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Styret i Enebakk Historielag har i 2014 bestått av: 
 
Marit Busendal (leder) 
Kjell Hovde (nestleder) 
Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer 
Nils Butenschøn (styremedlem)  
Heidi Wattum (styremedlem) 
Helene Wattum Larsen (styremedlem) 
Hellik Hoff (styremedlem) 
Bjørn Mikkelsen (1.vara) 
William Sheer (2.vara), 
Marianne Krogrud vara – trakk seg fra styret ved forrige årsmøte 
 
 
2014 har vært nok et aktivt år for historielaget. Det har vært avholdt 9 ordinære 
styremøter med godt fremmøte.  
 
Ordningen med arbeidsgrupper fungerer bra, både med midlertidige undergrupper og 
de permanente.  
 
Pr. desember 2014 er medlemstallet 238. 
 
 
 

TEMAMØTER OG RUSLETURER 2014  
 
 
Det har vært avholdt 5 temamøter på Holtop i 2014 med god spredning i emner. 
Oppmøtet har stort sett vært bra. I tillegg har det vært et åpent møte 23. april om 
kommunalt samarbeid med Enebakk kommune hvor ordfører Tonje A Olsen deltok 
fra kommunen. Her var tema “Enebakks kulturminner, kulturskatter og bygg. Hva nå 
og veien fremover?” 
Det er noe arbeid med å få på plass disse arrangementene. Først og fremst det rent 
praktiske med å finne tema, foredragsholder, ordne møtelokale, annonsere møtet, 
arrangere selve møtet, dokumentere det på hjemmesiden/facebook m.v.  
Når det gjelder å skaffe innleder/foredragsholder, så skjer det på flere måter. Det er 
enkelte som henvender seg til laget og ønsker å komme for å holde et foredrag. Dette 
er gjerne “profesjonelle” foredragsholdere som har spesialisert seg på et tema, f.eks. 
slike som Tom Brenne, som holdt et vellykket innlegg om Norske julehefter den 4. 
desember.  
Andre temamøter oppstår på bakgrunn av forslag fra styret i historielaget, slik som 
temamøte om “Hvite busser”. Andre møter kommer som resultat av personlige 



bekjentskaper, tips fra medlemmer eller rykter om gode foredragsholdere fra 
nettverk/andre lag og foreninger. 
Utfordringen er imidlertid å få en god balanse i temaene for møtene, samt vekke 
interesse hos publikum/medlemmer. Noen temaer er svært “smale” med begrenset 
interesse f. eks. temamøte om “Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og 
tidlig nytid” den 6. november. Andre møter har en bredere appell, slik som 
visekvelden 23. oktober med tema “Prøysen og Bye i 110”. Her var det fullt hus og 
god stemning. 
Andre temaer er resultat av dagsaktuelle tema/ting i tiden, f.eks. leder av 
historielaget i Hobøl, Asbjørn Hjorthaug, sitt glimrende foredrag om året 1814 med 
belysning av det som skjedde i Hobøl og Enebakk. Dette temamøtet i mars ble en 
god innledning /“oppvarming” til lagets utflukt med buss til Eidsvollsbygningen i 
oktober. 
Siden laget ikke rår over store ressurser, bør det vektlegges å samarbeide med andre 
lag, kommunen m.v. F.eks. kan temaer knyttes opp til kommunens kulturdager slik 
som det ble gjort 23. september med en rusletur i Ragnhild Jølsens fotspor i 
Ekebergdalen.  
Antall temamøter bør sannsynligvis ikke overstige 5 – 7 i løpet av et år. Møtene bør 
balanseres med andre arrangementer slik som utflukter og rusleturer. Dermed kan 
man oppnå en bred og helhetlig profil samt godt omdømme for historielaget. 
 
23/2-2014 
Grunnlovsmarkering i samarbeid med Enebakk kommune og Enebakk kirke. 
 
27/3-2014 
Åpent møte med grunnlovsmarkering ved A. Hjorthaug. 
 
23/4-2014 
Åpent møte på Ragnhilds Rom. 
 
5/6-2014  
Hvite busser ved Rune Gerhardsen. 
 
27/7-2014  
Olsokgudstjeneste på bygdetunet ved Enebakk Kirke. 
 
24/8-2014 
Deltakelse på Pilegrimstur arrangert av Enebakk kirke fra Bermerud – Sand gård. 
 



30/08-2014  
Deltar på bygdedagen. 
 
1 – 5/09-2014 
Deltar på Den kulturelle skolesekken. 
 
23/9-2014 
I Ragnhild Jølsens fotspor med Håkon Tysdal og Arne Østerby. 
 
04/10-2014 
Tur til Eidsvoldsbygningen. 
 
23/10-2014 
Temamøte «Prøysen og Bye i 100 og 10» på Holtop ved primus motor Kjell Hovde. 
Fullt hus. 
 
16/11-2014 
Temamøte «Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid» på Holtop 
ved Ferdinand Næshagen.   
 
4/12-2014 
Temamøte Julehefter gjennom 100 år på Holtop ved Tom Brenne. 
 
Vi sender en spesiell takk til Astrid Holtop for at du er hjelpsom og lar oss benytte 

dine flotte lokaler. Tusen takk. 

 
En stor takk til Heidi Wattum for utmerket bakst og omsorg for oss i styret. 
 
 
 

PUBLISERINGSGRUPPA 
 
Ingen møter har vært avholdt i gruppa.  
 
HISTORIELAGETS MEDLEMSBLAD - IGN 
 

Årsrapport Ign 2014 
 
I 2014 har Ign utkommet fire ganger. Opplaget på 500 eksemplarer er i 2014 
redusert til 350. Redaksjonen har bestått av Inger Hilde Killerud, Juul Sverre Stener 
og redaktør Gro Arneberg Thoresen. 
 



Layout og trykk gjøres i dag av Krona Trykk.  
Stoffet er enten skrevet av redaksjonsmedlemmer, eller eksterne bidragsytere. 
 
Utsalgsstedene er Bokhjørnet, Kontakten, biblioteket, Joker og Flateby Jernvare. Det 
meldes generelt om lite løssalg, med unntak av hos Joker. 
 
INFORMASJONSKANALER INTERNETT 
 
1 - HJEMMESIDEN TIL ENEBAKK HISTORIELAG 
 
www.enebakkhistorielag.no ble lansert i mars 2006 og nedlagt februar 2014. 
Hjemmesiden har i år fått en ny adresse. www.enebakk-historielag.no og har 
gjennomgått en fullstendig renovering og oppdatering. Målsettingen er at 
hjemmesiden skal være et informasjonssenter for lagets medlemmer og andre 
interesserte (som f. eks. media) og videreformidle informasjon om hva laget til 
enhver tid befatter seg med. På lagets hjemmeside kan man også bestille bøker, 
blader, fotografier og selvfølgelig bli medlem av Enebakk historielag. På 
hjemmesiden finner man også en interaktiv database over kulturminner i Enebakk. 
Hjemmesiden er linket fra kommunens hjemmeside, samt en rekke andre historielag 
og organisasjoner. Antall besøkende pr. mnd. i 2014 ligger på ca. 500 besøk. 
Nettredaktør i 2014 har vært Niels.  
 
2 - FACEBOOK (www.facebook.com/enebakkhistorielag) 
 
I 2010 fikk Enebakk historielag egen Facebook-side  
 
Den «nye» facebook-siden for Enebakk historielag ble opprettet 11.02.2014, etter 
noen timer så hadde vi over 200 likes. Pr. i dag desember 2014, så har vi 523 likes. 
Det er en økning på 80 siden samme tid i 2013. På siden legges det ut om alle 
arrangementer i Enebakk historielag sin regi av stort og smått. Vi har også lagt ut 
link til hjemmesiden til Enebakk Historielag.  
Pr. i dag er det 3 personer i styret som har rettigheter for å legge ut info på våre 
sider. Hovedansvarlig har vært William Sheer. 
 
Av personer som liker vår facebook-side, er 178 personer fra Ytre Enebakk og 84 
personer fra Flateby. 59 % kvinner og 40 % menn. 

 
 
 



SKOLEGRUPPA 
 
Kontaktperson i 2014 har vært Kjell C. Hovde, styremedlem/nestleder i historielaget. 
 
Samarbeidet med kommunen om "Den kulturelle skolesekken" har fortsatt også i 
2014, men pga. kommunens dårlige økonomi i forhold til å finansiere buss til 
elevene er opplegget noe endret i forhold til tidligere år.  
 
Historielaget har i 2014 bidratt med følgende til Den kulturelle skolesekken: 
 
- Omvisninger for 4. trinn på Bygdetunet. 
Marit Busengdal og Niels J. Knagenhjelm sto for opplegget. 
 
- Besøk på Viksaga for 4. trinn.  
Rolf Solberg og Kjell C. Hovde sto for opplegget. 
 
NB! Som nevnt i innledningen, førte kommunens manglende evne til å dekke 
buss for elevene til et endret opplegg. Tidligere har besøk og omvisninger på 
Bygdetunet og Viksaga vært i vårhalvåret for 3.-klassene på Bygdetunet og for 
5.-klassene på Viksaga. Endringen besto i at begge opplegg foregikk på høsten 
for 4.-klassene. Det innebærer at 5.-klassingene i skoleåret 2013/14 ikke fikk 
besøk på Viksaga. Besøk og omvisning ble slått sammen til én dag for 4.-
klassene i løpet av første uke i september. Niels J. Knagenhjelm laget quiz-
spørsmål med bilder av gjenstander osv. for både Bygdetunet og Viksaga. Dette 
førte til stor aktivitet og gode tilbakemeldinger. 
 
- Rusletur i Ragnhild Jølsens fotspor” i Ekebergdalen for 7. trinn. 
Ble avlyst i år pga. kommunens økonomi. Erstattet av tur 29/9 i Ekebergdalen. 
 
- Rusletur for 6. trinn ved Stranden skole i Flatebydalen. 
Bjørnar Thoresen, Amund Ruud og Juul Sverre Stener sto for opplegget. 
 
- Omvisninger i Aksel Bråthens hjulmakerverksted for 6. trinn på Ytre Enebakk 
skole. Egil Thoresen og Egil Holstad sto for opplegget. 
 
Flateby: 
 
-  Dugnad to hele dager med og uten ryddesager i øvre og nedre del av 
kulturminneløypa på Flateby v/Bjørnar Thoresen, Geir Tøråsen, Amund Ruud og 
Juul Sverre Stener 



-  27.05.2014: Rusletur i nedre del av kulturminneløypa (Flatebydalen) for 
lærere og ansatte ved Hauglia og Stranden skoler v/Bjørnar Thoresen, Amund Ruud 
og Juul Sverre Stener. 
 

- 09.09.2014: PowerPoint-foredrag om nedre del av kulturminneløypa 
(Flatebydalen) for alle elever 6. trinn ved Stranden skole v/Amund Ruud og 
Juul Sverre Stener. 

 
- 10.09.2014: Rusletur i nedre del av kulturminneløypa (Flatebydalen) for alle 
elever på 6. trinn Stranden skole v/Bjørnar Thoresen, Amund Ruud og Juul Sverre 
Stener. 
 
 

BYGDETUNET 
 

24/4-14: Vask og klargjøring av tunet. 

Til stede var Heidi Wattum, Helene Wattum, Marit Busengdal og Niels J. 

Knagenhjelm. 

 

27/7-14: Olsokgudstjeneste. 

Vi benyttet denne anledningen til å innvie Klokken som vi har fått til disposisjon 

under Olsokgudstjenesten. Til stede var Heidi Wattum. 

 

30/8-14: Bygdedagen. 

Til stede var Heidi Wattum, Helene Wattum, Marit Busengdal, Håkon Tysdal og 
Niels J. Knagenhjelm. 
Rolf Solberg, William Sheer og Kjell Hovde var på Viksaga. 
 

1 – 5 /9-14: Den kulturelle skolesekken. 

Avd. Bygdetun. 
Til stede var Marit Busengdal og Niels J. Knagenhjelm. 
 
Avd. Viksaga. 
Rolf Solberg og Kjell Hovde. 
 
 



KULTURMINNEVERN 
 
Kulturminneverngruppa ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag 
15. februar 2006. Gruppa var tidligere inndelt i en landskapsgruppe og en 
bygningsgruppe, men ble etter vedtak i styremøte 25. september 2007, samlet i én 
gruppe.  
Kulturminneverngruppa arbeider med å sette fokus på bevaring og vedlikehold av 
samt spre kunnskap om kommunens kulturminner. Kartlegging, avfotografering og 
skilting av gamle plasser, bygdeborger, veitraséer/stier, historiske steder, 
fangstgroper, jettegryter, eldre bosetting, kartlegging, måling og fotografering av 
gamle bygninger. Bistå i arbeidet med kulturminneplan for Enebakk.  
Merking av kulturminner: 
Arbeidsgruppa v/Niels J. Knagenhjelm har i 2014 begynt oppsettingen av 
kulturløypen i Ytre, som er planlagt ferdig innen sommeren 2015. 
 
ARKIV- OG MINNEINNSAMLINGSGRUPPA  
 
Denne ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag 13. mai 2008 og 
jobber innenfor to konkrete områder:  
 
1. Enebakk historielags arkiv. 
Arbeidet med arkivrommet er husgruppa ferdig med, og arkivgruppa har startet med 
grovsortering av alt materiale. Vi har anskaffet skanner som hjelper oss med 
digitaliseringen av arkivet. Dette er et enormt arbeid som vil ta tid, mye tid. Gruppen 
har som målsetting at materialet i vårt rikholdige arkiv etter hvert skal bli 
tilgjengelig for alle, og har i den anledningen laget en egen nettside bare til dette 
formål: www.enebakkhistorie.no er vår nye side, som pr d.d. inneholder ca. 1000 
bilder. Flere kommer fortløpende.   
 
2. Innsamling av lokalhistorisk materiell fra Enebakk. 
Arbeidet med innsamling av materiell har stort sett ligget stille også i år, men vi har 
fått inn mange eldre bilder som vi vil legge ut på nettet under 
www.enebakkhistorie.no. 
Vi holder fremdeles på med listen over folk vi kunne tenke oss å intervjue.  
Vi har som mål at folk i bygda får kjennskap til at arkivet finnes, slik at de faktisk tar 
kontakt, hvis de har materiale de tror vi kan ha interesse av. Til dette arbeidet har vi 
fått god hjelp av Enebakk Avis. Vi går inn i det nye året full av optimisme.  
 
3. Åpen kveld har vi hver onsdag kl. 16:00 – 19:00, hvor alle er velkomne med 
bilder som de ønsker at vi skal digitalisere, eller annet stoff de ønsker å dele med 
oss, eller rett og slett bare en hyggelig prat.  



 
EKSTERN KONTAKT 
 

Historielagene i nabokommunene har fått invitasjoner til og har deltatt på våre 
temamøter. 
Enebakk Historielag var representert ved leder, da Bjørn Myrvoll fra Ski HL fikk 
overrakt Gjertrudprisen fra Akershus Kulturvernråd. 
I samarbeid med Hobøl Historielag har begges ledere sendt brev til Veivesenet, med 
ønske om at fylkesskille-steinen på RV 120 på grensen mellom Akershus og Østfold 
måtte repareres. 
 
Gaver: 
Fra Ski: Vi har mottatt en del klær, opprinnelig fra Enebakk. Klærne vises frem på 
Bygdetunet. 
 
Fra Ås «Vi over seksti»: Bok om Ås kommune, gave som takk for omvisning på 
Bygdetunet og Viksaga. 
Fra Enebakk: Stabbursklokker.  

Vi har fått en klokke (Tukkebøl) og «låner» en (Enebakk kirke). 
                     Treskeverk, donasjon fra Mjærskaug gård. 
                     Slepetresker, (fra Christian Brevig), står fremdeles på Ubberud. 
 
Styrets medlemmer har gjennom Romerike historielag blitt invitert/deltatt på 
informasjonsmøter vedr. «Opprettelse av kart med kulturminner». 
Styrets leder deltok på Årsmøtet i Romerike historielag 
 
Henvendelse fra Bjørn Egil Jensen (redaktør Follominne) vedrørende gamle gruver. 
 
 
 

 



SLEKTSHISTORISK KONTAKT 
 

Det har i årets løp vært 2 nye forespørsler. Dette er en stor reduksjon fra i fjor. 
Muligens på grunn av at vi nå har åpnet for slektssøk i Bygdebøkene på vår 
hjemmeside.  
Alle er besvart. 
 

 
HUSGRUPPA OG LAGSLOKALENE 
 
Husgruppa ble vedtatt opprettet i styremøte 6. februar 2007 som en videreføring av 
Arbeidsgruppe for fremtidig lokalisering (opprettet på styremøte i Enebakk 
historielag 19. september 2006), og som en videreføring av arbeidsgruppen opprettet 
12. juni 2006. Gruppa står for drift og administrasjon av lagslokalene i Ragnhilds 
Rom i Ytterbygda. Rapportør til styret i 2014 har vært Niels J. Knagenhjelm. 
 
I år har vi tatt for oss adkomsten til lagslokalene, og veien fra låven til 
parkeringsplassen har blitt oppgradert. Det samme har parkeringsplassen, som nå er 
blitt meget større og uten farlige grøfter. Også veien fra parkeringsplassen og opp til 
RR er utbedret og uten skumle stubber og steiner.  
 
Håper at vi skal få mange trivelige timer i Ragnhilds Rom. 
 

 
REGNSKAP 
 
Året 2014 har vært nok et bra regnskapsår for historielaget.  
Boksalget har tatt seg betraktelig opp, og vi har fremdeles noe salg av IGN.  
 
Regnskapstallene viser i år et overskudd.    
 
Enebakk historielag har i 2014 bra likviditet, som videreføres til 2015. 
 

 
PRISER OG HEDERSTEGN 
 
Det er ikke delt ut noen priser eller hederstegn i 2014. 


