
 
 

Velkommen til åpent årsmøte med foredrag 
på Heggedal Innbyggertorg  

torsdag 21. mars 2019 kl. 19.00 
 

Dagsorden for årsmøtet (ca. 19.00-19.30): 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av protokollunderskrivere 
3. Årsberetning 2018 (vedlagt) 
4. Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
5. Budsjett 2019 (vedlagt) 
6. Arbeidsplan 2019 (vedlagt) 
7. Forslag om kontingentøkning fra 200,- til 250,- pr. år. 
8. Forslag til endringer i vedtekter (vedlagt) 
9. Valg av styre, revisor og valgkomite 

 
Kaffepause 

 
Ca. 19.45: 

Foredrag ved knivsmed og lokalhistoriker Harald Kolstad:  
 

         
 

“Norske stas- og brukskniver” 
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Årsberetning for Heggedal og omegn Historielag 2018 
 
1. Styre etter årsmøtet 22. mars 2018 har vært: 
Terje Martinsen (leder) 
Ellen Buttingsrud (kasserer) 
Dag Henning Sæther (sekretær) 
Marit Fugleberg Flåto (styremedlem) 
Terje Karlsen (styremedlem) 
Kunt Ivar Edvardsen (styremedlem) 
Eivind Beenberg (styremedlem) 
 
Revisor: Paul Erik Karlsen 
 
Valgkomite: Olav Furdal, Ivar Schaulund og Jan Fossheim 
 
Fotogruppe: Jan Hauge, Thor Hauge, Terje Reier Gundersen, Olav Furdal (leder), Paul Erik Karlsen 

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

Karl-Erik Underland. Marit F Flåto har vært med fra styret. 
 
Årbok-redaksjon: 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 10 ordinære styremøter, og (ca.) 4 ekstra møter i forbindelse med årboka.  
Det ble arrangert åpne møter med foredrag, en lokalhistorisk vandring og en utflukt, både vår og høst.  
 

Laget har hatt en fast side i hvert nummer av Heggedalsposten. 
Medlemslista er gjennomgått, og en del medlemmer som ikke hadde betalt kontingent de siste årene 
ble strøket. Antall medlemmer er litt usikkert, fordi innkrevingen av kontingent for 2018 har vært litt 
haltende. 
 
Laget har ikke avgitt uttalelser om reguleringsplaner i 2018. 
 

2. Åpne arrangementer. 
Mandag 29. jan 19.00 Fortellerverksted: "Gamle bilder fra Heggedal og omegn". 

Onsdag 14. feb 19.00 ”Fra nødvendighet til kjekt å ha”. Foredrag v/Tone Skårdal Tobiasson, 
SIFO. Arrangementet var del av innbyggertorgets ”gjenbruksuke”. 

Mandag 26. feb 13.00 
Fortellerverksted: ”Langs Verkenselva fra Heggedal til Dikemark”. 
Næringsveier, landbruket, steinvirksomheten, Nytteveksten, og oppvekst på 
Askerbørskogen 

Torsdag 22. mars 19.00 Åpent årsmøte med foredrag. “På sporet etter en jernbane gjennom Lier” 
v/lokalhistoriker Knut Andersen fra Lier historielag. 

Onsdag 18. april 19.00 ”La voiture – franske biler gjennom 130 år”. 
Foredrag v/Ivar Stav, i innbyggertorgets ”franske uke”. 

Søndag 29. april 10.00 Utflukt til Klevfos Cellulose- og papirfabrikks industrimuseum på Løten 
(Ådalsbruk), med buss fra Heggedal. 

Mandag 30. april 19.00 Fortellerverksted på innbyggertorget: ”Posten i Heggedalsområdet – 
postkontor og budtjeneste”. 
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Søndag 6. mai 11.00 
”Vandring mellom husmannsplassene i Kjekstadmarka”, med start ved 
Krokekra (utfartsparkeringa på Dikemark). Knut Ivar Evardsen og Terje 
Martinsen var turledere. 

Søndag 27. mai 12.00 
”Veifar mot fjorden”. Vandring langs veifar fra Eid til Vollen 
i samarbeid med Vollen Historielag. Arrangementet var en del av Asker 
Kulturfestival 2018. 

Mandag 28. mai 13.00 Fortellerverksted: ”Lokaloppgjør på og utenfor fotballbaner og løkker”. 

Torsdag 21. juni  Åpent på Bekkestua med kafeteria 18.00 - 21.00 i forbindelse med en 
vandring i regi av Asker Turlag. 

  

Lørdag 1. sept 10.30-
16.30 

Besøk på Fetsund Lensemuseum Nordre Øyeren, med demonstrasjon av 
fløting ("sopping") og saging av søkketømmer. 

Søn 2. og 9. sept. 
Åpent på Bekkestua 11.00 - 15.00, med kafé.  2. september arrangerte Asker 
turlag guidet tur fra Dikemark til Heggedal via Bekkestua, med start fra 
Stinaløkka barnehage, i anledning ”Kom deg ut-dagen”. 

Mandag 24. sept 13.00 Fortellerverksted - "Vedhogst" 

Torsdag 27. sept 19.00 
”Gamle bilder”. Historielaget inviterte til bildekveld, med gamle bilder fra 
Heggedal og omegn. 

Man. 8. – søn. 14. okt 
”Fyrstikkfestival” på innbyggertorget. Utstilling av fyrstikkesker og 6 
plakater med historikk fra Christiania Tændstikfabrik. 

Mandag 8. okt 19.00 
Foredrag om ”Industriarkitektur med utgangspunkt i Heggedal 
fabrikker” v/kunsthistoriker Ivar Stav. Avlyst pga sykdom. 

Torsdag 11. okt 19.00 Foredrag om ”Fyrstikk-industrien på Bryn på 1800-tallet” utgikk, Terje 
Martinsen holdt et foredrag om "Industriutviklingen i Heggedal". 

Søndag 14, okt 18.00 Lokalhistorisk vandring i fabrikken med guiding av Espen Tandberg. 

Torsdag 25. okt 19.00 Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: ”Lokale musikere, orkestre og 
band” 

Torsdag 22. nov 19.00 Historielagets julemøte, med middagsbuffet, visesang av Øyvind Kjus og 
Liv Stenersen, og presentasjon av årets årbok ”Tændstikka 2018”. 

Mandag 26. nov 13.00 Fortellerverksted med tema ”Hjemmearbeid og dørsalg” 
 
 
3. Noen av årets aktiviteter 

Fortellerverkstedene 
I 2018 ble det arrangert 7 fortellerverksteder. Fortellerverkstedene om "Gamle bilder fra Heggedal og 
omegn" (januar), "Posten i Heggedal" (april) og ”Lokale musikere, orkestre og band” (oktober) ble 
arrangert på kveldstid. Terje M og Terje K har hatt ansvaret for verkstedene på formiddagene. 
Besøket har vært noe varierende. 
 
"Bekkestua" 
Bekkestua var åpen med kafé to søndager i juni, og to i august/september. I tillegg var det åpen hytte 
for ca. 30 vandrere med Asker Turlag torsdag 21. juni. Bekkestua-gruppa hadde dugnad 18. juni. I 
august ble det skifta ut råtne bjelker, gjort tiltak mot fukt i kjelleren, og lagt nytt tak på uthuset. 
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Asker kommune var innom ifjor vinter og måkte taket – litt overraskende. Etter det ble det etablert 
bedre kontakt med kommunen (som eier hytta).  
 
 
"Veifar mot fjorden" 
Det tredje og siste veifar fra Eid til Sjøvollbukta skulle vært merket våren 2018, men er av flere 
årsaker utsatt. Ved Eidhaugen er det en delvis ulovlig fylling over det gamle veifaret, og det har vært 
møter og brevveksling om saken mellom kommunen, grunneier, entreprenør og historielagene. I 
tillegg har sykdom og manglende kapasitet gjort at merkingen av veifaret er utsatt, og målet er nå 
våren 2019.  
 
Damvokterboligen / Kistefossen kraftverk. 
Eivind Walgren har jobbet iherdig med å få den eldste turbinen til å rotere.  
Vi fikk avslag på søknaden til Kulturminnefondet om midler til å bygge et tak over kraftverket. Det er 
lagt på en påstøp på toppen av restene av grunnmuren. Planen er å bygge en ca. 1 m høy Leca-mur 
oppå grunnmuren. Denne vil fungere som gjerde rundt kraftverket, og sikre området. Det vil også 
kunne være starten på et overbygg. 
Asker kommune startet våren 2018 en restaurering av demningen i Kistefossdammen. Dammen skal 
forsterkes, og damkrona heves. Det legges et rør gjennom demningen for å forsyne kraftverket med 
vann til et demonstrasjonsoppsett. 

Tændstikka 2018. De fleste artiklene i årboka ble skrevet av styrets medlemmer. Artiklene om posten 
i Heggedal og Gravalids forretninger er skrevet med utgangspunkt i fortellerverksteder. 
 
"Nye Asker". Det har vært noe kontakt mellom historielagene i Asker, Røyken og Hurum. Asker og 
Bærum historielag har ikke bestemt seg for hvilken rolle de skal ta innenfor den nye 
kommuneinndelingen. 
Asker kommune lyste ut "tilskudd for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Hurum, 
Røyken og Asker i 2018". Historielaget har stått som søker for prosjektet "Historisk kokebok for 
Nye Asker", der målet er å samle sammen historiske matoppskrifter fra Hurum, Røyken og Asker. 
Deltakere er Heggedal Innbyggertorg, Borgen Innbyggertorg, Kulturhjørnet i Asker kulturhus, Vollen 
seniorsenter, Holmen seniorsenter - og historielagene i Røyken, Hurum og Heggedal. 
 
Arkivering – med nytt regelverk. Historielaget har oppbevart arkiver, eller deler av arkiver, for flere 
lokale foreninger. Noen protokoller er levert videre til Asker biblioteks lokalarkiv.  
Akershus fylkesmuseum (MiA-Museene i Akershus) har rollen som fylkeskoordinerende ledd for 
privatarkiv, og har utarbeidet en "samhandlings- og bevaringsplan for privatarkiv i Akershus".  
Målet er blant annet å sørge for at arkivene er sikre, at arkivert materiale registreres i "xxxx-basen", og 
bidra til at det samles inn materiale fra områder som idag er dårlig dekket. En av grunnene til at MiA 
har intensivert dette arbeidet er innføringen av GDPR-direktivet og ny lovgivning innenfor 
personvern. Planarbeidet startet opp januar 2018 og vil bli ferdigstilt i februar 2019. Heggedal og 
omegn Historielag har deltatt i dette arbeidet, som vil berøre vår egen arkivering. 
 
Drift 

– Omleggingen av Nærmiljøsentralens/Innbyggerorgets nettsider har tatt tid, og historielaget har 
fortsatt ingen god nettside. 

– Historielaget valgte ikke å ha stand på Kulturdagene på Hovedgården i 2018. 
 
Økonomi. 
Økonomien er god, og det har vært et godt salg av årbøker gjennom biblioteket og Pepita frisør. Laget 
har ikke hatt gode rutiner for innkreving av kontingent, som har ført til tapte inntekter. 



2018                   2017



2018                   2017



    Forslag til budsjett 2019

Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter
Salg årbøker og Heggedalsboka 11370 15000
Medlemskontingent 23800 30000
Bekkestua 1010 532 3500 600
Diverse inntekter (julemiddag + +) 8370
Tilskudd / gaver 24250 16000
Møteinntekter 916 1000
Turer 19145 26588 21000 28000
Rekvisita ("Rollups"++) 11440 8000
Trykking årbok 15773 17000
Alphareg (regnskapsprogram) 2670 2800
Kontorrekvisita (utsendelse årbøker ++) 1428 1500
Porto 168 1000
Andre driftskostnader 21999 2500
Julemøte m/middag 6000 8000
Sider i Heggedalsposten 6600
Veifar mot fjorden, Eid-Sjøvollbukta 25000
Bankomkostninger 217 250

SUM 88861 80815 92500 101250
Renteinntekter 37 40
Overskudd 8083 -8710

Regnskap 2018 Budsjett 2019



 

Arbeidsprogram 2019 – versjon03 
 

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

 Åpne møter / arrangementer / turer vår og høst. 
→ Kurs i slektsforskning / tyding av gotisk skrift høsten 2019 

 
 Damvokterboligen og kraftverket 

→ Gjenoppta arbeidet etter at Asker kommunes arbeid med Kistefoss-
demningen er ferdig. 

→ Dokumentere grunnmurer og restene av sag og mølle ved brua/fabrikken før 
dammen fylles opp (mai). 

→ Sende ny(e) søknad(er) om midler til å bygge tak over kraftverket. 
 

 "Bekkestua" 
→ Holde åpent med enkel servering noen søndager. 
→ Supplere med nytt stoff innendørs. 
→ Fullføre og trykke opp hefte om Bekkestua / lokalt motstandsarbeid. 
→ Vedlikehold av hytta, i samarbeid med Asker kommune. 
→ Samarbeid med Asker Turlag 

 
 Veifar mot fjorden, i samarbeid med Vollen historielag. 

→ Avslutte prosjektet med å skilte veifaret Eid-Sjøvollbukta (våren 2019), og lage 
informasjonsfolder. 

 
 Årbok 2019 

→ Samle stoff og artikler til årbok 2019 
→ Engasjere flere bidragsytere utenfor styret 

 
 10-årsjubileum i 2019 

→ Markere at laget ble stiftet høsten 2009 (3. september) 
→ Jubileet blir en del av Innbyggertorget "fyrstikkfestival" høsten 2019. 
 

 Drift 2019 
→ Bedre nettsider innenfor ny nettløsning for Innbyggertorget 
→ Rydding og innredning av arkiv og lager. Lage arkivsystem. 
→ Reetablere fotogruppa. 
→ Lage lokalhistoriske plakater ("rollups") – kart, historie, gårder m.m. 
→ Bidra til samarbeid og identitetsbygging innenfor den nye Asker kommune 
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Vedtekter for Heggedal og omegn Historielag 
Org. nr. 994690868 

Behandles på årsmøtet 21.03.2019 

§ 1. Formål 
Heggedal og omegn Historielag har til formål å verne om kulturminnene i Heggedalsområdet, og 
samle inn og spre kunnskap om områdets fortid.  

§ 2. Virksomhet 
For å nå formålet kan laget, alene eller i samarbeid med andre:  

- arrangere møter, kurs og turer 

- arbeide med utgivelse av historiske artikler, skrifter eller bøker 

- arbeide for registrering, innsamling og vern av gjenstander og kulturminner av alle slag 

- samle skriftlig og muntlige beretninger og informasjon om: 
- personer og slekter  
- gårder, eiendommer og bygninger 
- kultur- og foreningsliv 
- skikker, overtro og tradisjoner 
- lokale næringsveier, som jordbruk, jakt, fangst, fiske, industri og servicenæringer 

- registrere og dokumentere innsamlet materiale, og gjøre det tilgjengelig for publikum og til 
bruk i undervisning.  

- delta i debatter når det gjelder kulturvern for eksempel som høringsinstans i relevante 
kommunale eller fylkeskommunale saker.  

§ 3. Organisatoriske forhold 
Laget kan stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.  

Laget samarbeider blant annet med: Asker og Bærum Historielag, Vollen Historielag, Asker Museum, 
Heggedal innbyggertorg, Heggedalsposten, Heggedal Nærmiljøsentral og Heggedal Hovedgårds 
venner 

§ 4 Medlemskap 
Laget har følgende medlemskategorier:  

- årsbetalende personlige medlemmer 

- årsbetalende institusjon, organisasjon eller lignende 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år strykes som medlem. 

§ 5. Årsmøtet 
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer varsles om årsmøtet ved 
kunngjøring minst 6 uker på forhånd. Innkalling skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet 
og inneholde saksliste, årsberetning, årsregnskap, styrets forslag til endring av vedtekter eller forslag 
som styret har mottatt innen vedtatte frister.  

Årsmøtet skal behandle: 
• godkjenning av innkalling og saksliste 
• valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
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• årsberetning 
• årsregnskap og revisors beretning 
• budsjett og planer for lagets arbeid i det kommende året 
• årskontingent 
• eventuelle innsendte saker 
• valg av styre, revisor og valgkomite. 

Medlemmer kan ikke la seg representere ved fullmakt. Årsbetalende institusjon, organisasjon eller 
lignende kan møte med én representant som har samme rettigheter som et personlig medlem.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet. 
Saker blir avgjort på årsmøtet ved vanlig flertall.  

Årmøtet velger styrets leder samt minimum 3 styremedlemmer, revisor og valgkomite med minimum 
2 medlemmer. Styrets leder velges for ett år av gangen. Ved valg skal det sikres kontinuitet i styret. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisor eller en 1/5 av medlemmene i laget krever det. 
Møtet innkalles med minst 1 måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i 
innkallingen.  

§ 6. Styret 
Laget ledes av styret. Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom som for eksempel 
nestleder, kasserer/økonomiansvarlig, sekretær, kontaktperson ved reguleringssaker.  

Styret kan gjøre vedtak når mer enn 50% av styremedlemmene er tilstede. 

Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og andre aktuelle tiltak. Styret sender ut program til 
medlemmene for møter, turer eller befaringer 1 eller 2 ganger om året. 

Styret kan oppnevne de utvalg det finner nødvendig; likeså personer eller grupper til å ivareta spesielle 
funksjoner eller historisk-faglige oppgaver. Utvalgene bør ha en fast kontakt i styret. 

§ 7. Vedtektsendring 
Vedtektsendring kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.  

§ 8. Oppløsning 
Dersom et ordinært årsmøte vedtar at laget skal legges ned, skal saken behandles på et ekstraordinært 
årsmøte minst 1, maksimalt 3 måneder senere. Vedtak krever ¾ flertall.  

Hvis laget blir oppløst eller går inn, tilfaller lagets eiendom Asker museum og Asker Bibliotek. 
 
 
Første utgave vedtatt av arbeidsutvalget 15.10.2009 
 
Revidert utgave vedtatt på første årsmøtet, 17.03.2011: 
§3 Organisatoriske forhold, endring: ”Laget kan stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.” 
§5 Årsmøte, tillegg under valg: ”Styrets leder velges for ett år av gangen. Ved valg skal det sikres kontinuitet i 
styret.” 
 

http://uter.idium.no/fe9031.tmp/filestore/arsmelding_2007.pdf


 

 
 

Heggedal og omegn historielag 
Program for våren 2019 – ver07 

 
Januar: 

• Man 28.  kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: "Åndenes makt – det 
spøker", om hus og steder som er hjemsøkt av gjenferd. 

 
Februar: 

• Tor 21. kl. 19.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget, tema: "Heggedal Bygg" 
 
Mars:  

• Tor 21. kl. 19.00: Åpent årsmøte med foredrag: “Norske stas- og brukskniver”, ved knivsmed 
og historiker Harald Kolstad. 

• Man 25. kl. 13.00: Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz på Innbyggertorget. 
 
April:  

• Påsken 2019: lør 13. til man 22. april 
• Tor 25. kl. 19.00: Fortellerverksted på innbyggertorget, tema: Bensinstasjonene i Heggedal,  

i Guibekken og Kloppedalen – og i Grodalen, utenfor Kværna og på Engelsrud. 
• Man 29. kl. 11-13: Åpent på Bekkestua, med servering av kaffe fra den nye bålplassen  

(med kull). Ta med niste. Vil du ha turfølge, er det felles avmarsj fra Innbyggertorget 10.00. 
 

Mai: 
• Onsdag 22. – søndag 26. mai: Asker Kulturfestival  
• Søn 26. kl. 12.00: Lokalhistorisk vandring fra Blåfjellhytta, over Persbu til Bekkestua. Vi 

organiserer transport fra Heggedal stasjon til Blåfjellhytta. 
• Man 27. kl. 13.00: Fortellerverksted på innbyggertorget med tema "Hyttene som ble 

boliger", i Rødsåsen,Nyborgåsen og Hallenskog. 
 

Juni: 
• Søn 9. kl. 10.00 Utflukt til Kjerratmuseet i Åsa. 
• Tor 13. kl. 18.00 - 20.30: "Bekkestua" holder åpent i anledning Turlagets vandring. 
• Søn 16. kl. 11-15 Åpent på "Bekkestua" med enkel servering. 
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