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ORIGINAL

ÅRSMELDING 2011
A:

INNLEDNING:

Det har nå vært flere gode driftsår for Hedrum historielag hvor besøkstall og driftsinntekter, særlig
salgsinntekter har vært stigende, og hvor 2010 viste særlig høye tall.
Årets  drift  har  vært  mer  tilbake  til  det  ”normale”  ved  at  besøkstall  og  salgsinntekter  har  vist  en  liten  
nedgang (se nærmere regnskapet). Det er ingen dramatikk i dette. Når man tar i betraktning at nesten
alle søndager i sommeråpentprogrammet ble beriket med regn, er styret meget godt fornøyd med årets
drift.
Besøkstallet viste ca. 13000 besøkende . Historielaget har pr. dato ca 650 medlemmer.
Dugnadsinnsatsen i alle dets variasjoner var imidlertid formidabel, og det ble nedlagt et stort og meget
betydelig arbeid på mange områder (se nærmere pkt. C).
Til alle dem som frivillig stiller opp til indre- og ytre vedlikehold av bygninger og utstyr, i kjøkken, i
salgsbodene, som parkeringsvakter, ryddere, vaskere, fyrbøtere, tilretteleggere og underholdere, vil
styret rette takk og honnør for alt dere gjør. Uten dere ville ikke historielaget fremstå så ryddig,
velordnet og veldrevet slik som vi opplever det.
Det er med glede man registrerer at historielagets venner og øvrig publikum stadig kommer tilbake og
ved det støtter laget. Styret merker seg med glede og takknemlighet det gode rykte Hedrum historielag
har opparbeidet seg både blant nærmiljøets befolkning og langt videre.
Det er summen av dette som gjør det så inspirerende og givende å få være med i drift og utvikling av
laget!
Sentralt i årets arrangement stod markering av lagets 50-års jubileum. Dette ble behørig feiret 26. juni
med en rekke innbudte gjester, med hisningstaler av styreleder, gjester, prolog av Even Sundby og
dagens tale ved Asbjørn Guren. Et flott og verdig arrangement.

B:
ADMINISTRATIV OVERSIKT:
1: a: Styret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansv.:
Sekretær:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Kasserer:

b: Valgkomitè:

c: Revisorer:

Arne Solem
Kristian Røed
Åsta Herland
Egil Hem.
Kolbjørn Næss, Solveig Hvaal Støvland, Ragnhild Tidemansen
Laila Ludvigsen (1.vara), Rolf Meum (2. vara)
Hans S. Gjone (ikke medlem av styret)
Anton Tutvedt, Johan Emil Ringdal, Astrid Roligheten, Gerd F. Heum (vara).
Bjørn Gåsholt, Gunnar Hellenes, Hans Olav Holt (vara)

2:

Komitèer og arbeidsgrupper:

a:

Tunkomiteen:

b:

Gjenstandsgruppa:

Leder:
Medlemmer:

Ragnhild Tidemansen
Tor Gjone, Eivind Lysebo, Kjell Odberg, Jorunn Kaupang,
Kristian Røed (nestleder), Sigurd Lundal

c:
d:
e:

Leder:
Tor Gjone
Medlemmer:
Gerd F. Heum, Arne Hellenes, Sigurd Lundal.
Brannvern/sikkerhet: Sigurd Lundal (brannvernleder)
Utleie/renhold:
Ragnhild Tidemansen
Vedlikehold:
Kristian Røed, Eivind Lysebo, Kjell Odberg.

f:

Samlingskomiteen:
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Leder:
Medlemmer:

d:

Kolbjørn Næss.
Finn Halvor Borgen , Gullbrand Næss, Turid Kjærmann Jensen.

Bildegruppa:
Leder:
Medlemmer:

Finn Halvor Borgen
Solveig Hvaal Støvland, Åsta Herland, Elsa Herland, Evelyn Stokkenes,
Reidun Ragnhildrød
Tilknyttet gruppa: Kolbjørn Næss. Per Dag Nordkvelde

e:

Arkivet:

f:

Slektsgranskingsgruppa:

Leder:
Medlemmer:

Gullbrand Næss
Kolbjørn Næss, Johan P. Vallestad, Ragnar Vestby, Grethe Horn, Egil Hem.

Leder:
Medlemmer:
Vara:
PR-ansvarlig:
Data-/webmast:
Kulturskrinet:
Møter/fester:
Kursansvarlig:
Kulturminner:
Heidarheim:

n:
o:

Finn Halvor Borgen.
Kolbjørn Næss, Yngve Bordøy, Turid Kjærmann Jensen, Ingeborg Olsen,
Solveig Hvaal Støvland.
Tor Bjørvik.
Reidunn Bjørnøe
Kari K. MIkkelsen
Asbjørg Holt Samuelsen
Ragnhild Rimstad.
Kristian Røed.
Odd Bjerke (leder), Åsta Herland, Ingeborg Olsen, Eigil Wessel,
Tor Bjørvik.
Turer:
Tor Bjørvik
Holmensamlingen: Bjørn Bergene, Kari Bonnegolt.

C:
1.

VIRKSOMHETEN I 2011:
Styret:

g:
h:
i:
j:
k:
l:
m:

Det er avhold 11 styremøter og behandlet 76 saker. De fleste saker er av rutinemessig karakter som
daglig drift, arrangementer og programbehandling.
Saker av mer spesiell interesse er fullføringen brann- og sikkerhetsmessige tiltak, slik at hele
bygdetunet nå tilfredsstiller de nasjonale krav som settes til slik virksomhet. I dette inngår også avtaler
om årlig tilsyn og vedlikehold.
Blant de påleggene som fulgte av sikkerhetsoppgraderingen, nevnes to nye rømingsveier; fra vevstua og
fra  storsalen  i  ”Fjøset”.  I  forbindelse  med  sistnevnte,  ble  det  bygget  en  stor  veranda  mot  syd  og  øst,  noe  
som er blitt godt mottatt.
Videre nevnes at skomakerverkstedet er fullført og fremstår nøyaktig slik som forutsetningene var ved
overdragelsen av denne gaven til historielaget.
Det sier seg selv at disse store tiltakene har kostet.
Men gjennom gode sponsoravtaler,tilskudd fra Larvik kommune, gaver og dugnadsarbeid har
historielaget klart dette – etter styrets mening – på en god måte. Nærmere detaljer er å finne i
årsregnskapet.
Sentralt i styets arbeid var også, som nevnt innledningsvis, planlegging og gjennomføring av 50-års
jubileet 26. juni.

2.
a:

Aktivitet 2011:








Besøkstall fordelt på div. arrangementer og utleie:
søndagskaffe , inkl.  påskefrokost  og  juleavslutning…………………       320
besøkende
søndagsåpent  (historielagets  faste  sommerprogram)  …12 ganger….. 4 780
-”temamøter/medlemsmøter  …………………………………………..                70                          -”kursdeltakere: Ca 50-60 deltakere pr.  uke  i  35  uker  ………………… 1 900
–”-(ikke notert i
2010)
kulturskrinet  ………………………………………………………… 525
-”slektsgranskingsgruppa,  bildegruppa  og  arkivgruppas  faste  møter  ……..853
-”faste leietakere, lag/foreninger/gruppebesøk/fester/jubileer  ….……  .. 4510
–”-
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Totalt på hele året 12 958 personer.
3:
a:













Tunkomiteens virksomhet:
Utført arbeid:
Det meste av vedlikeholdet utføres på dugnad, men enkelte arbeider er av en slik karakter at det må
utføres av fagpersonale (eks. brann- og sikkerhetstiltak). Den store dugnadsinnsatsen må berømmes.
Av utførte arbeider i 2011 nevnes:
Kjøkkenet: Takvifte montert for bedring av inneklimaet.
Skomakerverkstedet: Arbeidet sluttført. Åpnet 18. juni med en enkel markering.
Brann- og sikkerhetstiltak: Alle pålagte brann- og sikringstiltak gjennomført. Automatisk varsling til
brannvesenet.
Instrukser utarbeidet, og en første praktisk sikkerhetstrening av sentrale brukerpersoner av tunet
gjennomført. Brannvernleder (S. Lundal) valgt.
Veranda/terasse: I forlengelsen av brann- og sikkerhetsarbeidet, er det bygget ny, stor terasse på
sydsiden  av  ”Fjøset”  med  utgang  direkte  fra  storsalen.  Terassen  går  rundt  hjørnet  mot  øst  med  egen  
handicaptilgang. Terassen er utstyrt med bord og stoler og er til stor nytte ved større arrangementer.
Kun benyttet dugnadshjelp.
Scenen: Har fått montert elektrisk drevet markise. Omplassering av scenen mot bryggerhuset har
fungert etter forutsetningene og ventes å få en permanent utforming i 2012.
Bed og beplantning: Dette utføres av Hagelaget. Nytt bed på sydsiden av hovedhuset stod ferdig til
jubileet i sommer. Som takk for sitt utmerkede pass og stell av beplantninger, får Hagelaget holde sine
møter gratis på bygdetunet.
Maling m.m.: Uthusets vegger mot syd og vest, samt brønnhus og vinduer i bryggerhuset malt.
Plenklipping/rydding: Hovedansvarlig for dette er Eivind Lysebo og Magne Bye. Alltid i orden!
Teknisk utstyr: Ny prosjektor og lerret montert  i  ”Fjøset”.  Nytt høytttalerutstyr ute montert.

b:

Gjenstandsgruppas arbeid:
Det er satt opp hyller i det nye lageret på låven, og alle gjenstander i det tidligere arkivrommet, er flyttet
opp der. Unntaket er malerier som ikke tåler fuktigheten. Disse er som tidligere, lagret i kjelleren.
Det er brukt tid til ny merking av gjenstandene. Dette er i aluminium hvor nummeret er slått inn.
Noen få gjenstander som er lånt av historielaget, er levert tilbake til eier.
Det ligger en stor merkejobb og venter for å komme ajour med alle gjenstandene, bl. a. i det nye
skomakerverkstedet.

4:
a)

Samlingskomiteens virksomhet:
Bildegruppa:
Bildegruppa er historielagets største og flittigste arbeidsgruppe og har ansvar for lagets bildesamling.
I 2011 har det vært 38 samlinger med 6-8 personer hver gang.
Arbeidet består i mottak, scanning, registrering, arkivering og sikring av innlevert materiale. Dertil
kommer intern bildeproduksjon og tilrigging og vedlikehold av utstillinger.
En viktig oppgave dette året var forberedelse til og presentasjon av bildemateriale i forb. med 50-års
jubileet.
Bildegruppa er meget interessert i å motta flere bilder, og håper at venner og medlemmer av
historielaget fortsetter å sende informasjonsmateriale som både nålevende og senere generasjoner kan
glede seg over. Av særlig interesse er bildemateriale fra distriketet som viser mennesker, dyr og
landskap.
Ikke minst er situasjonsbilder fra begivenheter som dåp, konfiemasjon, bryllup og begravelser, samt
arbeidsliv, seterliv og fritidssysler viktig.
Alt bildemateriale kan om ønskelig, leveres tilbake til eier så snart det er scannet.

b:

Arkivgruppa:
Arkivgruppa har ansvar for historielagets arkiv og forsvarlig sikring og oppbevaring av dokumenter og
protokoller fra foreninger og private i vårt distrikt (tidl. Hedrum kommune).
Til nå er det ferdigregistret 160 arkiver, men gruppa er klar til å motta mer materiale.
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Gruppa består av 4 faste medlemmer som har hatt 23 samlinger i 2011. Dersom det skulle være noen
som kan være interessert i slikt arbeid, er de mer enn velkommen til våre tirsdagsmøter da behovet er
tilstede.
I regi av fylkesarkivet i Vestfold, deltok arkivgruppa på en samling på Statsarkivet, Kongsberg i mai.
5:

Slektsgranskingsgruppas virksomhet:
Slektsgranskingagruppas faste møtedager er mandager ( 28 møter i 2011) kl. 17-21 på bibloteket.
Interessen for dette arbeidet har vært stigende med 15-20 frammøtte hver gang – hvilket er bra.
Møtet fungere som et forum der slekt er tema, og alle er velkomne. Noen kommer for å få hjelp, andre
for å lære metoder, noen arbeider med egen slekt og/eller hjelper dem som mangler erfaring i
slektsgranskingsarbeid.
Det blir arrangert eksternt slektskurs hvert år. Dessverre var interessen for dette for lav i 2011 til at det
kunne gjennomføres.
Gruppa er også representert på alle søndagsåpne dager på sommeren, og her blir det knyttet kontakter til
mange slektsinteresserte personer som senere kommer tilbake på mandagene.
Slektsgranskingsgruppa i samarbeid med bildegruppa var ansvarlig for programmet  på  ”Slektssøndagen  
2011”.

6:
a)

Andre aktiviteter:
Kulturskrinet:
Kulturskrinet er det populære, årlige tiltaket der alle 3. klassinger i Larvik kommune får besøke
bygdetunet. Ved omvisninger og demonstrasjoner forsøker en å gjøre dagen trivelig og interessant for
elever og lærere, hvor hensikten er å levendegjøre liv og virke slik det artet seg på en gård i gamle
dager.
I løpet av 11 dager i april/mai var 525 barn og lærere innom her. I tillegg kommer mellom 50-60
frvillige som stiller opp på de forskjellige stasjonene og forteller og demonstrerer. Ca 470 dugnadstimer
+ forberedelse går med på gjennomføringen.
Hyggelige tilbakemeldinger viser at tilbudet er populært og læringsrikt.
Kulturskrinet er en omfattende aktivitet og en inntektskilde som innbrakte 54000 kr til lagets kasse.

b:

Vevstua:
Arbeidet på vevstua fortsetter som før med 14 faste vevere, men savnet av tidligere leder, Anne Grethe
Løvås som er syk, er følbart.
Hovedansvarlig er nå Kari K. Mikkelsen med Marit Irene Gjone som kasserer og sekretær.
Faglig vevveileder er Nora Marie Sogn.
Èn ny vev ble innkjøpt våren 2011 for penger mottatt etter Marie Bye`s begravelse. Etter hvert skal
gamle vever erstattes.
Godt og trivelig miljø.

c:

Onsdagsturene:
De åtte onsdagsturene i sommer hadde gjennomsnittlig 120 deltakere pr. tur. Det viser at interessen
for disse turene holder seg godt.
Alle turer var lagt opp slik at en kunne kjøre helt fram slik at alle kunne delta. De som var spreke nok,
tok en fottur til interessante steder i nærheten. Turen til Reppesgård 13. juli var i samarbeid med
Sandar historielag, mens turen til Nordgardsetra 20. juli var i samarbeid med Lardal historielag, og turen
3. august til Skoli var i samarbeiud med Andebu fortidslag. Det var imidlertid Hedrum historielag som
hadde ansvaret for alle turene.
Turavgiften kr 20,- pr. deltaker – 19200,- kr på årsbasis – går i sin helhet til histoielagets kasse, hvilket
det takkes hjertelig for!
I tillegg til de åtte turene ble også den tradisjonelle turen til Kvisla St.Hansaften gjennomført. Her
deltok det ca 150 personer, mange utenom historielaget. Ivar og Steinar spilte til dans, og grunneierne
sørget for serverving og stort bål ved Farris.
Dette er St. Hans-feiring av det gode, gamle slaget.
En stor takk til de mange positive grunneierne som tok i mot oss og slapp oss inn på tunet.
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Oversikt over turene:

d:

Dato
23.6.
29.6.
6.7
13.7
2o.7

Sted

Kontaktperson

Kvisla v/Farris
Solberg
Søndre Dal
Reppesgård
Nordgardsetra

Arne Kvisla
Tore Mangelrød
Mari Sætre Sørensen
Thorbjørn Skoli
Steinar Sletsjø

287.7
3.8
10.8
17.8

Kveldsvik
Skoli
Nedre Ono
Delingsdalen

Svein Mangelrød
Rolf Johansen
Anne Sofie Henden
Thor Oscar Persson

Kursvirksomheten:
Følgende kurs er avviklet på bygdetunet i 2011:
Kurstype
Ant. delt.
Kursleder(e)
flisfat
knivkurs
treskjæring
vevkurs

13
8
5
13

Harry Strand
Nils Hansen/Johan M. Gjone
Ole Kristoffersen
Kari K. Mikkelsen

e:

PR-ansvalig:
Tor Bjørvik sørger på en utmerket måte for at alle historielagets arrangementer - godt over 30 på
årsbasis - blir bekjentgjort, først og fremst i Østlandsposten og Sandefjords Blad, enkelte ganger også i
andre aviser som i nedre deler av Telemark.
Forhånds- og etteromtaler, gjerne suplert med bilder, har bidratt til god markedsføring av
arrangementene.
I tillegg legges informasjon ut på lagets hjemmeside.

D:

HOLMENS SAMLINGER:

E:

TORE RAGNVALD KAUPANGS MINNEFOND:

F:

”HEIDARHEIM”

Komitè for Holmens samlinger har vært Bjørn Bergene og Kari Bonnegolt.
Avtale med Larvik kommune om disponering av samlingen og forsikringsforhold er godkjent av begge
parter og signert.
Tilstandsrapport og verdivurdering av samlingen gjennomført av konservator.
Historielaget har mottatt kr 30 000,- fra Larvik kommune til begynnende restaurering av samlingen.

Fondet viste ved årets utgang en kapital på kr 46 700,Fondet har hatt ett møte og har bevilget kr 10 000,- til ambolt i smia. Den er nå på plass.

Hedrum historielags kulturskriv gis ut annet hvert år. Årets utgave – det 24. ordinære nummer -ble
presentert like før jul, og har denne gangen viet lagets historie fra starten og frem til årets 50- års
jubileum størst oppmerksomhet. Årets utgave er på 160 sider og inneholder en rekke interessante bilder.
Det er trykket opp 800 ekspl. til en kostnad på ca 64 000,- kr. Dette dekkes inn ved annonseinntekter på
30 000,- kr og en gave fra Sparebank 1 i Vestfold-Buskerud på kr 10 000,-, samt salg av heftene til en
pris av kr 150,Redaksjonskomitè har vært Odd Bjerke (leder), Åsta Herland, Eigil Wessel, Tor Bjørvik og Ingeborg
Olsen.
Historielaget takker redaksjonskomiteen og alle bidragsytere for arbeid og støtte.
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G:
a)

b)

GAVER:










c)

d)

e)


















Hedrum historielag har i 2011 mottatt en anseelig mengde gaver:
Gjenstander:
Fra Anne Grethe Løvås: Brudekjole.
Fra DNB: Champagnekjøler og malerier.
Fra Evy og Alf Hvaal: Gravminne.
Fra Sigrid Nilsen Aase: Hjemmebrentapparat.
Fra Sigurd Lundal: Dør og lampe til skomakerverkstedet.
Pengegaver:
Fra Tor Hansen, Sofie Hansen, Jacob Thoresen og Boye Thoresens legat: Donasjon på kr 50 000,- gitt i
forb. med historielagets 50-års jubileum på årsmøtet for 2010.
Fra Hvarnesslekta v/Elfrid Bårnes: Kr 400,- til stoler på verandaen.
Fra Svein Erik Bråthen: Kr 1 500,- for hjelp fra slektsgruppa.
Fra Brevini: Kr 3 000,- til innkjøp av prosjektor.
Gaver gitt til 50-årsjubileet:
Fra Larvik kommune: Kr 5 000,Fra Kvelde bygdekvinnelag: Kr 5000,Fra Brunlanes historielag: Veggklokke i polert larvikitt.
Fra Andebu fortidslag: Maleri av Høyjord stavkirke, malt av Margareth Clementz.
Fra Lardal historielag: Blomsteroppsats.
Fra Larvik historielag: Kr 250,Fra  Larvikavd.  av  Vestfoldmuseene:  Bok:  ”Gloria  Mundi-kirkekunsten  i  Vestfold”.
Fra  Sandar  historielag:  Bok:  ”Et  sted  i  Sandefjord”.
Fra Siljan historielag: 5 bøker  ”Fra  Skrim  til  Farris” og 1 hefte utgitt av Siljan historielag.
Fra Stokke historielag: 4 bøker.
Fra Tjølling historielag: 3 hefter om Tjøllingminner.
Sandefjord og Larvik Veteranvognklubb: 1 plakett i dreiet tre m/inskripsjon.
Fra Kvelde og Hvarnes hagelag: Nytt rosebed på sydsiden av hovedhuset m/planter til en
verdi av 3 500,- kr. I tillegg bidratt med organisering og dugnadsinnsats for historielaget.
Andre:
Byggmestre og næringsdrivende som sponser historielaget med arbeidsinnsats, penger og/eller varer av
ulike slag.
Tilskudd/bevilgninger:
Fra Larvik kommune: kr 115 000,- til sikringsarbeid.
Fra Larvik kommune: Kr 25 000,- (driftsstøtte)
Styret takker giverne for at de på en sjenerøs måte har bidratt til å høyne kvaliteten på bygdetunets
samlinger og aktivitet.

H:

ÆRESMEDLEMMER:

I:

KULTURMINNER:

1:

Lunden gravfelt.
Ansvarlig: Arne Hellenes, Finn Roligheten og Kjell Aasrum
Arbeider: Ettersyn, rydding, grasslåing. Ny grasklipper, samt kantklipper innkjøpt av
fylkeskommunen.
Bergene gravfelt.
Ansvarlig: 8.kl. v/Kvelde skole. Dette er imidlertid siste året elever har dette ansvarer. Det arbeides
med å få til kontrakter med nye ansvarshavender.

2:

3:

Årsmøtet for 2010 utnevnte følgende æresmedlemmer: Jakob Rauan, Leif Fjære, Anton Tutvedt,
Kjell Åsrum.
Hedrum historielag æret dem for deres lange og trofaste virke for laget og overrakte diplom.

Røveren bygdeborg
Ansvarlig: Jørn Tollefsen.
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4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

H:

Hagnes hammerverk
Ansvarlig: Anton Tutvedt, Kjell Aasrum.
Arbeider: Grasslåing og rydding. Kjemisk ugrasbekjempelse utført.
Sundby potetkjeller:
Ansvarlig: Historielaget v/Tunkomiteen.
Arbeider: Rydding og ettersyn. Vindskier innsatt med tjære.
Nordre Furulundseter:
Ansvarlig: Gunn  Tove  og  Knut  M.  Furulund  (”Grønn  omsorg”).
Arbeider: Rydding, vedlikehold. Bygningene innsatt med tjære.
Majorstua i Hvarnesdalen:
Ansvarlig: Sverre Hvarnes, Rolf Lofstad.
Flommerker v/Hvaara bru og Kirkeveien:
Ansvarlig: Harald Skaatan.
Haugen sag og mølle:
Ansvarlig: Johan P. Vallestad, Hans Olav Holt.
Tjuvhelleren i Farrisbygda:
Ansvarlig: Hans Magne Lysnes.
Stordalen:
Er under utarbeiding. Avtale med grunneier i orden.
Arbeid: Kvisting og merking av adkomst vil bli gjort kommende sommer.

AVSLUTTENDE MERKNADER:

Hedrum historielag kan se tilbake på enda et år med stor aktivitet og utvikling.
Som alltid ellers, er det summen av medlemmenes individuelle innsats som skaper produktet. Og når
produktet åpenbart er meget godt, så må innsatsen også ha vært god.
Styret ser for seg at virksomheten i samsvar med lagets formålsparagraf – å ivareta og formidle
Hedrums historie – videreføres i samme omfang og med samme kvalitet., dog på en slik måte at
variasjon og mangfold kan finne sted.
Som det vil framgå av budsjettforslaget for 2012, planlegger styret ombygging/forbedring av
inngangspartiet  til  ”Fjøset,  samt  ny  utescene  og  lakkering  av  golvene  i  ”Fjøset”  som  de  større  
kommende investeringene
Styret ønsker å videreføre et godt samarbeid med det offentlige Larvik, med andre historielag og med
lag og foreninger i vårt nærområde.
Styret vil takke alle medlemmer som gjennom personlig innsats og deltakelse i dugnadsarbeid av alle
slag, i kurs og grupper, i ledelse og administarsjon for en fremragende innsats! På denne måten har hver
enkelt bidratt til at laget når sine mål, og at laget – med tunet som det sentrale midtpunkt – fremstår i det
offentlig rom som et godt sted å være.
Kvelde, februar 2011.

_______________
Arne Solem (sign)
__________________
Kolbjørn Næss (sign.)

_________________________
Solveig Hvaal Støvland (sign)

__________________
Ragnhild Tidemansen (sign.)

________________
Egil Hem (sign.)

__________________
Åsta Herland (sign.)
___ ____________
Kristian Røed (sign.)

