupper på ca.10 personer om gangen. Det ble 

veldig mange omganger med omvisning den dagen. 

Totalt i 2014 etter åpningen 15.juni til og med 31.august, har det vært 260 registrerte 

besøkende. Åpningstidene har vært hver søndag fra 12-15. 
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ANNET:  

Webside: www.gullverketmuseum.no, som blei ferdig før åpningen av museet er blitt riktig 

fin. 

 

Museets framtid. 

Nåværende eier, Olav Christian Bøe, på Knofsløkken, har tilbudt Eidsvoll kommune å 

vederlagsfritt få Museet, Laboratoriebygningen, med passende tomt rundt. Saken har vært 

behandlet flere ganger i kommunens fora, med ingen andre vedtak enn utsettelse er kommet 

så langt. 

Gullverket Cirkumferens har meldt fra at de, så lenge foreningen består, vil drifte museet slik 

som nå. 

 

Brøstadgruva 

Det har pr. 5.november vært 360 besøkende som har skrevet seg inn i gjesteboka. Pr. da hadde 

alt fått stå i fred der. 

Utedoen har imidlertid vært veltet og det har vært innbrudd og hærverk på Bråtan. De som har 

bedrevet dette har tatt seg fram på motorsykler, evt. 4-hjulinger. Skadene er utbedret. 

Det har blitt saget og kløyvd en betydelig mengde med ved. Bak på gapahuken er det laget et 

overbygd vedskjul. 

 

KULTURDAG 

Det har ikke vært arrangert en spesiell kulturdag i år pga. åpningen av museet. Men-- 

Tur med Frivilligsentralen, i øsende regnvær (til dels sludd). Rundturen gikk fra 

parkeringsplassen og opp til Bråtan, videre om Putten og til gapahuken (Brøstadhuken) hvor 

det var rast. Teatergruppa, barnegruppa, hadde små skuespill på utvalgte steder. De var 

kjempeflinke, men frøs seg nesten fordervet. De opptrådte barbeint og kledd som barn fra 100 

år tilbake. 

Mange sto derfor over rasten i gapahuken og dro rett hjem. 

28.september hadde Bjørn Erik med ca. 40 personer fra Nes på besøk til Utsjøgruva. 

 

 

http://www.gullverketmuseum.no/
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Viktige besøk. 

Per Øyvind Østensen fra Kongsberg sølvverk besøkte museet og Brøstadgruva 

19.september. Han skal på oppdrag fra Departementet skrive en bok om «bergverk, kultur og 

historie». Han tok haugevis med bilder og noterte hele tiden. Vi kommer nok med der. Boka 

skulle være ferdig før sommerferien. 

Tore Vrålstad var på besøk med pensjonerte geologer, 23 september. Det var dårlig vær, 

regn og bikkjekaldt. De kommer igjen til sommeren. 

Ole Nashoug (Mammutmuseet på Vang v. Hamar) var på besøk 8.oktober. Han skriver på en 

bok om «mineraler i Mjøsområdet» og han sa at «da kom han ikke utenom Gullverket». Vi 

har forsynt ham med både tekst og bilder. 

 

ØKONOMI  

Økonomien er god. Viser til revidert regnskap. 

Grasrotandelen for 2014 innbrakte kr. 15208 som er et kjærkomment tilskudd til vårt arbeid. 

Det er håp om at flere kan bruke foreningen vår når de tipper hos Norsk Tipping.  

Hos tippekommisjonæren bes da om at Guldværket Cirkumferens skal stå som mottaker. 

Organisasjonsnummeret er: Org.nr.: 997 806085 som allerede skal ligge inne hos 

kommisjonærene.  

Vi har fått materialpenger, kr. 10000, fra Frivilligsentralen. Materialene kan tas ut på Eidsvoll 

Almenning. De vil bli brukt til forbedring av utendørs aktiviteter i gruveområdene, klopper, 

broer etc. 

 

 Eidsvoll 10. mars 2015. 

Grethe Karin Madsen (leder)    Bjørn Erik Kittelsen (nestleder) 
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VALG. 

Til styret: 

Grethe Karin Madsen  ikke på valg 

Bjørn Erik Kittelsen  ikke på valg 

Lars Saxhaug   tar gjenvalg 

Karsten Sjøli   tar gjenvalg 

Anders Brandt   ikke på valg 

Trond Ruud   tar gjenvalg 

Bjarne Nordli   ikke på valg 

David Bjørnstad (vara) tar gjenvalg 

Geir Hoelseter (vara)  tar gjenvalg 

Revisorer: 

Rolf Millidal   tar gjenvalg 

Else Grethe Hitnes  tar gjenvalg 

 

Valgkommite: 

Anett Kittelsen   tar gjenvalg 

Ny (Forslag fra salen) 

 

 

 

 

 

  

 


