Årsmelding 2017
Styret i Enebakk Historielag har i 2017 bestått av:
Navn

Funksjon

Arb. oppgaver
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Arrangement

Nils Butenschøn
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Bygdebok
Husgruppe

Niels J. Knagenhjelm

kasserer

Bygdetunet
Husgruppe
Hjemmeside
Kulturminne

Bjørn Mikkelsen

sekretær

Publisering
Ign

Egil Holstad

styremedlem

Skolekontakt
Publisering
Hjulmakerverkstedet

Ola Hansen

styremedlem

Bygdetunet

Kulturminne
Helene Wattum Larsen

styremedlem

Instagram
Bygdetunet

Aksel Bøhler

1.vara

Arkiv

Anne Dekko

2.vara

Arrangement
Publisering

William Sheer

3.vara

Face book

Kontaktperson, slektsgransking: Amund Ruud

2017 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 2017 er medlemstallet 226. Medlemmer som ikke har betalt kontingent
har blitt strøket fra medlemsregisteret.
Ingen har benyttet ungdomsmedlemskap.
Tre personer har valgt husstandsmedlemskap.
AKTIVITETER 2017
Det har vært avholdt 5 temamøter, med god spredning i emner i løpet av året. Oppmøtet
har hatt 15 - 40 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:
•

26. januar

«Hvorfor er ikke Enebakk flat som en pannekake»
ved Elen Roaldset
Enebakk Kultursal
•

16. februar

«Sagn»
ved Harald Johnsen
Granly, Dalefjerdingen
•

6. april

«Enebakk dialekt»
Ved Christian Brevig
Holtop
•

24 august

«Gravskikker /Reformasjonen»
Grethe Dihle/ Lars Inge Magerøy
Enebakk Kultursal

•

30 november

«Myntmesterboligen»
Christian Oppegaard
Børter gård (temamøte med påmelding)

•

30. juli

Olsok gudstjeneste
Bygdetunet
Ved Lars Inge Magerøy

•

10 juni

Tematur til Nes Lensemuseum
Avlyst pga. manglende interesse.

•

16 september

Rusletur
Tukkebøl/ Hvilestan / Skriverstein

Bibliotek kvelder
Mål: Enkel innføring i slektsforskning
6 feb. (6.mars utgikk pga. biblioteket var stengt). 2 okt. og 6 nov.
Fra 2 – 7 interesserte
3 stk fra EH har møtt hver gang

I forkant ble styret kurset av Amund Ruud i slektsforsknings metoder.

Pilgrimsvandring
Kopås / Enebakk
Medlemmer/styremedlemmer har deltatt

Plankemarsjen
Medarrangør

Åpent Bygdetun/Viksaga 2.juli
Program som for Bygdedagen, med unntak av smia.
Få, men godt fornøyde gjester

Bygdetunet/Viksaga 11. juni
Flyktninger, bosatt i Enebakk, besøkte Enebakk Bygdetun og Viksaga. Målet var å vise
hvorledes Enebakk har vært.

Bygdetunet har vært åpent på forespørsel flere ganger.

Bygdedagen 26 august
Omvisning på Bygdetunet
Omvisning Viksaga
Salg av bøker / trykksaker
Kafe salg
Film for barna
Konkurranse for barna
Smie i drift. Didrik Esbjug var en driftig smed
Sagstuen hjulmakerverksted /
Aksel Bråtens hjulmakerverksted
(Egil Holstad)
Det har ikke vært noe møte eller framdrift i flytteprosjektet i år.
Kulturdagene 2017
Innbrudd i hjulmakerverkstedet 26/27 08.2017
Fordi det skulle være åpent hjulmakerverksted 30.08 var undertegnede nede og slo
gress og kratt 27.08 for å pynte opp litt til kulturdagene. Da rakning og opprydding var
ferdig, skulle jeg gå inn for å sjekke inne. Jeg så straks at her hadde det vært ubudne
gjester, og trakk meg pent tilbake. Mandag morgen ringte jeg kommunen og Follo politi.
Politiet kom etter et par timer og sikret spor og tok opp forklaring. Veldig saklig, ordentlig
og hyggelig opplevelse. Siden har vi ikke hørt noe om dette, men kommunen er jo eier
og har kanskje hørt noe.

Kommunen har etter påtrykk satt på en ekstra lås. Vi har fått koden 3 ganger, men
kommer ikke inn…..
Det var en stund usikkert om vi kunne ha omvisning der 2 dager senere, men det ble
Åpent hjulmakerverksted 30.08.
Som en del av Kulturdagene 2017 ble det åpent for omvisning og demonstrasjon i
verkstedet om kvelden 30.08. 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 16 personer var innom denne kvelden. Som vanlig enkel servering med te/kaffe og
kake
Omvisning for gruppe fra Mjær Ungdomsskole 31.08.
Kl 09.00 kom Christian Brevig og Marit Myhre fra Mjær ungdomsskole med en gruppe
på 12 elever for omvisning. Det ble brukt samme opplegget som kvelden før. En absolutt
hyggelig gruppe å ha på besøk.
Interessen fra Ungdomsskolen opplever vi svært positivt!
KULTURELL SKOLESEKK
Tangenelva og Hjulmakerverkstedet
•

•

Kulturkontoret og Ytre Enebakk skole ble kontaktet i god tid før vanlig vandring og
omvisning. Det ble ingen respons på dette. Derfor har det ikke vært noen
vandring eller omvisning med 6. klasse i år.
Vi ble senere fortalt av konstituert kultursjef at skolen ikke ønsket vandring langs
Tangenelva.

Bygdetunet og Viksaga
• Bygdas 4. klassinger besøkte Bygdetunet og Vik saga – fordelt på dagtid, første
uken i september. I år var det spesielt mange elever og vi måtte fordele gruppene
i to på bygdetunet, noe som medførte at vi fikk vist frem, drikkesteinen fra Tangen
i Ytre Enebakk, kjona fra Vik gård i Ytre og Smia fra Ubberud i Ytre.
•

Dette er en krevende oppgave

SKOLEGRUPPA
Enhetsleder avsluttet 2016 med sykemelding og fratrådte stillingen i 2017. Rektor ved
kulturskolen har derfor innehatt begge roller. Dette medførte til stor arbeidsbelastning og
liten tid for oss.

Kontaktperson i 2017 har vært Egil Holstad, styremedlem i historielaget.
Vi savner et bedre samarbeide med 4 klasse lærerne i forkant av den kulturelle
skolesekken
PUBLISERING:
Bygdebok 4 kontaktperson Nils Butenschøn
•

Etter innspill fra EHL og forberedende møter med ledelsen i kommunen i 2016
fikk ordføreren i februar 2017 mandat fra kommunestyret til å nedsette en
arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til et prospekt for et 4. bind av bygdeboka.
Prospektet skulle foreligge i tide til at bygdebokarbeidet skulle komme inn på
budsjettet for 2018. De politiske signalene var klare på at vi ikke kunne vente
bevilgninger til et omfattende prosjekt. Arbeidsgruppa besto av Kjersti Øiseth
(rådmann), Torgeir Solberg, Magne Johansen, Monica Blegvad, Lars Inge
Magerøy og Nils Butenschøn. Arbeidsgruppa presenterte prospektet som avtalt
innen tidsfristen. Budsjettet forutsatte en bevilgning fra kommunen på ca. 1 mill.
kr. over tre år, noe som var innenfor den rammen vi hadde fått signal om at det
kunne være politisk grunnlag for. Øremerkede midler fra EHL og estimert salg
inngår også i finansieringen.

•

Når det kom til stykket viste det seg at kommuneledelsen ikke ønsket å legge
prosjektet inn i kommunens budsjett for 2018, nedskjæringer gjør at det ikke er
grunnlag for det, men er kommet opp med et alternativ som innebærer at
kommunens andel dekkes over fondsmidler. Denne finansieringen vil bli avklart i
løpet av februar 2018. Dermed ser det ut til at det konkrete arbeidet vil kunne
komme i gang første halvår 2018. Arbeidsgruppa har trukket opp retningslinjer for
oppstart og gjennomføring av arbeidet. Bygdebok 4 vil bli organisert som et
midlertidig prosjekt med Enebakk kommune som prosjekteier. Arbeid med
utlysning av bygdebokredaktør og øvrig bemanning igangsettes så snart
budsjettet er vedtatt.

Kalender for 2018.
Egil Holstad, Bjørn Mikkelsen og Anne Dekko er trioen bak gruppa, som har hatt 8 møter
+ ekskursjoner og innhenting av bilder.
2018 utgaven har endret layout siden de foregående utgivelser.
Takk til annonsører som har gjort det mulig å distribuere et eksemplar til hvert av
medlemmene.
MEDLEMSBLADET – IGN
I 2017 ble det utgitt 2 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.
En forklaring på hvorfor kun 2 utgaver i 2017 fulgte med distribusjonen av kalenderen.
STANDS
Historielaget har hatt stands på Flateby og i Vågsenteret og deltatt på Julemarkedet.
Dvs. vi har presentert oss fra stands i kommunens tre sentre.
Vi har snakket med medlemmer, vervet medlemmer, solgt kalendere/bøker og hatt en
god historielags prat.
INFORMASJONSKANALER INTERNETT
1 - HJEMMESIDEN TIL ENEBAKK HISTORIELAG
Nettredaktør Niels Knagenhjelm
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.

9200 besøk på hjemmesiden i 2017, besøk fra over store deler av verden
2 - Face book
(www.facebook.com/enebakkhistorielag) Enebakk historielag har 820 likes, dvs. en god
økning i løpet av 2017. På siden legges det ut om alle arrangementer i Enebakk
historielag.
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
Ansvarlig er Helene Wattum Larsen
Instagram 93 følgere - en økning på ca. 20 fra fjoråret

.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,
rydding av tun, rydding under stabburet. Vi har i 2017 fått innlagt strøm i Smia,
fjernet 3 store furuer som sto nære stabburet og gjort røttene om til sitteplasser
(benker), satt opp ny utstilling i annen etasje i hovedhuset.

•

Historielaget har mottatt i gave av Johan-Reidar Gystad, en modell av
fyrstikkfabrikken, laget av fyrstikker, som vi har montert i 2. etasje i hovedhuset
på Bygdetunet. «Må sees»

VIKSAGA
Bedre merking i forbindelse med Bygdedagen vil bli gjort
KULTURMINNEVERN
•

Kulturminneverngruppa ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag.

•

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. Bistå i arbeidet med

kulturminneplan for Enebakk.
•

Merking av kulturminner:

•

Arbeidsgruppa v/Niels J. Knagenhjelm har i 2017 gått opp gamle Enebakkveien,
ca 1800 fra Oslo til Rælingen, og vil i løpet av 2018 lage et kart som vil vise de
forskjellige hovedveier gjennom Enebakk.

ARKIV- OG MINNEINNSAMLINGSGRUPPA
•

Denne ble 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 vært begrenset, 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.

•

3.På folkemunne.

•

Vi er glade for at så mange kommer til oss med bilder (negativer), gjenstander og
bøker fra vår kommune.

•

Vi tar gjerne imot alt som vedrører Enebakk.

EKSTERN KONTAKT
•

Historielagene i nabokommunene har fått invitasjoner til temamøter.

•

En del informasjon fra andre lag har blitt lagt ut på vår(e) hjemmeside/face-book

side.
•

2 styremedlemmer deltok på Romerike HL sitt årsmøte i Aas gård i Hakadal (8/6)

•

Eieren av gården Grini i Bærum har røtter i Enebakk. I forbindelse med et
jubileum skrives det en slekts bok. Eier og forfatter ønsket å se Enebakk og ble
vist rundt av EH, samt at de fikk nyttig informasjon av vår slektshistorie kontakt.

MINNEGAVE
Minnegave fra Else Wiiks båre er mottatt og vil etter ønske bli benyttet til arbeidet med
kulturminnevern.

SLEKTSHISTORISK KONTAKT
Det har i 2017 vært 12 henvendelser (mot 6 forrige år). Alle henvendelser har blitt
besvart. Ansvarlig Amund J. Ruud

HUSGRUPPA OG LAGSLOKALENE
Husgruppa ble opprettet 6. februar 2007 som en videreføring av Arbeidsgruppe for
fremtidig lokalisering. Gruppa står for drift og administrasjon av lagslokalene i Ragnhilds
Rom i Ytterbygda.
Startet opprydding av kontoret.
Rapportør til styret i 2017 har vært Niels J. Knagenhjelm.
REGNSKAP
Aret 2017 har vært nok et bra regnskapsår for historielaget. Boksalget og salg av Ign
har holdt seg noenlunde stabilt.
Regnskapstallene viser i år et overskudd. Enebakk historielag har i 2017 bra likviditet,
som videreføres til 2018.
Regnskapet er revidert 09.02.18 - og funnet i orden.

PRISER OG HEDERSTEGN
Heidi Renee Wattum ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i 2017.

