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ÅRSMØTE 2023 

 
 
ÅRSBERETNING 2022 ( årsmøte 2023) 
 
Styrets sammensetning i 2022 

NAVN VERV / PERIODE OPPGAVE(R) 
Marit Busengdal Leder 2022  - på valg Arrangement 
Nils Butenschøn Nest leder – på valg IGN 
Niels Knagenhjelm Kasserer Hjemmeside 

Bygdetunet 
Kulturgruppe 
Arkiv og minnesamling 
IGN 

Bjørn Mikkelsen Styremedlem  - på valg IGN 
Egil Holstad Styremedlem Kalendergruppe 

Hjulmakerverkstedet 
Arkivering 

Ola Hansen Styremedlem – på valg Bygdetunet 
Annette Dehli Sekretær  
Gro Grinde Styremedlem Hjemmeside 
   
William Sheer 1.varamedlem FaceBook 

Leder kalendergruppe 
Andreas Sundby 2.varamedlem – på valg  
Hovel Heiaas 3.varamedlem – på valg Kalendergruppe 

 
Arbeidsoppgaver utenfor styret 

Kontaktperson, slektsforskning Amund Ruud 
Instagram, Scriptbok  Helene Wattum Larsen 
Revisor Eva Kristoffersen 
Valgkomite Christian Brevig 

Johan Ellingsen 
Inger Braathen 
Ole Johhny Korsmo 
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Arrangementer 
Dato Tittel / Foredragsholder Sted 
Januar   
Februar Temamøte – AVLYST. Pga korona 

restriksjoner 
 

Mars Årsmøte 
Med underholdning/Kjell Hovde 

EPRO kantine 

April   
Mai Rusletur Hammern 
Juni Tur til Gamle Spydeberg Prestegård Busstur 
Juli Olsok gudstjeneste/ Enebakk kirke Bygdetunet 

August Rusletur / Arne Østerby og Niels 
Knagenhjelm  
 
Bygdedagen /Åpent Bygdetun 
 
Åpent Hjulmakerverksted/ Egil Holstad 
 
Temamøte: 
«Det var da det og itte nå»/ Mari Sundby 
Forberg 

Ekeberg gård og Slotåsen, 
Bygdeborgen 
 
Bygdetunet 
 
Hjulmakerverkstdet 
 
Kultursalen 

September   
Oktober   
November Temamøte: 

Vinmonopolet runder 100 år/Svein Strand, 
prosjektleder for Vinmonopolet 100 år 

Kultursalen 

Desember   
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IGN 

Bjørn Mikkelsen har fratrådt som redaktør, fortsatt i redaksjonsgruppa, sammen med Inger Hilde 
Killerud, Cecilie Mangen,Ivar Ola Opheim og Niels Knagenhjelm 
IGN  kom ut med to enkelt nr og et dobbelt nr. 
IGN trykkes hos Møklgaards trykkeri, som i løpet av året skiftet navn til Aksell 
 
KALENDER 

Kalendergruppa har bestått av William Sheer (leder), Hovel Heiaas, Egil Holstad, Bjørn Mikkelsen og 
Inger E. Bråthen. 
Ove Tajet har bidratt med drone bilder. 
Alle ordinære medlemmer har fått 1 eks hver. 
Kalenderen har blitt brukt som jule/nyttårs hilsen fra EH. 
Kalenderen ble trykket hos Møklgaards trykkeri, som i løpet av året skiftet navn til Aksell. 
 
INFORMASJONSKANALER INTERNETT 

1 – HJEMMESIDEN TIL ENEBAKK HISTORIELAG 
Nettredaktører Niels Knagenhjelm og Gro Grinde 
Hjemmesiden har adressen : www.enebakk-historielag.no 

 
 

2 – FACEBOOK  
Adr. er:  www.facebook.com/enebakkhistorielag 
Administrator William Sheer 
Pr 11.januar har vi 1106 følgere , 59,7 % kvinner og 40,339 % menn 
Det er flest følgere i Ytre Enebakk – 402, Flateby - 136, ingen tall for Kirkebygda 
 
3 – INSTAGRAM 
Administrator Helene Wattum Larsen 
Adr. er: enebakk_historielag 
166 følgere 
 
4 -  BILLEDGALLERI 
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 www.enebakkhistorie.no Denne nettside har ikke hatt noen endringer i dette året. Vi har heller 

ingen opplysninger om antall besøk. Annet enn vi kan se på antall visninger av enkeltbilder fra start, 

det mest viste har hatt over 1000 besøk.  

 

BYGDETUNET/VIKSAGA – Niels Knagenhjelm 
Bygdetunet / Viksaga.   
Bygdetunet vasket i begynnelsen av juni av innleid hjelp. Som tidligere ble Olsok arrangert på 
Bygdetunet, I år var det også bygdedag på tunet og Viksaga, med mange besøkene. Smia var i drift. 
Vinduer er skiftet og lysskjerming er skiftet på Viksaga (dekket av Enebakk kommune) 
 

KULTURMINNEVERN – Niels Knagenhjelm 
1. Enebakk historielags arkiv 
2. Innsamling av lokalhistorisk materiell fra Enebakk 
3. På folkemunne. 

 
MÆRLI FELA/NOTER 

Oppbevares hos Akershus Musikkråd. 
Historielaget får årlig tilbakemelding fra Akershus Musikkråd ved Marianne Tomasgård. 
Se vedlegg   2 

 
 
HJULMAKERVERKSTEDET – Egil Holstad 
Åpent hjulmakerverksted 29.08.2022 
Hjulmakerverkstedet i Borgveien 29 hadde åpent i forbindelse med Kulturdagene 2022. Som vanlig 
hadde omviser Egil pyntet opp litt ute, merket veien og sørget for kaffe, te og litt å bite i. De første 
fire kom litt tidlig, så vi begynte med kaffe i den varme høstsola. Det kom flere straks etter, og da vi 
begynte omvisningen var det kommet 8. Det syntes vi var bra frammøte. 
Maskiner og verktøy ble vist og fortalt hva de ble brukt til. Kraftoverføringen til maskinene var en 
aksel i taket. Den ble drevet av en elektromotor med reim opp til akselen. Bortover akselen satt det 
reimskiver med reim ned til hver maskin, alt tilpasset hvilken hastighet maskinen skal ha. Fra 
starten i 1907 og de første 20 årene var det vannturbin fra Tangenelva som sørget for kraften til 
akselen.  
De første årene var det hjul som dominerte produksjonen. Hjulmakeren hadde kontrakt med 
Vognmann Karlsen i Kristiania. Han hadde 50 hester og trengte mange hjul. På det travleste 
arbeidet det 8 mann i det lille verkstedet. På slutten av 1920 tallet kom gummihjul også til 
hesteredskap. Da behovet for hjul avtok ble produktene endret til dører, vinduer, innredninger, 
møbler, noe hesteredskap, og reparasjon av hjul. Huset til lensmann Strand fikk vinduer, dører og 
brystningspanel laget av hjulmakeren. Misjonshuset i Borgveien hadde dører og vinduer fra 
hjulmakerverkstedet, laget av Karel Bråten. 
Jordan Børstefabrikk i Kristiania trengte trefjøler/plater til Piassavakoster. Hjulmakeren laget 
fjølene og laget redskap til å bore hullene. Ferdige fjøler ble pakket i striesekker og sendt med 
bussen til byen. Redskapen for boring av skaft til kosten finnes i verkstedet. 
De besøkende, 8 i tallet, ble samlet i ene enden av verkstedet. Et tau ble spent tvers over rommet 
for å markere farlig sone, ingen måtte krysse tauet. Så ble maskinene startet. Jeg tror ikke noen 
ville arbeidet i slik støy i dag, uten hørselvern. Ingen hadde heller fått lov til å arbeide med åpne 
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reimer på kryss og tvers fra taket. 
Så var det slutt på historie, og det fortsatte med historier. Alle de besøkende ble tiden ut. 
Kommunestyret skal behandle en sak om hjulmakerverkstedet tidlig på 2023. Vi har fått utkast til 
saken. Den er uklar og tar for seg bla fremtidig plassering av hjulmakerverkstedet. Plassering ble 
vedtatt i en sak i 2009. Håper den som fremlegger saken setter seg bedre inn i faktiske forhold før 
saken behandles i kommunestyret. 
 
 
 
KOMMUNAL KONTAKT 

- Vi har god kontakt med enhetsleder kultur 
• Det har vært kommunal befaring på Bygdetunet. Utbedringer/reparasjoner er ikke utført 
• Tidligere samarbeide ang. halloween ble uteglemt fra kommunens side. 
• Felles befaring EH og kulturkontoret med konservator fra MiA – på lager Jaer gård. 

 
SLEKTSGRANSKING  - Amund  Ruud 
 I løpet av 2022 var det 3 personer som fikk hjelp. 
 
EKSTERN KONTAKT 

• Nabokommuners historielag har fått invitasjon til våre arrangementer 
• Informasjon fra andre lag har blitt lagt ut på våre kanaler. 
• Foreningen Norden, avd Ski har tatt kontakt med EH, med mål å avholde et møte ang finne 

innvandring til Enebakk 
 
REGNSKAP  - Niels Knagenhjelm 
Regnskap Referat v/Niels J. Knagenhjelm  Året 2022 har vært nok et godt regnskapsår for 

historielaget. Styret bestemte i år å slå sammen Gavekontoen og sparekontoen for der med å få 

høyere renteutbytte. Vi overførte også den delen av brukskontoen som var unødvendig å ha på en 

konto som tilnærmet ikke gir renteutbytte.  

Kalendersalget har falt mye da vi ikke fikk kalenderen ferdig i tide til julemessen. Vi har fremdeles 

lite salg av IGN. Regnskapstallene viser i år et overskudd. Enebakk historielag har i 2022 bra 

likviditet, som videreføres til 2023. Priser og hederstegn. Det er ikke delt ut noen priser eller 

hederstegn i 2022 

Vedlegg 1 – Regnskap/Budsjett 

 
GAVER  

• Vi søkte Romerike Sparebank – «Lokalbidraget» og mottok ca kr 40 000.- til innkjøp av  «pop 
up» telt. Innkjøpt lokalt. 

• Vi søkte Enebakk Avis om midler til å restaurere infotavlene på Flateby. Søknad innvilget og 
prosjektet er godt i gang, forventet fullført i løpet av våren 2023. 

• Et medlem ønsket gave til EH i stedet for egen gave ved jubileums  
 
ANNET  

• Romerike Historielags utsatte 100 års jubileum ble markert med  EH tilstede 
• Kurs i bruk av Styreweb arrangert av RHL. To av våre styremedlemmer deltok. 
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• Vi har i mange år hatt lagerplass på Jaer gård. Nå ønsker eier å disponere plassen selv og EH 
må ut. Nytt lager er ikke på plass. Enebakk kommune står som leietaker og EH er i dialog 
med kommunen om alternative løsninger. Vi har også fått museumsfaglige råd fra MiA om 
hvilke gjenstander som har museumsfaglig bevaringsinteresse med tanke på nødvendig 
opprydding og sanering 
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Handlingsplan 

Aktivitet 2022 2023 - 2028 
Temamøter Inn til x 5 Inn til x 5 /år 
Rusletur Sept/okt Inn til x 2/ år 
Tur til nærliggende område 
Privat bil/ buss 

Høst X 1/år 

Delta i Bygdedagen/ 
kulturdagene 

• Bygdetunet 
• Viksaga 
• Hjulmakerverkstedet 

 August Årlig  

Delta på julemarked Nov/Des Årlig 
Åpne 

• Bygdetunet,  

• Viksaga,  
• Hjulmakerverkstedet 

 
På  forespørsel 

 
På  forespørsel 

Hjulmakerverkstedet, 
gjennomgang av arbeidet - 
filmatisering 

  
I løpet av perioden 
 

Ta vare på kunnskap i bruk 
av gammelt verktøy. 
Praktisk kurskveld 

? Vurderes 

Gjennomgang av arbeidet i 
smia. Praktisk kurskveld 

Etter bygdedagen, om det er 
interesse 

Vurderes i forhold til 
interesse 

   
Digital historisk vandring Starte arbeidet med dette, 

Kirkebygda 
Utvide prosjektet 

Informasjonstavler Vurderes i forhold til digital 
historisk vandring 

 

Kalender Klar ca  1 nov. 
1 eks pr medlem 

Årlig 
1 eks pr medlem 

IGN 4 nr / 2023 
Styrke redaksjonen 

4 utgaver/år 
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Øke antall medlemmer 10 nye medl/2023 5 – 10 nye medlemmer/år 
Flere frivillige (ikke verv) 3 -5/ 2023 3 – 5 /år 
   
God dialog med kommunale 
etater 

Opprettholde Fortsette 

God dialog  med de 
nærliggende  historielagene 

Opprettholde Fortsette 

Olsok gudstjeneste på 
Bygdetunet 

Juli Årlig samarbeid med 
Enebakk kirke 

   
Flytting, evt avhending av 
gjenstander fra lager på Jaer 

Oppstart mars Ønsker et tilfredsstillende 
lager 

Hjulmakerverkstedet, 
reetablering ved Tangenelva 

Påvirke besluttende 
myndigheter 

Fortsette 

Fotogruppe, oppstart ? ? 
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VEDLEGG 2 
2023. 02.15 

Til Enebakk historielag ved Marit Busengdal 

 

STATUS INNLEVERTE GJENSTANDER TIL OPPBEVARING ved AKERSHUS MUSIKKRÅD/SAFFA 

 

Rapport til årsmøte i Enebakk historielag 2023: 

Ingen stor endring fra forrige år. Notebøkene og fela er oppbevart i lokalene til Akershus musikkråd på Kjeller. 
Notebøkene oppbevares i syrefrie esker i musikkrådets lagringsmagasin som vi benytter i samarbeid med 
Akershus fylkesbibliotek. Fela er oppbevart i eget feleetui på samme sted. Viser ellers til rapport fra 2022 
under: 

 

Samlingen består per i dag av fela til Christian Mærli samt to notebøker etter hans far, Kristen Mærli.  

I tillegg ble det i 2021 levert nok en notebok til oss fra Marit Busengdal som ble funnet i en skuff på Bygdetunet. 

Dette er en gammel fiolin-skole (notebok nr. 3) som sannsynligvis har tilhørt Kristen Mærli, (stavet Meli), da dette navnet 
står skrevet inn for hånd. 

De to første notebøkene ble avfotografert ved Museene i Akershus (MiA) i 2021 og den siste ble avfotografert i 2022.  

Akershus musikkråd ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård har tatt initiativ til avfotograferingen.  

Både fela og de originale notebøkene er oppbevart i Akershus musikkråd sine lokaler på Kjeller etter avtale med SAFFA. 

  

 

Marianne Tomasgård 

Fagkonsulent Folkemusikk i Akershus 

 

 

 


