
Årsmelding 2016 

 

Styret i Enebakk Historielag har i 2016 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) 
 
2016 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 2016 er medlemstallet 220 
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 2016 

Det har vært avholdt 8 temamøter, med god spredning i emner i løpet av året. 
Oppmøtet har hatt 15 - 50 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.m. 
Når det gjelder å skaffe innleder/foredragsholder, så skjer det på flere måter. 
Noen 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 vektlegges det å samarbeide med andre 
lag, kommunen m.m. Møtene balanseres med andre arrangementer slik som 
utflukter og rusleturer. Dermed vil man oppnå en bred og helhetlig profil samt 
godt omdømme for historielaget. 
 
TEMAMØTER /TURER: 

28. januar   

Billedkavalkade fra Enebakk i den gamle herredstyresalen. 
15 gjester 
Ved Niels Knagenhjelm. 
8. februar 

Åpent hus på biblioteket. 
12 fremmøtte 
10. mars 

«Bli en brobygger» 
Ved Anette Bratsberg   
30 fremmøtte 
14. mars 

Åpent hus på biblioteket. 
6 fremmøtte 
18. april 

Åpent hus på biblioteket 
2 fremmøtte 
4. mai 

Åpent Hjulmakerverksted 
Opprinnelig ønsket av Husflidslaget 
12 fremmøtte 



 9. mai 

Åpent hus på biblioteket 
2 fremmøtte 
11. mai  
Billedkavalkade fra Flateby i den gamle herredstyresalen. 
Ved Niels Knagenhjelm.  
10 fremmøtte 
4. juni 

Tur til Tomter med besøk på Nordalen sag, Tomter kunstkafè  og 
Krigsminnesamlingen. 
15 fremmøtte 
30. juni 

Reåpning av Viksaga, etter å ha gitt denne en ansiktsløfting 
Ordfører, kultursjef, familien Østvåg var blant de inviterte av de 30gjestene   
4. juli 

Dugnad på bygdetunet 
Støvsuging – vask etter restaurering av taket 
Satt inn metall med olje 
31. juli  

Olsokgudstjeneste på Bygdetunet 
Prest Tegnèr 
Godt fremmøte 
25. august 

Kåseri ved historiker Hans Fredrik Dahl. Karl den XII Hærtog i 1716.  
Kultur salen Enebakk 
46 fremmøtte 
27. august  

Bygdedagen 
Åpent Bygdetun med omvisning og enkel servering. Det gikk med 35 liter 
vaffelrøre! 
Noen aktiviteter, organisert av andre lag, var med å skape liv. 
Åpen Vik sag. 
28. august 

Plankemarsjen.  
Medarrangør. 
EH deltok i forberedelsene og holdt plakater 
Gamle Ign   levert ut. 
Mindre deltagelse enn tidligere år 
 

 



2. september 

Hjulmakerverkstedet holdt åpent i forbindelse med kulturdagene 
15 personer var innom i løpet av kvelden, som gledet seg over full aktivitet i 
maskinparken 
12 – 16. september KULTURELL SKOLESEKK 

Bygdas 4 klassinger besøkte Bygdetunet og Vik saga - fordelt på dagtid, første 
uken i september 
22. september 

Billedkavalkade fra Ytre i Ragnhilds rom. 
Ved Niels Knagenhjelm. 
18 fremmøtte 
25. september 

Rusletur på Flateby. 
Ved Juul Sverre Stener 
32 fremmøtte 
9. oktober 

Tur til Vardåsen, med innslag om  
Ragnhild Jølsen: Ved Håkon Tysdal og 
Jens Bjørneboe ved Marianne Bjørneboe 
I samarbeid med Østmarkas venner, grunnet deres jubileum 
Christian Oppegård inviterte oss gjennom Børter 
Meget bra fremmøte 
12. oktober 

Slektsforsknings aften på biblioteket. 
Samarbeid med biblioteket / Slekt og data 
27. oktober 

«Skolen i Enebakk før og nå» på Holtop 
Ved Oddvar Stubberud 
30 fremmøtte 
3. november 

Billedkavalkade fra Dalefjerdingen. Granly 
Ved Niels Knagenhjelm  
Møterekord 52 
24. november 

Fra bygg til Brygg på Holtop. 
Ved Sven Oppegaard 
Kvelden ble avsluttet med sang - innslag av Kjell Hovde 
20 interesserte fikk høre et artig foredrag 
 

 



27. november 

For andre gang deltok vi med egen stand på markedet 
Salg av kalendere og bøker 
Salg av medlemskap 
 
HJULMAKERVERKSTEDET / TANGENELVA 

 

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 fra våren 
2015 til våren 2016. Det pågikk graving og legging av ny vannledning og 
kloakkledning langs elva så det var ufremkommelig å gå der. Derfor ble det ikke 
gjennomført i 2016 
Kulturkontoret vil komme med forslag til nytt tidspunkt. 
Enebakk Historielag har vært med kommunen på befaring langs Tangenelva 
Ny demning åpnet i juni 
 
PUBLISERING: 

Bind 4. av bygdeboka. 
EHL tok i 2015 initiativ overfor kommunen med sikte på å realisere den 
opprinnelige planen for produksjon og utgivelse av en generell bygdehistorie for 
Enebakk. Et innspills notat fra EHL ble oversendt kommunen i januar 2016, og 
et oppstartsmøte ble innkalt av kommunen den 21. april. Fra kommunen møtte 
ordfører, varaordfører og enhetsleder kultur, fra EHL Marit Busengdal, Egil 
Holstad og Nils Butenschøn. Det ble bestemt at første trinn i den videre 
prosessen er at kommunestyret oppnevner en bygdeboknemd og bestemmer 
dens mandat. Ved flere anledninger er det uttrykt stor interesse fra politisk 
ledelse (ordføreren har i en egen epost sagt at han gjerne blir med i nemda).  
Den politiske behandlingen av saken er likevel ikke kommet i gang. I et møte 
med kultursjef Hilja Henninen i desember fikk Marit Busengdal opplyst at det 
skal bli fortgang i arbeidet over nyttår.   
 
Ny kalender for 2017. Kalenderen var til salgs fra 1. desember. Takk til 
forretningsdrivende + biblioteket som har tatt inn kalenderen for salg. 
Kalendergruppa har hatt 4 møter + ekskursjoner og innhenting av bilder. 
Egil Holstad, Bjørn Mikkelsen og Anne Dekko er trioen bak gruppa. 
 

 

 



MEDLEMSBLADET – IGN 

I 2016 ble det utgitt 4 nr. av IGN. Opplaget har vært på 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 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 ca. 9000 besøk på 
hjemmesiden i 2016, besøk fra over store deler av verden. 
Nettredaktør i 2016 har vært Niels Knagenhjelm. 
2 - FACEBOOK (www.facebook.com/enebakkhistorielag) 
Face book-siden for Enebakk historielag har nå nesten 800 likes, dvs. en økning 
på nær 200 i løpet av 2016. 
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. 
3-INSTAGRAM 

Fra 28/9 er vi også finne på Instagram 
65 følgere 
Ansvarlig er Helene Wattum Larsen 
 
SKOLEGRUPPA 

Endring av rollefunksjoner /nye personer på kulturkontoret, har begrenset 
samarbeidet ang kulturell skolesekk, men økende samarbeid utover høsten. 
Kontaktperson i 2016 har vært Egil Holstad, styremedlem i historielaget. 
 Omvisninger i Aksel Bråthens hjulmakerverksted for 6. trinn på Ytre Enebakk 
skole er utsatt til vår sommer 2017. Mangler innspill fra kulturskolen 
 



BYGDETUNET  

Bygdetunet har blitt benyttet til aktiviteter som nevnt ovenfor. 
Vi har skiftet ut en del belysning. Påbegynt arbeid med utstilling i annen etasje i 
stabburet. 
Taket på hovedbygningen er reparert 
Stabbursklokke er på plass 
 
VIKSAGA 

Viksaga har på forsommeren i 2016 fått en stor oppgradering.  Kan ikke 
beskrives men må sees.  
 
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. 
Ansvarlig Niels Knagenhjelm 
 
ARKIV- OG MINNEINNSAMLINGSGRUPPA 

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. Ansvarlig Niels Knagenhjelm 



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.  
 «Kafe med påfyll» ønsker at historielaget skulle bidra.  
Diverse bilder ble vist i kantinen på Ignagard ved 2 anledninger i 2016. 
ved Niels Knagenhjelm 
Gruppebilder med navn er hengt opp i kantinen på Ignagard – meget populært. 
Materiell etter Enebakk Sparebank er mottatt, hentet på biblioteket og levert til 
Akershus museet 
 
Minnegave  
Kr 16 700.- etter Åse Killerud 
 
SLEKTSHISTORISK KONTAKT 

Det har i 2016 vært 17 henvendelser (mot 8 forrige år). Alle henvendelser har 
blitt besvart.  
Ansvarlig Amund J. Ruud 
 
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.  
Startet opprydding av kontoret 
Rapportør til styret i 2016 har vært Niels J. Knagenhjelm. 
 
REGNSKAP 

Aret 2016 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 2016 bra likviditet, som videreføres til 2017.. 
 
PRISER OG HEDERSTEGN 

Ingen priser eller hederstegn er utdelt i 2016 


