
 
 
         

Årsmelding 2015 

 
Styret i Enebakk Historielag har i 2015 bestått av: 

 
Marit Busengdal (leder) 
Nils Butenschøn (nestleder) 
Niels J. Knagenhjelm (kasserer) 
Bjørn Mikkelsen (sekretær) 
Egil Holstad (styremedlem) 
Heidi Wattum (styremedlem) 
Helene Wattum Larsen (styremedlem) 
Aksel Bøhler(1.vara) 
Anne Dekko (2.vara), 
William Sheer (3.vara) 
 
Perioden mai – juli fungerte Egil Holstad som lagets kontaktperson pga sykdom hos 
leder/nestleder 
 
2015 har vært nok et aktivt år for historielaget. Det har vært avholdt 11 ordinære 
styremøter.  
 
Ordningen med arbeidsoppgaver/grupper fungerer bra, selv om vi gjerne skulle sett 
flere aktive . Slik at ikke alt skal være totalt avhengig av styremedlemmers innsats 
 
Pr. desember 2015 er medlemstallet 226 
Medlemmer som ikke har betalt kontingent har blitt strøket fra medlemsregisteret. 
Siste årsmøte åpnet for ungdoms- og/eller husstandsmedlemskap. 
Ingen har benyttet ungdomsmedlemskap. 
To personer har valgt husstandsmedlemskap.  
 



AKTIVITETER 2015  
 
Det har vært avholdt 4 temamøter, med god spredning i emner i løpet av året.  
Oppmøtet har hatt 15 - 30 fremmøtte.  
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/face book m.v.  
Når det gjelder å skaffe innleder/foredragsholder, så skjer det på flere måter. Andre 
temamøter oppstår på bakgrunn av forslag fra styret selv. 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”, mens andre 
fenger bedre.  
Siden laget ikke rår over store ressurser, bør det vektlegges å samarbeide med andre 
lag, kommunen m.v. 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. 
 
TEMAMØTER: 

12 februar 
«Bli kjent med vår hjemmeside» 
Ved Niels Knagenhjelm 
Kulturkontoret 
16 april 
«Den dramatiske dagen på Oscarsborg 9 april 1940»  
Ved tidligere kommandant Tor Hovland 
Ragnhilds Rom 
19 mars 
«Hvorfor jeg begynte med slektsforskning»   
Ved Else Granum 
Kantinen, Ignagard. 
29 oktober 
«Østmarka i Enebakk og Enebakk i Østmarka» 
Ved Even Saugstad 
Holtop gård 
26 november 
Enebakk Husflidslag presenterte gamle husflidsteknikker 
Ved Kjell Sørli og Eva Haug 
Familiens Hus 
 
 



BIBLIOTEK KVELDER 

To mandagskvelder har Enebakk Historielag vørt tilstede på Enebakk Bibliotek. Det 
er en ment å være en møteplass uten program. Det kan stilles spørsmål, ta opp ting 
som kan være i interessefeltet for historielaget.  
 
TURER: 

28 mai 
Busstur fra Enebakk til Sagdalen, hvor Sagelvas venner presenterte tidligere 
aktiviteter langs Sagelva 
 
14 juni 
Rusletur til Kåterudmåsan (markerte 70 år siden flyslipp) Arrangør var Sagelvas 
Venner, hvor historielagene i Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Lillestrøm og 
Rælingen var inviterte. Storparten av turdeltagerne var fra Enebakk. 
 
23 august 
Pilgrimsvandring i Ytre, fra Gran til Mari kirke. Arrangert av Enebakk kirke og flere 
historielagsmedlemmer deltok. 
 
30 august 
Plankemarsjen. Medarrangør 
 
27 september 
Rusletur i Ytre. 
 
OLSOKGUDTJENESTE: 

26 juli ble det tradisjonelt, holdt gudstjeneste på Bygdetunet. Denne gang innendørs 
pga øsende regnvær 
 
BYGDEDAG / KULTURDAGER: 

29 august 
Åpent Bygdetun med omvisning og enkel servering. Det gikk med 35 liter 
vaffelrøre! 
Noen aktiviteter, organisert av andre lag, var med å skape liv på Bygdetunet. 
Åpen Vik-sag 
 
2 september 
Hjulmakerverksted 
Som en del av Kulturdagene 2015 ble det åpent for omvisning og demonstrasjon. 
Det ble fortalt om hjulet, hva verkstedet hadde laget ellers og viste fram maskiner og 
håndverktøy og hva de ble brukt til. Tilslutt ble verkstedet delt i 2 med tau og 
maskinene startet.   
Ca 15 personer var innom denne kvelden. 



 
JUBILEUM 

Enebakk Historielag fylte 60 år i 2015.  
Markert med selskap på Bygdetunet 27 august. 
Underholdning 
Hilsen fra Enebakk Kommune 
Hilsen fra Ski Historielag 
 
KULTURELL SKOLESEKK    

Bygdas 4 klassinger besøkte Bygdetunet og Vik saga – fordelt på dagtid, første uken 
i september. 
Dette er en krevende oppgave, ikke minst det å skaffe hjelpere til dagene.  
 
6.klassetrinn Tangenelva og Hjulmakerverkstedet 
 
Historielaget, Kulturkontoret og Ytre Enebakk skole ble enige om å utsette vandring 
langs Tangenelva og omvisning på Hjulmakerverkstedet til våren 2016. Det pågikk 
graving og legging av ny vannledning og kloakkledning langs elva så det var 
ufremkommelig å gå der. 
Kulturkontoret vil komme med forslag til nytt tidspunkt. 
 

PUBLISERING: 
 
Ingen møter har vært avholdt i publiseringsgruppa.  
 
Bygdebok nr 4 har blitt etterspurt. 2015 endte med noen forsiktige sonderinger over 
temaet. Vi fortsetter og er i dialog med Enebakk kommune. 
 
Det ble gjort mye forarbeide med å få til en kalender for 2016 
Kalenderen ble var til salgs fra 1 desember. Takk til forretningsdrivende + 
biblioteket som har tatt inn kalenderen for salg. 
 

HISTORIELAGETS MEDLEMSBLAD - IGN 
 

I 2015 har Ign utkommet tre ganger (nr 3 og 4 ble et dobbelt nummer). I 2015 har 
opplaget vært 350 eksemplarer pr utgave. Redaksjonen har bestått av Inger Hilde 
Killerud, Juul Sverre Stener, Gro Arneberg Thoresen og redaktør Bjørn Mikkelsen. 
 
Layout og trykk gjøres 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 
Hjemmesiden har adressen. www.enebakk-historielag.no  
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. Totalt har det vært mer enn 9600 besøk på 
hjemmesiden i 2015, besøk fra over store deler av verden. 
Nettredaktør i 2015 har vært Niels Knagenhjelm. 
 

 
 

2 - FACEBOOK (www.facebook.com/enebakkhistorielag) 
Face book-siden for Enebakk historielag har nå godt over 600 likes, dvs en økning 
på mer enn 100 i løpet av 2015. 
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 likes på våre Facebook sider så er 60% kvinner og 39% menn. 
Vi har pr. dags dato 641 likes der av 108 fra Flateby og 134 fra Ytre Enebakk. 
 
I gruppe kvinner er vi størst i alderen 45 til 54 (17%) og for menn er det og 45 – 54 
(10%) 
. 
 



SKOLEGRUPPA 
 
Endring av rollefunksjoner /nye personer på kulturkontoret, har begrenset 
samarbeidet ang kulturell skolesekk, men noe samarbeid har vi hatt.  
Kontaktperson i 2015 har vært Kjell C. Hovde, tidligere styremedlem i historielaget. 
 
Historielaget har i 2015 bidratt med følgende til Den kulturelle skolesekken: 
 
- Omvisninger for 4. trinn på Bygdetunet. 
- Besøk på Vik saga for 4. trinn.  
- Omvisninger i Aksel Bråthens hjulmakerverksted for 6. trinn på Ytre Enebakk   
   skole er utsatt til vår/sommer 2016 
 
- Rusletur for 6. trinn ved Stranden skole i Flatebydalen. 
Bjørnar Thoresen, Amund Ruud og Juul Sverre Stener sto for opplegget.   
 
 

BYGDETUNET 
 

Bygdetunet har blitt benyttet til aktiviteter som nevnt ovenfor. 
Vi inviterte til dugnad, men stort sett ble det styret som har stått for renhold, 
utvendig vask av hovedbygning, rydding av tun, rydding under stabburet, 
tilbakemelding til kommunen om behov for reparasjoner. Vi har installert internett 
og «kino rom». Påbegynt arbeide med utstilling i annen etasje i stabburet. 
 
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 2015 merket kulturløypen i Ytre.  
 
 



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. 
Gruppen har som målsetting at materialet i vårt rikholdige arkiv etter hvert skal bli 
tilgjengelig for alle, og har i den anledningen egen nettside bare til dette formål: 
www.enebakkhistorie.no er vår 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 endel informasjon om plasser og steder, navn på gårdsjorder og eldre bilder 
som vi legger ut på nettet under www.enebakk-historielag.no og 
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. 
En del informasjon fra andre lag har blitt lagt ut på hjemmeside/face-book side. 
Gaver: 
 

• Kr 5 000.- fra Enebakk kommune i forbindelse med 60 års jubileum 
• Innrammet hilsen fra Ski Historielag i forbindelse med 60 års jubileum 

 
Vi fikk en henvendelse fra pårørende ved Ignagard sykehjem, om vi hadde bilder 
som kunne gis til sykehjemmet. 12 bilder ble kopiert, laminert, innrammet av Wiggo 
Jensen og overlevert til sykehjemmet, desember 2015. 
 
«Kafe med påfyll» ønsket at historielaget skulle bidra. 
Diverse bilder ble vist i kantinen på Ignagard januar 2015. 
 



SLEKTSHISTORISK KONTAKT 
Det har i 2015 vært 8 henvendelser (mot 2 forrige år).  
Alle henvendelser har blitt 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 2015 har vært Niels J. Knagenhjelm. 
 
 
REGNSKAP 
Året 2015 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 2015 bra likviditet, som videreføres til 2016. 
 

 
PRISER OG HEDERSTEGN 
Vi hadde i fjor gleden av å utnevne Andreas Bøhler til æresmedlem i Enebakk Historielag. 
 


