
 
 

Velkommen til åpent årsmøte med foredrag 
på Heggedal Innbyggertorg  

torsdag 19. mars 2020 kl. 19.00 
 

Dagsorden for årsmøtet (ca. 19.00-19.30): 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av protokollunderskrivere 
3. Årsberetning 2019 (vedlagt) 
4. Årsregnskap 2019 (vedlagt) 
5. Budsjett 2020 (vedlagt) 
6. Arbeidsplan 2020 (vedlagt) 
7. Inkomne forslag: 

 Styret foreslår kontingentøkning til 300,- pr. år fra 2021. 
 

8. Valg av styre, revisor og valgkomite 
 

Kaffepause 
 
Ca. 19.45:     Foredrag ved kunsthistoriker Ivar Stav:  

 

 
Vemork kraftstasjon 

 

”Kraftutbygging - spenning og estetikk gjennom 125 år” 



   
 

Årsberetning HOH 2019-rev022 

Utkast til Årsberetning for Heggedal og omegn Historielag 2019 
 
1. Styre etter årsmøtet 21. mars 2019 har vært: 
Terje Martinsen (leder) 
Ellen Buttingsrud (kasserer) 
Dag Henning Sæther (sekretær) 
Marit Fugleberg Flåto (styremedlem) 
Kunt Ivar Edvardsen (styremedlem) 
(Eivind Beenberg ble gjenvalgt på årsmøtet i 2019, men har ikke møtt) 
 
Revisor: Paul Erik Karlsen 
 
Valgkomite: Olav Furdal, Ivar Schaulund 
 
Fotogruppe: Olav Furdal (leder), Terje Reier Gundersen, Paul Erik Karlsen, Kerstin Nordby og Dag 

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

Underland. Marit F Flåto har vært med fra styret. 
 
Årbok-redaksjon var, i tillegg til styret: Paul Erik Karlsen og Ivar Stav 
 
Terje Martinsen sitter som Asker og Bærum historielags representant i museumsfaglige råd.  
 
Styret har hatt 11 ordinære styremøter, og 2-3 ekstra møter i forbindelse med årboka.  
Laget har hatt en fast side i hvert nummer av Heggedalsposten. 
Etter en streng gjennomgang av medlemslista (i henhold til vedtektene) i løpet av året, hadde vi ved 
årsskiftet 138 betalende medlemmer. 
 
Laget har avgitt uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering av 61/13 Gullhellaveien. 
(Korpåsen). 
 

2. Åpne arrangementer. 

Mandag 28. jan 13.00 Fortellerverksted: "Åndenes makt – det spøker", om hus og steder som er 
hjemsøkt av gjenferd 

Mandag 21. feb 19.00 Fortellerverksted: "Heggedal Bygg" 

Torsdag 22. mars 19.00 Åpent årsmøte med foredrag. “Norske stas- og brukskniver”, ved knivsmed 
og historiker Harald Kolstad. 

Mandag 25. mars 13.00 Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz 

Torsdag 25. april 19.00 
Fortellerverksted på innbyggertorget: Bensinstasjonene i Heggedal,  i 
Guibekken og Kloppedalen – og i Grodalen, utenfor Kværna og på 
Engelsrud. 

Mandag 29. april 11-13 Åpent på Bekkestua, med servering av kaffe fra den nye bålplassen 

Søndag 26. mai 12.00 
Lokalhistorisk vandring fra Blåfjellhytta, over Persbu til Bekkestua. 
Turledere var Terje Martinsen og Knut Ivar Edvardsen 
Åpent på Bekkestua. 

Mandag 27. mai 13.00 Fortellerverksted: "Hyttene som ble boliger", i Rødsåsen, Nyborgåsen og 
Hallenskog. 

Søndag 9. juni kl. 10.00 Utflukt til Kjerratmuseet i Åsa.  



   
 

Årsberetning HOH 2019-rev022 

Torsdag 13. juni  Åpent på Bekkestua 18.00 - 20.30 i forbindelse med en vandring i regi av 
Asker Turlag. 

  

Søn 1. og 8. sept 11-15 Åpent på Bekkestua med enkel servering 

Søndag 15. sept 12.00 Lokalhistorisk vandring fra Eid til Korpåsen, med Gården Eid og 
husmannsplassene.  

Onsdag 18. sept 19.00 ”Heggedal i endring”. Historielagets fotogruppe viste bilder fra de siste års 
endringer i bygda. De fleste bildene var tatt av Terje Reier Gundersen. 

Mandag 30. sept 13.00 Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz 

Søndag 20. okt 11.30 
Besøk på Tronstad gård med Hurum historielags samlinger, 
og middelalderkirken på Hurum. 

Man. 21. – søn. 25. okt 
”Fyrstikkfestival” på innbyggertorget. Utstilling av gamle gjenstander, og 
plakater med historikk fra Heggedal Uldvarefabrikk.  

Torsdag 24. okt 19.00 
Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: ”Heggedal kino – og kinoene i 
området”. Heggedal kino, Høyenhall, Dalgløtt, Slemmestad. 

Fredag 25. okt 18.00 Historielaget feirer 10-årsjubileum på innbyggertorget, med medlemmer og 
inviterte gjester. 

Torsdag 21. nov 19.00 Historielagets julemøte, med middagsbuffet, visesang av Øyvind Kjus og 
Liv Stenersen, og presentasjon av årets årbok ”Tændstikka 2019”. 

Mandag 26. nov 13.00 Fortellerverksted med tema ”Søndagsskolene” 
 
 

3. Om årets aktiviteter 

2019 ble preget av to begivenheter: Historielagets 10-årsjubileum, og kommunesammenslåingen.  

Historielagets 10-årsjubileum 
Jubileet ble markert med en hyggelig fest med 50 medlemmer og innbudte gjester på innbyggertorget. 
Kvelden åpnet med at Frid Feyling fra Asker kulturhus fortalte om boka ”En smak av Asker”, der 
oppskriften til middagsretten "Ruskomsnusk" med rundstykker og tyttebær var hentet fra. Det kom 
hyggelige hilsener og gaver fra Asker kommune, biblioteket, Lars Borgersrud og flere av 
historielagene i ”nabolaget”. Terje gikk gjennom lagets aktiviteter fra oppstarten fram til i dag. 

Til jubileet ble det skrevet en 10-årsberetning (gjengitt i årboka), og laget en "rollup" som viser noen 
av de viktigste aktivitetene. 

Kommunesammenslåingen. 
Terje var involvert i to bokprosjekter i forbindelse med kommunesammenslåingen: "En smak av 
Asker", som kom i oktober, og "Det er derfor vi bor her" i november. I tillegg var han involvert i 
omvisninger og andre aktiviteter. 

23. november arrangerte Museene i Akershus et møte med historielagene og -gruppene i "Nye Asker". 
Der var det enighet om å søke støtte til et felles historiek bildearkiv for den nye kommunen. Søknaden 
vil gjelde arkivsystem og nødvendige ressurser (bemanning) ved bibliotekene. Det søkes midler fra 
"Tilskuddsordning for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Asker".  

I anledning kommunesammenslåingen ble høstens utflukt lagt til Hurum Historielags samlinger på 
Tronstad gård, og middelalderkirken i Hurum. 
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Fortellerverkstedene 
I 2019 ble det arrangert 7 fortellerverksteder. Fortellerverksteder med "lokalhistorisk quiz" har vært 
populært.  Temaene "Åndenes makt – det spøker" (januar) og "Hyttene som ble boliger" (mai) og 
"Søndagsskolene (november) gikk på dagtid. Temaene "Heggedal Bygg og byggevareforretningene" 
(februar), ”Bensinstasjonene” (april) og "Kinoene i området" (oktober) ble arrangert på kveldstid. De 
to første ble grunnlag for artikler i årets årbok. Terje har ledet de fleste verkstedene. 

Besøket på fortellerverkstedene har vært godt. 
 
"Bekkestua" 
Bekkestua var åpen med kafé tre ganger i juni, og to i september.  
 
Lokalhistoriske vandringer og utflukter 
Vi har litt varierende oppslutning om turer og utflukter.  
Besøket på Kjerratmuseet i Åsa i juni var meget vellykket og interessant. Et av "husene" i kjerraten er 
gjenoppbygd, og viser - sammen med flotte modeller - hvordan anlegget fungerte.  
I oktober hadde vi et meget hyggelig besøk på Tronstad gård der Hurum historielag har en 
imponerende lokalsamling av gjenstander. Vi møtte en entusiastisk og stolt dugnadsgjeng på saga og 
smia. Turen ble avsluttet med en interessant omvisning i Hurum middelarderkirke.  
 
Damvokterboligen / Kistefossen kraftverk. 
Arbeidet med å bygge på muren rundt kraftverket ble stilt i bero fordi området ble avstengt. Asker 
kommunes arbeid med restaurering av demningen ble mer omfattende enn planlagt, og ble ikke 
avsluttet før høsten 2019. 

Tændstikka 2019. I årets årbok var det bidrag fra 7 forfattere.  
Styret ønsket å trykke boka i Norge, og bestilte gjennom Nordisk trykk i Bergen. Da boka kom, viste 
den seg å være trykt i Latvia, som tidligere. I anledning jubileet ble årboka for første gang levert 
innbundet. 
Til årboka og plakatene om Heggedal Uldvarefabrikk til "Fyrstikkfestivalen" ble det kjøpt inn 8 bilder 
av fotografen A.B.Wilse fra Norsk Folkemuseum. Wilse tok bilder av fabrikken og sentrum i 1917, 
1923, 1927 og 1938. 4 av bildene er gjengitt i årboka. 
 
Drift 

– Nettsider. Våre sider på www.iheggedal.no er under oppbygging, og der finnes nå 
styresammensetning, beretninger og historielagets program. 

– Når innbyggertorget flytter ned på sentrumstomta i januar 2021, mister vi lageret vi nå 
disponerer. Vi har leid en andel (ca. 10 m2) av et varmt lager i fabrikken, foreløpig for et år. 

– Skanner. Laget har kjøpt inn en fotoscanner som kan digitalisere farge, sort/hvitt bilder, 
lysbilder, samt negativer i alle formater opp til A4. Fotogruppa v/Paul-Erik Karlsen tilbyr 
gratis digitalisering av bilder og negativer, mot at historielaget får bruke dem i årboka m.m. 

– Arne Sæther har gjennomgått og sortert skolekorpsets arkiver - ca. 30 permer! 
 
Økonomi. 
Økonomien er god. Av en beholdning på 86.000,- ved årsskiftet er 30.000,- reservert avslutningen av 
Veifar-prosjektet. Det har vært et godt salg av årbøker gjennom biblioteket, Pepita frisør og Extra. 
 
Asker kommunes frivillighetspis 2019 til Terje Martinsen. 
Terje fikk Asker kommunes "siste" frivillighetspris for sin innsats som formidler av og bevaring av vår 
lokalhistorie gjennom en årrekke. Forslagsstiller var Heggedal nærmiljøsentral, og prisen ble utdelt av 
ordføreren ved en tilstelning på Asker rådhus 4. desember. 
 



ARSnESULTAT: Heggedal og omegn Historielag - 2019
Regnskap/budsjett :01 .01.2019 -31.12.2019 Fjordrstal l :01.01.2018 -31.12.2018

Konto Navn I itr Ifior Budsiett
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3100 SaQ Arbok
3101 Medbmskontinget
3701 Salq Bekkestua
3702 Diverse i;ntekter
3703 Tilskudd
3940 Msteinntekter
3941 Turinntekter

Sum Driftsinntekter

11 410,00
' 33 250,00: l

1 990,q.0-,
.,.-.. r':971',,211,..',

12 000,00
,' . t6,361r,00rr,,

4 800,00
80 692.21

11 370,00
23 800,00

1 0 1 0 , 0 0
I369,80

24 250,00
916,@

1 9 1 4 5 , 0 0

88 860.80

Sum Driftsutqifter

-15 773,00

123 .$00 ;0 ! , - : ] . ] . i . . , : : : : ' : : : ] . . ] , ' i ' ]
-70,00 -532,00

-3 059,00 -2 670,00
-150,70 -1 428,00

-4 s00,00 -26 587,72
-24 648,37

-152,64 -215 ,00
-84 902.16 -80 812.67

DRIFTSRESULTAT

Finansposter
8040 Renbinntekter

Sum Finansooster

-4 209,95 8 048,13

,,::,.,, 5ll {i2
37.02

48r,66
48.66

RESULTAT FOR SKATTER

Disp. av irsresultat
8960 Overforinger annen egenkapital

Sum Diso. av irsresultat

-4 161,29 I  085,15

_R nRq, 1 q,

-8  085.15

ARSRESULTAT ETTER DISPoSISJoNER -4 161,29

Heggedal og omegn Historielag 2020 @AlphaReg AS 06.02.2020 Side 1 of 1



Balanse. Heggedal og omegn Historielag pr. 31 .12.2019

Ktonr. Kontonavn

SUM Eiendeler 86 178.50 90 339.79

I fiorI d r

Eiendeler
Omlspsmidler

Sum Omlopsmidler 86 178,50 90 339,29

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

90 339.79 90 339.79

Sum Eqenkapital 86 {78.50 90 339.79
SUM Eqenkapital og gield 86 178.50 90 339.79
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SALDOBAIANSE; Heggedal og omegn Historielag - 2019

Konto lnnq.balanse Debet Kredit Utg.balanse

1920 Bank kto. 1503.13.55653 90 339,79
2050 " Opptjent egenkapital -90 339.79 ,;,,,:;,,1,1' ,;,,::::1,,.;.,,,, ; :,ri:.:]i'.,l]:,],,:,:.:',.::.::::,:ll:ill:i:::i:::iiii:,:iilillllfr. dbittg;igl, .
3100 Salq Ar lcot< 11 410,00 -11 410,00
3101 Medlemskontinget 33 250,00 -33 250.00
3701 Salq Bekkestua

3702 Oivlrse inntekter

3703 Tilskudd

&#||iiliiiiiiii],iiliii.jM&**ffi::l.l'lillilllllllll';:.l:;..::.l,:,,::.:.,'::,....::.,l.

79 203,73 83 365.02 86 178.50

200,00 2 100,00 -1 900,00

12 000,00 -12 000,00
,1 .::1. . : r. ', .::'.,' '. .,,666;g6,'::,,:1.:..:.l..:,.,,.,t.,,,'i1:*-tlrrdii, _ro sor"oo

4 800,00 -4 800,00

70,00 70,00
,.,.. ,, t.Si,05i1t, i,,..,.:l::.ll:t,1,,,.t,::ttlttt:tiii:i;:l:,';iia:::::i,:.it:ia:i.::iiS;it6$ ':

1s0,70 150,70
' : '::r'" rr"4'gg0'gb.,i', 'i'l'i:lr:1l,,ri,,l,llilr.i..ii.fllll.:li'lii.::lll;li:':"''iig;. oo

25 457,37 809,00 24 648,37
||::i::|.:i:.]]:]]]:]:]]'4i.g;'0l]l]:]]]].].||.|i:i::i:l.'i:i':'l.:l.lll:.::l,:l.ll;:ll:::l::;:::ll:.ll|illlil:l]ii:d:;zo]

343,00 343,00

3941 Turinntekter

fffilii.:ii:{i::.ai:ijitii*# rb il:..;:liit:iiiri:i::1,,.,,,:..:, ,::,,,,:,,,,,,,,.r,,
4OO4 Utoifter Bekkestua
6400 nrJnareg utgifter
6800 Kontorrekvisita
68@ Turu[ifbr
6803 Moteutqifter

6901 Porto

7770 Bankomkostninger 152,64 152,64

Kontrollsum 0,00 166 774,89 166 774,89 0,00
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Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter
Salg årbøker og Heggedalsboka 11410 0 12000
Medlemskontingent 33250 0 34000
Bekkestua 1900 70 2000 200
Diverse inntekter (tippemidler og renter) 1020 0 1000
Tilskudd / gaver 12000 0 16000
Møter ( 2019: Julemøte og jubileumsfest) 16361 21986 3000 4000
Turer (2019: Kjerraten i Åsa) 4800 4500 5000 5000

Trykking årbok 0 23000 23000
Alphareg (regnskapsprogram) 0 3059 3100
Kontorrekvisita (utsendelse årbøker ++) 0 151 1500
Porto 0 343 1000
Andre driftskostnader (årsmøte / styremøter) 0 4137 2500
Leie av lagerlokale i fabrikken 0 10000
Innkjøp av utstyr (2019: skanner, 2020 ny lydopptaker) 0 5495 1000
Innkjøp av bilder fra Norsk Folkemuseum 0 6050
Sider i Heggedalsposten 0 6600 6600
Rekvisita ("Rollups"++) 0 9359 5000
Veifar mot fjorden 0 0 30000
Bankomkostninger / Vipps-gebyr 0 153 200

SUM 80741 84902 73000 93100

Over/underskudd -4161 -20100

Regnskap 2019 Budsjett 2020



 

Arbeidsprogram 2020 – versjon02 
 

 Fortellerverksteder én gang i måneden, vekselvis på dagtid og kveldstid. 
 

 Åpne møter / arrangementer / turer vår og høst. 
→ Kurs i slektsforskning / tyding av gotisk håndskrift høsten 2019 
→ Bedre rutiner for planlegging av program på Innbyggertorget. 
→ Videreutvikling av "Fyrstikkfestivalen" 
→ Innsamling av lokale ord og uttrykk 
 

 Forberede innflytting i det nye innbyggertorget (januar 2021). 
→ Hvordan kan vi bidra til innbyggertorgets program? 
→ Hvordan kan vi utnytte de nye lokalene - og utearealene? 

 
 Damvokterboligen og kraftverket (i samarbeid med Nærmiljøsentralen) 

→ Gjenoppta arbeidet med grunnmuren. 
→ Lage plan for innredning og bruk av Damvokterboligen. 

 
 "Bekkestua" 

→ Holde åpent med enkel servering noen søndager. 
→ Fullføre og trykke opp hefte om Bekkestua / lokalt motstandsarbeid. 
→ Samarbeid med Asker kommune og Asker Turlag 

 
 Veifar mot fjorden, i samarbeid med Vollen historielag. 

→ Avslutte prosjektet med å skilte veifaret Eid-Sjøvollbukta (våren 2020), og lage 
informasjonsfolder. 

 
 Årbok 2020 

→ Samle stoff og artikler til årbok 2020 
→ Engasjere bidragsytere utenfor styret 
 

 Drift 2019 
→ Forbedre innholdet på våre sider på www.iheggedal.no 
→ Innrede nytt lager i fabrikken. Flytte arkiv og lager i løpet av året. 
→ Lage lokalhistoriske plakater ("rollups") – kart, historie, gårder m.m. 
 



 

 
 

Program for våren 2020 
versjon 07 - 06.03.2020 

 
Januar: 
• Man 27.  kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema:  

"Kværna og bedriftene som har vært der". 
 
Februar: 
• Ons 26. kl. 18.00 (NB!): Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: "Vaffeljern og ski."  

Om to av bedriftene i fabrikken: Sønnico AS og Einar Elverum Tekniske bedrifter AS. 
 
Mars:  
• Tor 19. mars kl. 19.00: Åpent årsmøte med foredrag av Ivar Stav om norsk kraftutbygging. 
• Man 30. kl. 13.00: Fortellerverksted med tema "Heggedal stasjon" på Innbyggertorget.  

Møtet innledes med at fotogruppa viser en bildeserie om stasjonen. 
 
April:  
• Ons  1. kl. 19.00: Fotogruppa viser gamle og nyere bilder fra heggedalsområdet - på 

innbyggertorget.  
• Ons 29. kl. 19.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema: "Idrettsanlegget på Gjellum" 
 
Mai: 
• Søn 10. kl. 12.00: Besøk på Hjemmefrontmuseet på Akerhus festning. Oppmøte på museet 

12.00. 
• Man 25. kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget med lokalhistorisk quiz. 
 
Juni: 
• Lør 6. kl. 12.00 - 16.00: Historielaget (andre lokale foreninger) har stand ved Heggeodden.  

Arrangementet er en del av Asker kulturfestival 2020. 
• Søn 7. kl. 12.00: Lokalhistorisk vandring langs deler av Oldtidsveien, fra Røyken til 

Slemmestad. Tog til Røyken, og organisert transport fra Slemmestad tilbake til Heggedal. 
Arrangementet er en del av Asker kulturfestival 2020. Påmelding. 

 
 
Styret har møter følgende onsdager kl. 16.00-18.00:  
8. januar, 5. februar, 4. mars, 1. april, 28. april, 10. juni  
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