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ÅRSMELDING FOR HEDRUM HISTORIELAG FOR 2022 

 

STYRET 

Generelt 

Det ble i 2022 avholdt 12 styremøter med behandling av i alt 125 saker. Det ble dessuten 

avholdt to styreseminarer. I første halvår brukte styret spesielt mye tid på arbeidet med 

rehabilitering av framhuset og ombygging av låven. Den økonomiske situasjonen og et ønske 

om å finansiere reparasjon av framhustaket har også jevnlig stått på agendaen. 

For øvrig har styret i hovedsak behandlet rutinesaker og saker knyttet til programvirksomhet. 

Organisering 

Etter årsmøtet 2022 besto styret av følgende personer: 

Leder: Asbjørg Holt 

Styremedlem: Lina Mørk 

Styremedlem: Jan-Erik Kristiansen 

Styremedlem: Per Dag Nordkvelde 

Styremedlem: Torhild Utklev 

Styremedlem: Berit Borg 

Styremedlem: Kristian Hunskaar 

1. varamedlem: Runar Håkonsen 

2. varamedlem: Kjellmar Emhjellen 

Styret konstituerte seg på styremøtet 16. mars 2022. Kristian Hunskaar har fungert som 

nestleder og referent. Lina Mørk har vært styrets kontaktperson (SKP) for administrasjon, 

Torhild Utklev har vært SKP for tun, Jan Erik Kristiansen har vært SKP for formidling, Per 

Dag Nordkvelde har vært SKP for samlinger og Berit Borg har vært SKP for arrangementer. 

Fellesinnsats/dugnad 

9. juni markerte styret fullført ombygging ved å invitere alle bidragsytere til middag i salene i 

låven. Det var 43 deltakere, inkludert representanter fra Larvik kommune. Musikeren Kristine 

Krüger fremførte klassiske musikkverk på bratsj, samt egenkomponerte sanger. 

Styret arrangerte 29. september møte med alle gruppelederne, og 20. oktober var styret 

vertskap for historielagets dugnadsfest. 

Samarbeid med andre historielag 

Det har ikke vært aktivitet i Historielagenes fellesforum i arbeidsåret 2022. Fellesforum er en 

sammenslutning av alle historielagene i Larvik kommune. 

Det har derimot vært samarbeid med både historielag og andre foreninger i to seminarer – ett 

digitalt i mars og ett fysisk i august – som Larvik kommune har avholdt om plan for 

kulturminner og stedskaping. Utover dette var styret 1. oktober vertskap for ei gruppe fra 

Nøtterøy historielag, som denne dagen var på rundtur til totalt tre historielag i Vestfold, for å 

høre om drifta i disse historielagene. 12. november var Hedrum historielag representert på 

Larvik kommunes «Frivilligbørs», hvor det ble gjort avtale med Lardal historielag om et 

samarbeid om et prosjekt for rekruttering av medlemmer i 2023. 
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TUN 

Styrets kontaktperson (SKP) for Tunet har vært Torhild Utklev. Under tunet sorterer gruppa 

for bygg, sikkerhet og uteanlegg (tungruppa), samt gruppa for utleie og renhold. 

Tungruppa 

Tungruppa består av Kristian Røed (leder), Arnkjell Borg, Einar Bergan, Ole Harald Torp, 

Øystein Lindhjem, Svein Tangen, Kjell Odberg og Bjørn Tore Andersen. Den møtes hver 

onsdag kl. 10 og utfører forefallende arbeid. Også personer som ikke er faste medlemmer av 

tungruppa møter tidvis opp, slik at det har vært opptil 15 personer med på onsdagene. 

Bygg og sikkerhet 

Torhild Utklev har vært kontaktperson for Bravida, mens Kristian Røed og Ragnhild 

Tidemansen har vært ringekontakter for Brannvesenet. 

De elektriske anleggene i framhuset og i bryggerhuset er oppgraderte etter forskriftene. 

Etter branntilsyn fikk historielaget en del pålegg som måtte følges opp innen utgangen av året. 

Dette ble gjort i desember av Kristian Røed, Arnkjell Borg og Ole Harald Torp i samarbeid 

med Torhild Utklev. Det skal avholdes brannøvelse i 2023. 

Ytterdørene inn til butikken i framhuset og skolestua i bryggerhuset er reparerte og malte. I 

framhusets søndre/vestre stue er det montert ovn. I låven er det ryddet i vedskjulet, og avfall 

er kjørt bort. Takrennenedløpet mot nord/øst er lagt på plass i bakken. Gulvet på terrassen mot 

sør er vasket og rekkverket er malt. Også inngangspartiet til fjøset og døra mot vest er malt. 

Varmeovner til gangen og biblioteket er innkjøpte og monterte. Tungruppa har merket seg 

mange ting som endres og forbedres, og den har derfor mange planer for 2023. Det er f.eks. 

behov for å skifte flere gamle varmeovner, hvor termostatene tilsynelatende er ødelagte. 

Pølsekiosken ble flyttet 24. oktober. Dette var ikke noen enkel operasjon, men det ble 

vellykka. 

Historielaget overtok våren 2022 et abonnement på en hjertestarter fra Irene og Aage Næss. 

Hjertestarteren er lett tilgjengelig innenfor hovedinngangen til låven. 24. oktober ble det 

gjennomført kurs i bruk av hjertestarteren med instruktør fra leverandøren. Det var 16 

deltakere på kurset, som alle fikk anledning til å simulere gjenoppliving med hjertestarteren. 

Uteanlegg 

Området har blitt utvidet som følge av det er leid plass for parkering nord for selve 

bygdetunet. Plener og parkeringsplass har blitt vedlikeholdt, og plenklipping ble utført 12 – 

15 ganger i løpet av sesongen. Til dette disponerer tungruppa klipper og kantslåer. Tungruppa 

utfører også snørydding. Tungruppa vurderer at bygdetunet denne sesongen har presentert seg 

fra sin aller beste side, i orden og godt vedlikeholdt, men at utekrakkene etter hvert må ha ei 

oppgradering. 

Det er ikke gjort noe med smia i år, men smeden vil gjerne ha fjernet den gamle, store 

bormaskinen og få den erstattet med en smihammer. Smia er ellers i brukbar forfatning. 

Ombygging 

Arbeidene med rehabilitering av framhuset og ombygging av låven ble fullført våren 2022. 

Reidar Bergene Holm var prosjektleder og Asbjørg Holt var dugnadsleder. Framhuset må 

males i 2023, og taket må repareres så snart som mulig. 
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Utleie og renhold 

Torhild Utklev har vært utleiekontakt. Det er mindre utleie enn det har vært tidligere. En av 

årsakene kan være sterkere konkurranse fra Gylnarheim, og styret ser at det vil være 

nødvendig å styrke markedsføringa. Samtidig har styret registrert at det ligger et potensiale i 

besøk fra reisegrupper. I 2022 har det vært omvisninger for Magnus Reiser AS og for grupper 

fra Røde Kors. 

Faste leietakere er nå kun Kvelde Hagelag, som har møter den siste onsdagen i måneden. 

Hagelaget har ansvar for hagestell og vanning i sommerhalvåret. Hedrum Jeger- og Fiskerlag 

har leid lokaler til sju kurskvelder, og ellers er det enkeltstående utleie til årsmøter, 

konfirmasjoner, minnestunder og bursdagsfeiringer m.m. I tillegg kommer Tunets ukentlige 

aktiviteter med ulike kurs og grupper i historielagets regi. 

Ragnhild Tidemansen er ansatt som renholder. 

SAMLINGENE 
Styrets kontaktperson (SKP) for samlingene har vært Per Dag Nordkvelde. Under samlingene 

finnes gruppene for gjenstander, slekt og arkiv, bilder, og kunst og litteratur. 

Gjenstandsgruppa 

Gjenstandsgruppas faste deltakere har vært Asbjørg Holt og Ove Holm. I tillegg har Arne 

Solem, Åsta Herland, Ragnhild Tidemansen, Tor Bjørvik m.fl. bidratt. Gjenstandsgruppa 

møtes på onsdager kl. 10–14 og har inngått et samarbeid med bildegruppa når det gjelder 

fotografering og registrering, noe som har vært praktisk, ettersom de to gruppene er til stede 

på samme ukedag. Gjenstandsgruppa ønsker flere deltakere, da det er mange oppgaver å ta 

fatt på. 

Gjenstandsgruppa har hatt mange arbeidsmøter i løpet av 2022. Det har vært variasjon 

mellom planleggingsmøter, ryddeprosjekter, mottak og registrering av gjenstander. Det har 

også vært en del dugnadsarbeid i samarbeid med tungruppa. 

Gjenstandsgruppa får mange henvendelser fra medlemmer og andre som ønsker at 

historielaget skal motta gamle gjenstander. Det er ofte gjenstander med en interessant historie 

og med lokal tilknytning. Når gjenstandsgruppa vurderer disse tilbudene, er det viktig å 

undersøke om historielaget har en tilsvarende gjenstand fra før. 

I løpet av året har historielaget mottatt flere spesielle og flotte gjenstander. Det skal nevnes ei 

stor samling på ca. 40 gjenstander fra Søndre Holt i Hvarnes. Gjenstandsgruppa vil etter hvert 

lage ei utstilling med disse gjenstandene. Fra Østre Hedrum har historielaget fått ei bokhylle 

med hjørneskap fra Kari Anne og Johan Bergeland. Dette er et flott håndverk, laget av 

snekkere på Hagenes i 1906. Bokhylla er nå utstilt i lillesalen på bygdetunet. Solveig og Bernt 

Næss har gitt et gammelt veggskap laget av Anton Pålsen Vestby. Skapet skal få ei fin 

plassering i framhuset. Gjenstandsgruppa skal lage gode beskrivelser om opphav og historikk. 

Slekt- og arkivgruppa 

Jan-Erik Kristiansen har vært ansvarlig for slekt- og arkivgruppa, som i praksis er to grupper 

for henholdsvis slekt og arkiv. 

Slektsgruppa samles hver annen mandag kl. 17–20, og 2022 var et normalår med 17 

samlinger med totalt 95 deltakere (5,6 deltakere i gjennomsnitt). De ni samlingene i 
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vårhalvåret hadde 47 deltakere, mens de åtte samlingene i høsthalvåret hadde 48 deltakere. 

Det er god plass til flere deltakere. 

Arkivgruppa har i 2022 ikke hatt andre medlemmer enn Jan-Erik Kristiansen, og dermed har 

det ikke vært avholdt noen faste møter. Det er naturligvis ønskelig at flere engasjerer seg. 

De som har ønsker å se på diverse historisk materiale i historielagets arkiv, har fått hjelp på 

forespørsel. Historielagets arkiv har også mottatt nytt arkivmateriale. Etter drøfting i styret i 

2021, ble det besluttet at arkivene fortsatt blir på Bygdetunet, men det ble forutsatt å frigjøre 

plass i arkivet. Historielagets regnskaper tar stor plass, og det er i løpet av 2022 ryddet i 

bilagene, slik at en har tatt vare på alle regnskapene, men kun bilag for hvert tiende år. Øvrige 

årganger med bilag har blitt kassert. 

Microsofts Access databaseprogram benyttes for registrering av arkiver og innhold, og dette 

gir historielaget den nødvendige oversikten. Personer og foreninger med lokal tilknytning er 

velkomne til å oppbevare sine arkiver i arkivrommet på Hedrum bygdetun. 

Bildegruppa 

Bildegruppa ledes av Solveig Hvaal Støvland og har seks faste medlemmer. Den jobber jevnt 

og trutt med sine faste oppgaver og har gode rutiner for det. Det har ikke vært så mange nye 

bilder å registrere, men det er mye å rydde i fra tidligere. Gruppa tar sikkerhetskopier på papir 

av alle bilder, som følge av noen uheldige erfaringer med elektronisk lagring. Gruppa 

fokuserer på å skaffe rede på navnene til personene på bildene. 

 

Kunst- og litteraturgruppa 

Gruppa består av Roar Juel Johannessen, Runar Håkonsen, Per Dag Nordkvelde og Egil Hem. 

Førstnevnte er nytt medlem og har vært et verdifullt tilskudd til gruppa, som møtes og kan 

treffes på mandager. Foruten å være ei solid arbeidsgruppe, er gruppa i høyeste grad også ei 

trivselsgruppe. 

Ansvarsområdene er: 

• Holmensamlingene: Registrering, digitalisering, utvikling av produktblad over 

malerier, skulpturer og tegninger, og gjennomføring av utstillinger. Gruppa 

gjennomgår allerede utviklet arbeid, justerer, forbedrer og har god kontroll. Gruppa 

ser fram til å lage ny sommerutstilling og planlegger å lage oversikt over Holmen-

arbeider som er å finne andre steder i landet. 

• Heidarheim: Alt er katalogisert på forfatter, tittel, tema og årganger. Komplett katalog 

finnes i bokhylla i gangen, samt på historielagets hjemmeside. Katalogen oppdateres i 

forbindelse med utgivelser av nye årganger. 

• Biblioteket: Registrering av alt skriftlig materiale som historielaget eier. Bøkene er 

ordnet etter temaer og merket med nummer og fargekoder. De finnes plassert i 

merkede hyller. 850 bøker og skrifter er registrert og samlet i digital katalog. Denne 

har skybasert sikring og er tilgjengelig på Internett etter bestemte retningslinjer. 

Arbeidet planlegges ferdig våren 2023. Neste registreringsområde vil være skolestua. 

• Hedrums første folkeboksamling: 200 eksemplarer er registrert og plassert i 

Holmensalen. Arbeidet er ferdig. 

• Samling av religiøse skrifter (bibler og salmebøker): Skriftene er samlet og merket. 
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FORMIDLING 

Styrets kontaktperson (SKP) for formidling har vært Jan-Erik Kristiansen. Til dette området 

ligger Kulturskrinet, kurs, Heidarheim og kulturminner. 

Kulturskrinet 

Kulturskrinet, som er et samarbeid mellom Larvik kommune og historielaget, ble i 2022 

gjennomført for 19. gang. I løpet av tolv dager i tidsrommet 25. april til 13. mai ble 

bygdetunet besøkt av 505 tredjeklassinger fra 17 skoler. Det var fint vær alle dager med 

unntak av én. På godværsdager kan barna leke ute i pausene, men på den ene regnværsdagen 

måtte alle samles inne. 

Besøkene varte i tre timer. Barna fikk ei kort, felles orientering om stedet, hvordan opplegget 

for dagen var, og hva de kunne forvente å oppleve om hvordan det kunne være å bo og leve 

på en bondegård for 100 år siden. Barna ble så delt i fire grupper som roterte på fire stasjoner: 

• På låven ble det vist eksempler på gamle skogsbruks- og jordbruksredskaper og 

hvordan disse ble brukt. 

• I smia fortalte smeden om sin virksomhet, viste gløding av jern og hvordan diverse 

gjenstander, som f.eks. hestesko, ble laget. Barna fikk selv brenne hull i tre, som 

eksempel på hvordan hull kunne lages uten bor. 

• I det gamle kjøkkenet i bryggerhuset ble det demonstrert vaffelsteking på gammel 

vedkomfyr og separering av melk. Barna fikk høre om steking av bakerovnsbrød og 

annet husarbeid. De fikk vafler som de omtalte som «verdens beste». 

• I dagligrommet i bryggerhuset ble det fortalt og demonstrert hvordan ull og lin blir til 

garn (karding og spinning), hvordan man farget tråd i gamle dager, og om veving av 

stoffer og filleryer. Barna fikk selv prøve karding og veving av filleryer. 

 

Fra historielaget deltok 24 frivillige, herunder elleve på kjøkkenet, seks på tekstil, fire på 

låven, én i smia og to koordinatorer. Gjennomføring av Kulturskrinet sikrer historielaget ei 

inntekt på kr. 77 000,-. 

Kurs 

Følgende kurs ble holdt i 2022: 

• Flisfatlaging: Fem deltakere både i vårhalvåret og i høsthalvåret. Kursleder var Reidar 

Løvaas. 

• Maling: Fem deltakere både i vårhalvåret og i høsthalvåret. Kursleder var Vigdis 

Fjeldstad. 

• Treskjæring: Fem deltakere i vårhalvåret, men bare to i høsthalvåret. Kursleder var 

Laila H.- Ludvigsen. 

• Veving: Fire deltakere både i vårhalvåret og i høsthalvåret. Det har ikke vært noen 

kursleder. 

• Slektsgransking: Foruten de faste møtene i slektsgruppa ble det holdt 

introduksjonskurs over tre kvelder i april og mai med 8–10 deltakere. Kursleder var 

Kristian Hunskaar. 

 



8 
 

Heidarheim 

Redaksjonskomiteen består av Åsta Herland, Tor Bjørvik, Eigil Wessel, Tore Seierstad og 

Odd Bjerke. I løpet av 2022 har det ikke vært avholdt møter; det har kun vært kontakt via 

Internett og telefon. Flere artikler har allerede kommet inn til redaktør Odd Bjerke, og neste 

nummer utkommer høsten 2023. 

Som følge av at Aage Næss gikk bort i januar 2022, har det vært nødvendig å finne en ny 

løsning for design og utforming. Det har blitt innhentet et tilbud fra Løwe Design, som styret i 

desember 2022 valgte å akseptere. 

Kulturminner 

Hedrum historielag har ansvar for elleve kulturminner/tiltak som er opplistet nedenfor med 

navn på de ansvarlige for hvert enkelt kulturminne/tiltak, samt litt om status. Johan Emil 

Ringdal er gruppeleder. 

• Lunden gravfelt: Arne Solem, Svein Tangen, Arne Hellenes, Arnkjell Lofstad og 

Kristian Røed. Det ble ryddet og slått fire ganger i løpet av sommeren. Arne Solem har 

vært med på linjerydding på feltet. Traktorklipperen er utslitt, og på oppfordring fra 

gruppa har styret søkt fylkeskommunen om tillatelse til å anskaffe ny. 

• Røvern bygdeborg: Arne Solem 

• Hagenes hammerverk: Morten Brattås. Informasjonstavla har gått i oppløsning. Johan 

Emil Ringdal har snakka med Per Dag Nordkvelde og Runar Håkonsen om å lage ny 

informasjonstavle om området. 

• Vestby potetkjeller: Tunkomiteen 

• Furulundsetra: Grønn omsorg ved Gunn Tove og Knut Martin Furulund. Beising av 

husene er fullført, og det har blitt slått gras og hogd noen trær, for at det ikke skal gro 

igjen. Arne Solem har laget nytt skilt ned til setra. Ole Harald Torp og Johan Emil 

Ringdal har satt opp skilt og montert på nye galvaniserte israfter. Asbjørg Holt har 

laget ny tekst på infoskilt, som Bjørn Løver har laget. 

• Majorstua: Aud og Nils Moe 

• Flommerker ved Hvåra bru: Aud og Nils Moe slår gras og holder stedet i orden. 

• Haugen sag og mølle: Aud og Nils Moe slår gras og rydder kratt. Arne Solem har laget 

flott skilt fra veien. Bjørn Løver har trykt ny, flott infotavle. Ole Harald Torp, Nils 

Moe og Johan Emil Ringdal har montert skiltene. 

• Tjuvhelleren: Peder Kristensen og Egil Pettersen 

• Stordalen: Ingen ansvarlig er spesielt utpekt. Ansvaret ligger på laget ved styret. 

• Bommestad veiminne: Hedrum barneskole ved kontaktperson Ola Lunde. De holder 

det i orden og har sendt inn rapport om arbeidet de gjør med veiminnene. 

 

ARRANGEMENTER 

Styrets kontaktperson (SKP) for arrangementer har vært Berit Borg. 

Arrangementene har blitt bekjentgjort via SMS, Facebook og historielagets nettside hhl.no. 

Enkelte åpne arrangementer har vært annonsert i Østlands-Posten. Plakater/oppslag i Kvelde 

sentrum har også vært benyttet. 

Arrangementsliste 

I 2022 har det ikke vært restriksjoner på grunn av covid-19, og det har derfor vært et 

tilnærmet normalt program.. Det ble derfor søkt etter mindre tilstelninger med påmelding. 
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Medlemsmøter 

14. april: Påskefrokost 

9. juni: Markering av fullført ombygging 

20. oktober: Dugnadsfest 

20. november: Søndagskaffe 

4. desember: Julemøte/julekaffe med underholdning ved Bjørn Bergene og allsang 

Temamøter 

27. januar: Lovbrudd og bøtelegging i Hedrum i første halvdel av 1600-tallet v/ Kristian 

Hunskaar 

31. mars: NS-presten Anders Eek og landssvikarkivet v/ Odd Bjerke og Kristian Hunskaar 

21. april: Setre i Lågendalen v/ Tor Bjørvik  

13. oktober: Hvordan finne eiendomsopplysninger på Internett v/ Kristian Hunskaar 

10. november: «Letfærdige Qvindfolk», om barnefødsler i dølgsmål v/ Anita Wiklund Norli 

17. november: Bygdekveld om å skrive grendehistorie 

Sommeråpent 

19. juni: Åpning med gudstjeneste 

26. juni: Veteranmotorsykkeldag 

3. juli: Ungdomslag i Lågendalen 

10. juli: Krigsveterandag 

17. juli: Veterantraktordag 

24. juli: Hvalfangerdag 

31. juli: Åpen gård / barnas dag 

7. august: Markedsdag 

Onsdagsturer 

25. mai: Moholt jernverk i Siljan – omvisning ved Tor Bjørvik  

8. juni: Skaret i Østre Hedrum – vert: Lina Mørk 

10. august: Løvås i Farrisbygda – verter: Monica og Kjetil Granstøl 

Andre arrangementer 

10. februar: Strikkekafe – Gunn Tove Furulund fortalte om drifta av Grønn Omsorg på 

Langrønningen 

29. juli: Olsokfeiring i Lunden ved Hedrum kirke 

Gundas stuer 

Det har i 2022 ikke blitt arrangert søndagsmiddager i Gundas stuer, ettersom styret ikke har 

lykkes med å organisere ei gruppe til å arrangere middager. 

ADMINISTRASJON 

Styrets kontaktperson (SKP) for administrasjon har vært Lina Mørk. SKP for administrasjon 

følger opp sekretærfunksjonene, regnskap og budsjett og kommunikasjon. Hans S. Gjone har 

vært regnskapsfører. 

Medlemmer 

Hedrum historielag hadde 443 medlemmer pr. 31. desember 2022. Medlemstallet pr. 31. 

desember 2021 var 475. Styret har registrert en svikt i kontingentinnbetalinga for 2022. 

Årsakene antas å være flere, men det har åpenbart spilt en rolle at innkrevinga av 
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kontingenten for 2022 ble gjort annerledes enn tidligere år, ved at giroer ikke ble sendt ut. 

Styret vil derfor ikke gjenta denne innkrevingsmetoden i 2023. 

Æresmedlemmer 

Hedrum historielag har følgende æresmedlemmer; utnevnelsesår i parentes: 

• Sofie Steinsholt (2005) 

• Tor Bjørvik (2008) 

• Odd Bjerke (2012) 

• Johan Paulus Vallestad (2012) 

• Kolbjørn Næss (2016) 

• Ragnhild Tidemansen (2016) 

• Egil Hem (2019) 

• Kristian Røed (2020) 

• Hans Sørensen Gjone (2020) 

• Solveig Støvland (2021) 
 

Regnskap og finans 

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr. 614 755,-. 

Historielaget har merket de høye strømprisene i 2022, da det er bokført en kostnad på kr. 

159 548,- til lys og varme. En mindre del av dette, kr. 49 000,-, har kommet tilbake i form av 

offentlig strømstøtte. 

Hos en anonym långiver har historielaget tatt opp et rentefritt lån på kr. 900 000,- som 

mellomfinansiering i påvente av momsrefusjoner i etterkant av byggearbeidene. 

Styret vedtok 6. september å opprette ei finansgruppe, som i mandat vedtatt 26. september 

fikk i oppdrag å bistå styret med å skaffe finansiering til konkrete tiltak relatert til bygdetunet 

og historielaget, utenom ordinær drift. Medlemmer av finansgruppa er Johan Emil Ringdal, 

Kari Næss Fuglestein og Bernt Næss. Finansgruppas første oppdrag har vært å bidra til 

finansiering av reparasjon av framhustaket. Øremerket til dette formålet har det kommet inn 

kr. 140 000,-. 

Gaver og fonds 

Tore Kaupangs minnefond: kr. 31 811,79 

Gavefond: kr. 69 958,74 

Fredagsposten og Medlemsinformasjon fra HHL-styret 

Den ukentlige Fredagsposten som ble initiert og redigert av Reidar Bergene Holm i styreåret 

2021/2022, ble opprettholdt av det nye styret fram til juni 2022. Styret hadde imidlertid ikke 

tilstrekkelig kapasitet til å fortsette de ukentlige utgivelsene og gikk etter sommerferien inn 

for en løsning med uregelmessige utsendelser. I den forbindelse ble navnet endret til 

Medlemsinformasjon fra HHL-styret, og styret fastsatte en innholdsmessig profil med vekt på 

informasjon fra styret, supplert med historisk småstoff. Det ble dog ikke mer enn to utgivelser 

av Medlemsinformasjon fra HHL-styret i henholdsvis oktober og november. 


