
   
 

Årsberetning HOOH 2020-rev02 

Årsberetning for Heggedal og omegn Historielag 2020 
 
1. Styre og komiteer etter årsmøtedatoen 19. mars 2020 har vært: 
Terje Martinsen (leder) 
Turid Sandvik (sekretær) 
Dag Henning Sæther (kasserer) 
Marit Fugleberg Flåto (styremedlem) 
Kunt Ivar Edvardsen (styremedlem) 
Øistein Yggeseth (styremedlem) 
 
Revisor: Ivar Schaulund 
 
Valgkomite: ikke valgt 
 
Fotogruppe: Terje Reier Gundersen, Paul Erik Karlsen, Kerstin Nordby og Dag Henning Sæther (fra 

styret). 
 
Bekkestua: Gro Hanssen (leder), Anne Berit og Steinar Søsveen. Ellen Yggeseth og Karl-Erik 

Underland. Marit F Flåto har vært med fra styret. 
 
Årbok-redaksjon har vært, i tillegg til styret: Paul Erik Karlsen og Ivar Stav 
 
Terje Martinsen sitter som Asker og Bærum historielags representant i museumsfaglige råd.  
 
Norge "stengte ned" på grunn av utbruddet av covid-19 onsdag 13. mars, og åsmøtet 19. mars ble 
avlyst. Årsmøtepapirer var sendt ut, og valgkomiteen (Ivar Schaulund og Olav Furdal) hadde laget sin 
innstilling. Styret valgte å gjennomføre forslagene fra valgkomiteen. Ellen Buttingsrud gikk ut av 
styret, og Turid Sandvik og Øistein Yggeseth kom inn.  
 
Styret har hatt 9 styremøter. Møtene i april, juni og desember var digitale - på "Teams". Det har vært 
noen tekniske problemer, men styrearbeidet har fungert greit. Arbeidet med årboka har i hovedsak 
vært ivaretatt i de ordinære styremøtene, men med et eget redaksjonsmøte 27. oktober.  
Laget har hatt en fast side i hvert nummer av Heggedalsposten (og en ekstra side i nr. 3-2020). 
 
Historielaget hadde ved årsskiftet 132 medlemmer. Når pandemien er over, planlegges det en 
verveaksjon. Medlemstallet har vært det samme de siste årene. 
 
2. september inviterte Asker kommune til kontaktmøte med alle historielagene i kommunen. 
 
Det er avgitt en uttalelse om: 
-  Arealdelen av kommuneplanen for Asker 2020-2032. 
-  Nytt navn på sidevei til Heggedalsveien (Vestengbakken) 
-  Hjørnebygget??? 
 
2. Åpne arrangementer. 

Mandag 27. jan 13.00 Fortellerverksted: "Kværna og bedriftene som har vært der". 

Onsdag 26. feb 19.00 Fortellerverksted: "Vaffeljern og ski." Om to av bedriftene i fabrikken: 
Sønnico AS og Einar Elverum Tekniske bedrifter AS. 

Torsdag 19. mars 19.00 Åpent årsmøte med foredrag av Ivar Stav om norsk kraftutbygging. Avlyst 

Mandag 30. mars 13.00 Fortellerverksted med tema "Heggedal stasjon". Avlyst 
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Onsdag 1. april kl. 19.00 Fotogruppa viser gamle og nyere bilder fra heggedalsområdet. Avlyst 

Onsdag 29. april kl. 19.00 Fortellerverksted med tema: "Idrettsanlegget på Gjellum". Avlyst 

Søndag 10. mai 12.00 Besøk på Hjemmefrontmuseet på Akerhus festning. Avlyst 

Mandag 25. mai 13.00 Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz. Avlyst 

Lørdag 6. juni kl. 12-16 Asker kulturfestival 2020. Historielaget og andre lokale foreninger har stand 
ved Heggeodden. Avlyst 

Søndag 7. juni  Lokalhistorisk vandring langs deler av Oldtidsveien, fra Røyken til 
Slemmestad. (Inngår i Asker kulturfestival 2020). Påmelding. Avlyst 

  

Søn 6. og 13. sept 11-15 Åpent på Bekkestua med enkel servering 

Mandag 28. sept 13.00 Fortellerverksted med tema "Heggedal stasjon" på Innbyggertorget.  
Møtet ble innledet med visning av en bildeserie om stasjonen. 

Søndag 4. oktober Lokalhistorisk vandring langs deler av Oldtidsveien, fra Røyken til 
Slemmestad. Påmelding. Avlyst (pga dårlig værmelding) 

Onsdag 28. okt. kl. 19.00 Fortellerverksted med tema: "Idrettsanlegget på Gjellum". 

Søndag 1. nov. 12.00 Besøk på Hjemmefrontmuseet på Akerhus festning. Avlyst 

Torsdag 26. nov 19.00 Historielagets julemøte, med middagsbuffet, underholdning og presentasjon 
av årets årbok ”Tændstikka 2020”. Avlyst 

Mandag 30. nov 13.00 Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz. Avlyst 
 
3. Om årets aktiviteter 
2020 ble preget av corona-pandemien. To fortellerverksteder ble arrangert før pandemien satte inn, 
og to ble arrangert på høsten med smitteverntiltak, god avstand i det store rommet i 3. etasje. Alle 
andre planlagte møter på innbyggertorget ble avlyst. De avlyste arrangementene på våren ble satt opp 
på høsten, men de fleste måtte avlyses på nytt. 
Det ble meldt om rekordsalg av puslespill i butikkene. Som corona-tiltak ble derfor restopplaget av 
"Heggedals-spillet" annonsert i Heggedalsposten - og 6 spill ble solgt. 
 
Fellesprosjekt om arkivering av foto 
Historielagene i Asker hadde i februar 2020 et fellesmøte på Kornmagasinet om arkivering av foto. 
Målet er å få en prosjektstilling som er øremerket fotoarkiv, knyttet til bibliotekene. Det finnes mange 
programvareløsninger, og bibliotekene og museene har hver sine systemer. Røyken historielag har sin 
egen løsning. Er det sendt inn søknad? 
 
Fortellerverkstedene 
I 2020 ble det arrangert 4 fortellerverksteder. Temaene " Kværna og bedriftene som har vært der " 
(januar) og " Heggedal stasjon (sept.) gikk på dagtid. Temaene "Vaffeljern og ski." (feb.) og ” 
Idrettsanlegget på Gjellum ” (okt.) ble arrangert på kveldstid. Besøket har vært litt ujevnt. Ingen av 
verkstedene ble omtalt i Tændstikka 2020, men "Vaffeljern og ski" blir til artikler om Sønnico og 
Einar Elverum Tekniske bedrifter i 2021-utgaven. 
 
"Bekkestua" 
Bekkestua var åpen med kafé to søndager i september, med godt besøk. Som smitteverntiltak ble 
kjøkkenet avstengt,  og servering ble gjort gjennom vinduet.  
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Bekkestua-komiteen satte opp flaggstang. Flaggstang og vimpel med påskriften «Osvald-gruppa 
1944» ble avduket ved en enkel tilstelning 18. juni, der også med etterkommere etter Osvald-
medlemmer var til stede. 
Historielaget har fått henvendelser fra folk som ønsker å leie hytta til overnatting. Asker kommune har 
ingen innsigelser. Men utleie vil kreve litt sikring av hytta, og en ekstra innsats fra Bekkestua-
komiteen. 
 
”Quiz-rundturer”  
Historielaget ønsket å kombinerer turglede og lokalhistorie, og inviterer til to ”quiz-rundturer”. En 
kort runde og familievennlig tur rundt Kistefossdammen (ca. 1,5 km), og en lenger runde i 
Underlandsåsen(ca. 3,5 km) var klare fra 1. juni. Underveis var det lokalhistoriske spørsmål med 
varierende vanskelighetsgrad. Turbeskrivelse med kart og svarskjema kunne lastes ned fra 
www.iheggedal.no, fra Heggedalspostens facebook-sider, og ble lagt ut i gangen utenfor 
innbyggertorget fra 1. juni. Det var mange som gikk rundene, men bare noen få sendte inn svar. En 
vinner ble premiert for hver av løypene. 
 
Damvokterboligen / Kistefossen kraftverk. 
Etter restaureringen av demningen i Kistefossen i 2019, ble området fortsatt avstengt fram til 
november/desember 2020 på grunn av oppgradering av gangveien.  
Nærmiljøsentralen har gjort en avtale med Hovedgården skole om at en prosjektgruppe av elever skal 
hjelpe til med å pusse opp rommene i overetasjen. 
 
Tændstikka 2020.  
Styret ønsket å trykke i Norge, og bestilte trykking hos RenessanseMedia A/S på Lierskogen. De 
leverer såkalt digitaltrykk - bøkene skrives ut. Arbeidet med årboka har i liten grad vært påvirket av 
pandemien. 
 
Utflytting fra innbyggertorget - og arkiv/lager. 
Innbyggertorget flyttet over veien til nye lokaler ved årsskiftet 2020/2021. For historielaget betydde 
det at vi mistet arkivet/lageret i 3. etasje. 
Lageret på fabrikken ble for dyrt, og vi valgte å flytte arkivet til Gjellum, til lokalene som Heggedal 
Vel disponerer i 2. etasje der (det gamle maskinrommet for kinoen). Hyller ble flyttet fra 
innbyggertorget. Noe utstyr ble flyttet til Damvokterboligen, blant annet en "bollemaskin" vi har fått 
fra baker Jan Larsen. 
 
Film og bilder fra Dikemark sykehus - materiale etter Finn Ouren 
Historielaget fikk høsten 2020 en henvendelse fra Frithjof Bård Andersen, oppvokst på Dikemark, nå 
pensjonist i Valle i Setesdal. Han sitter på på gamle filmer og bilder fra Dikemark og Askerbørskogen 
laget av Finn Ouren på 1950-, 60- og 70-tallet, som han tilbød Historielaget. Det var et møte med 
Andersen på innbyggertorget 25. august. Bilder og filmer er kopiert opp, men videre arbeid med 
materialet har stoppet opp pga pandemien. 
 
Økonomi. 
Økonomien er god. Det har vært et godt salg av årbøker gjennom biblioteket, Pepita frisør og Extra. 
 
 



Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter
Salg årbøker og Heggedalsboka 11410 0 12000 13034
Medlemskontingent 33250 0 34000 33375
Bekkestua 1900 70 2000 200 3733 978
Diverse inntekter (tippemidler m.m.) 1020 0 1000 3051
Tilskudd Asker kommune og gaver 12000 0 16000 14000
Møter ( 2019: Julemøte og jubileumsfest - 2020: Avlyst) 16361 21986 3000 4000 0
Turer (2019: Kjerraten i Åsa - 2020: Avlyst) 4800 4500 5000 5000 248 250

Trykking årbok 0 23000 23000 21406 1
Alphareg (regnskapsprogram) 0 3059 3100 4493 2
Kontorrekvisita (porto m.m.) 0 494 2500 6374 3
Andre driftskostnader (årsmøte / styremøter) 0 4137 2500 0
Leie av lagerlokale i fabrikken 0 10000 12581 4
Innkjøp av utstyr 0 5495 1000 6119 5
Innkjøp av bilder fra Norsk Folkemuseum 0 6050
Sider i Heggedalsposten 0 6600 6600 0 6
Div utg.  (2019: "Rollups"++) 0 9359 5000 1669 7
Prosjekter (Veifar mot fjorden) 0 0 30000 0 0
Bankomk / renter / Vipps-gebyr 0 153 200 19 65

SUM 80741 84902 73000 93100 67461 53934

Driftsover/underskudd -4161 -20100 13527
Opparbeidet gjeld (ubetalt Heggedalsposten 2020) -4400 6
Virkelig over/underskudd -4161 -20100 9127

Aktiva Passiva
Beholdning på kto 1503.13.55653 pr. 31. des 2020 99705 Egenkapital pr. 1. jan 2020 86179

Gjeld -4400 6 Overskudd 9127
Egenkapital pr. 31. des 2020 95305 Egenkapital pr. 31. des 2020 95305

Noter: 4 - Avtalen er sagt opp
1 - Kr 5000 i avslag pga feiltrykk/innbinding 5 - Lydopptaker. Gassbeholder og vimpel til Bekkestua
2 - 2020 + avbestillingsgebyr 2021 6 - Sider i Heggedalsposten med rabatt = kr 4400,- er ubetalt pr. 31/12.
3 - Porto for utsendelse av årbøkene i 2019 og 2020 7 - Minnepinner for Dikemark-filer, blomster, premier

Heggedal, mars 2021
Dag Henning Sæther (kasserer) Ivar Schaulund (revisor)

Regnskap 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020



Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter
Salg årbøker og Heggedalsboka 12000 13034 15000
Medlemskontingent 34000 33375 35000
Bekkestua åpne søndager 2000 200 3733 978 3500 1000
Diverse inntekter (tippemidler m.m.) 1000 3051 3000
Tilskudd Asker kommune og gaver 16000 14000 25000 1
Medlemsmøter / åpne møter 3000 4000 0 0 2000 3000
Turer 5000 5000 248 250 5000 5000

Trykking årbok 23000 21406 30000 2
Regnskapsprogram / programvareleie 3100 4493 2000
Kontorrekvisita, porto utsendelse av årbok 2500 6374 3500 3
Leie av lagerlokale i fabrikken 10000 12581 0
Innkjøp av utstyr 1000 6119 12000 4
Medlemskap i Landslaget for lokalhistorie 0 2500
Sider i Heggedalsposten 6600 0 3300 5
Andre driftskostnader 7500 1669 5000
Prosjekter (Veifar mot fjorden) 30000 0 0 30000 6
Bankomk / renter 200 19 65 100

SUM 73000 93100 67461 53934 88500 97400

Over/underskudd -20100 13527 -8900
Gjeld Heggedalsposten -4400
Reelt over/underskudd -20100 9127 -8900

Merknader:
1 - Tilskudd til trykking årbok + rollups 4 - Rollups til åpning av Innbyggertorget m.m.
2 - Trykking 2020 med redusert pris pga feiltrykk 5 - 50 % rabatt. (Flere sider pr nr. gir økt kostnad).
3 - Alle bøker sendes pr post + årbøker til pliktlevering 6 - Veifaret Eid-Sjøvollbukta gjenstår.

Budsjett 2020 Regnskap 2020 Forslag                          
budsjett 2021
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