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ORIGINAL 
 ÅRSMELDING 2012 

 
A: INNLEDNING: 

Hedrum historielag hadde i 2012 igjen et meget godt driftsår, både hva besøkstall og økonomi angår. 
Regnskapet vil nærmere beskrive den driftsøkonomiske siden. 
Det er med stor tilfredshet  vi  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 laget  har 
opparbeidet seg både blant nærmiljøets befolkning og langt videre.Besøkstallet har holdt seg stabilt de 
senere årene, ca 13 000 personer når alt medregnes  (jfr. pkt. C 2). Dagsrekord i lagets historie ble satt på 
veteranbildagen 19. august med ca 1800 besøkende. 
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). 
Styret drøfter jevnlig denne store dugnadsinnsatsen og kan nære en viss engstelse for at folk skal gå trøtt 
og lei av alt arbeidet. Vi håper inderlig at så ikke blir tilfelle, men oppfordrer dem som måtte ha slike 
tanker om å si fra til oss. Vi ser også gjerne at flere melder sin frivillighet til innsats, slik at vi kan fordele 
arbeidet på flere. 
Det er med glede vi også registrerer  økende interesse for kursdeltakelse på flere hold. De fleste av 
ukedagene er det aktivitet og liv både på dag- og kveldstid. 
Det er summen av dette som gjør det så inspirerende og givende å få være med i drift og utvikling av laget! 
Nevnes skal også at Eldar Sletsjø donerte overskuddet fra salget av boka  ”Postens  historie  i  Kvelde  og  
Hvarnes”  til  historielaget.  En  generøs  handling  som  fortjener  oppmerksomhet  og  takk! 
Til nå er ca 200 bøker solgt. 

 
B: ADMINISTRATIV OVERSIKT: 
1: a: Styret: 
 Leder: Arne Solem 
             Nestleder: Kristian Røed 
 Økonomiansv.: Åsta Herland 
 Sekretær: Egil Hem. 
 Styremedlemmer: Kolbjørn Næss,  Solveig Hvaal Støvland,  Ragnhild Tidemansen 
 Varamedlemmer: Laila Ludvigsen (1.vara), Hans Olav Holt (2. vara) 
 Kasserer:  Hans S. Gjone (ikke medlem av styret) 
      b:  Valgkomitè: Johan Emil Ringdal,  Astrid Roligheten, Kari Fuglstein,  Gerd F. Heum (vara). 
     
    c: Revisorer: Bjørn Gåsholt, Gunnar Hellenes, Bernt Næss (vara) 
 
 2: Komitèer og arbeidsgrupper: 
    a: Tunkomiteen: 
 Leder: Ragnhild Tidemansen  
 Medlemmer: John Grimholt, Eivind Lysebo, Kjell Odberg, Jorunn Kaupang, 
   Kristian Røed (nestleder), Sigurd Lundal 
 
 
    b: Gjenstandsgruppa:  

 Leder:  Sigurd Lundal. 
 Medlemmer:             Arne Hellenes,  John Grimholt, Jorunn Kaupang. 
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c: Brannvern/sikkerhet: Sigurd Lundal (brannvernleder) 
d: Utleie/renhold:  Ragnhild Tidemansen 
e: Vedlikehold:  Kristian Røed, Eivind Lysebo, Kjell Odberg. 
 
f: Samlingskomiteen: Leder: Kolbjørn Næss. 
   Medlemmer: Finn Halvor Borgen , Gullbrand Næss, Turid Kjærmann Jensen. 
d: Bildegruppa:   Leder: Finn Halvor Borgen 

   Medlemmer: Solveig Hvaal Støvland, Åsta Herland, Elsa Herland, Evelyn 
Stokkenes,  Reidun Ragnhildrød,  Per Dag Nordkvelde,  Kolbjørn Næss.  

e: Arkivet:     Leder: Gullbrand Næss  
   Medlemmer: Kolbjørn Næss, Johan P. Vallestad,   Egil Hem, Runar Håkonsen. 
f: Slektsgruppa:  Leder: Finn Halvor Borgen. 

   Medlemmer: Kolbjørn Næss, Yngve Bordøy, Turid Kjærmann Jensen, Ingeborg 
Olsen,  

   Vara:  Solveig Hvaal Støvland.  
g: PR-ansvarlig:           Tor Bjørvik. 
h: Data-/webmast:       Reidunn Bjørnøe 
i: Kulturskrinet:         Kari K. MIkkelsen 
j: Møter/fester:         Asbjørg Holt Samuelsen 
k: Kursansvarlig:          Ragnhild Rimstad. 
l: Kulturminner:  Kristian Røed. 
m: Heidarheim:  Leder :Odd Bjerke. 
       Medlemmer:  Åsta Herland, Ingeborg Olsen, Eigil Wessel, Tor Bjørvik. 
n: Turer:  Tor Bjørvik 
o: Holmensamlingen:   Bjørn Bergene, Kari Bonnegolt. 
   
C: VIRKSOMHETEN I 2012:  
1. Styret: 
 Det er avhold 11 styremøter og behandlet 88 saker. De fleste saker er av rutinemessig karakter som  
 daglig drift, arrangementer og programbehandling. 

Indre- og ytre vedlikehold er sentrale oppgaver hvert år. Det vises i så måte til Tunkomiteens virksomhet 
som omtales i pkt. C3. 
 Styret har  i 2012 bl.a. satt fokus på lagets daglige rutiner. Det har vært viktig for styret å synliggjøre at 
alle som gjester bygdetunet,  skal føle seg velkommen, bli sett og bli likebehandlet , det være seg det enkelte 
medlem som besøker oss, de som tar del i dugnadsarbeid, er kursdeltakere, er med i arbeidsgrupper eller 
er leietakere. 
Som ledd i dette er nå arbeidsavtaler og leieavtaler oppdatert og ferdigbehandlet hvor alles ønsker er 
forsøkt innfridd og hvor leiepriser er blitt vurdert på en slik måte at det føles rettferdig.Styret vil utrykke 
sin tilfredshet med sine brukere og leietakere. 
Det samme gjelder også andre som bruker bygdetunet ukentlig eller sporadisk; alle skal føle at de blir 
behandlet likt og er viktige for historielaget. 
Lydutstyret har ikke fungert tilfredstillende. Det  har vært variabelt og ikke helt tilpasset de ulike 
virksomhetene. Styret har derfor igangsatt arbeidet med forbedring og har som mål at det skal være ferdig 
til sommerprogrammet. Kr 80 000,- er satt av på budsjett 2013. 

 
2. Besøkstall fordelt på div. arrangementer og utleie:  

 søndagskaffe , inkl. påskefrokost og juleavslutning,  temamøter………. .    390       
 søndagsåpent  (historielagets  faste  sommerprogram)  …12  ganger…...    5 700             
 kursdeltakere: Ca 50-60  deltakere  pr.  uke  i  35  uker  …………………  ..    1 900              
 kulturskrinet inkl. lærere…………………………………………………..        510              
 slektsgranskingsgruppa, bildegruppa og  arkivgruppas  faste  møter  …….    853              
 faste  leietakere,  lag/foreninger/gruppebesøk/fester/jubileer  ….……  ….  4 143             

 
 Totalt på hele året 13 496  personer.(Siden det er vanskelig å telle nøyaktig på publikumsrike dager, 
 er tallene ca-tall).  
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3: Tunkomiteen: 
a: Utført arbeid: 

Det meste av vedlikeholdet utføres på  dugnad, men enkelte arbeider er av en slik karakter at det må 
utføres av fagpersonale , for eksempel elektroarbeider. Den store dugnadsinnsatsen må berømmes. 
Av utførte arbeider i 2012 nevnes:  

 Inngangspartiet: Det er montert nye doble dører, noe som har gitt  en langt bedre betjeningssituasjon for 
salg på publikumsrike dager.  Endring i inngangspartiet medførte flytting av kjølerommet.  

 Gulvvedlikehold: Gulver  og  korridorer  i  ”Fjøset”  er    slipt  og  lakkert  på  proffesjonell  måte. 
 Sikkerhetstiltak:  

El-tilsyn er gått på bygdetunet. Bare små pålegg om forbedring. Dette  er rettet opp. IK-ordning for  
el-anlegget er etablert med Kjell Lysebo som ansvarlig. 

 Permanent utescene er ferdig. 
 Bed og beplantning: All beplantning utenomhus med unntak av trær og busker, ivaretas på en utmerket 

måte av hagelaget. 
 Plenklipping/rydding: Hovedansvarlig for dette er Eivind Lysebo og Magne Bye. Alltid i orden! 

 
b:          Gjenstandsgruppas arbeid: 

 Det er foretatt opprydding på låven for å gjøre den bedre tilgjengelig for publikum.  
Gjenstandene presenteres nå på en bedre  måte gjennom en ny utstillig. Dette var et stort arbeid. 
Utstillingen har fått mye ros, noe som tas som tegn på publikums tilfredshet. 
Alle gjenstander er merket, men det diskuteres om en kan utvikle dette på en visuelt enda bedre måte. 
Arbeidet med å registrere alle gjenstandene digitalt m/foto ( slik som bildegruppa gjør),  er igangsatt. 
 

4: Samlingskomiteen:  
Komiteens oppgaver er å ta vare på og bearbeide innsamlet materiale som bilder, foto, tegninger, film-og 
lydopptak, slektsgranskingsmateriale og annet arkivmateriale. 
Aktiviteten i samlingskomiteen er stor, med  90 arbeidsmøter i 2012; beregnet til ca. 2700 arbeidstimer. 
Gruppa disponerer tidsmessige arbeidsredskaper, praktiske lokaler og brannsikkert oppbevaringsrom. 
Arbeidet  i komiteen fordeles på tre undergrupper: 

 
a)  Bildegruppa: 
 Bildegruppa er historielagets største arbeidsgruppe og har ansvar for lagets bildesamling. 

Arbeidet består i mottak, scanning, registrering, arkivering og sikring av innlevert materiale. Dertil 
kommer intern bildeproduksjon og tilrigging og vedlikehold av utstillinger. 
Gruppa tar gjerne i mot flere bilder, også fra private f.eks. gamle fotos til forstørring og kopiering. 

 
b:  Arkivgruppa: 

Arkivgruppa har ansvar for historielagets arkiv, samt  forsvarlig sikring og oppbevaring av dokumenter og 
protokoller fra foreninger og private i vårt distrikt. 
170 ulike arkiver er til nå ferdigbehandlet. 
Arkivgruppa var i 2012 representert ved kurs i moderne fotooppbevaring i regi av Fylkesmuseet i 
Tønsberg. 

 
5:   Slektsgruppa: 
 Gruppas virksomhet består i å samle inn, kontrollere, sammenkoble og sørge for forsvarlig oppbevar- 
 ing av det man kommer over av slektshistorisk materiale. 
 Slektsgruppa arrangerer også kurs i slektsgransking etter behov. Interessen for slektsgransking er økende. 
 
6: Andre aktiviteter: 
a) 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 2012 benyttet 480 barn + lærere seg av dette tilbudet. 
Kulturskrinet er en omfattende aktivitet og en inntektskilde som innbrakte 59 000,- kr til lagets kasse. 
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b: Vevstua: 

I 2012 har det vært 12 aktive vevere. Mandag er  fast møtedag, men mange arbeider også til andre tider 
etter behov. 
Hovedansvarlig er Kari Kaupang Mikkelsen med Nora Marie Sogn som faglig veileder. 
Sigrid Aase har dette året vevd 14 m filleryer som vevgruppa har gitt til stuene i hovedhuset på bygdetunet. 

c: Onsdagsturene:  
Formålet med onsdagsturene er å bli bedre kjent  i de forskjellige delene av bygda og befeste historien som 
knyttes til disse hos dagens befolkning. 
Det ble arrangert 8 turer i 2012, samt den årlige turen til Kvisla på St. Hansaften. 
Turen til Kjøndal var i samarbeid med Tjølling historielag., og turen til Østhaugsetra i samarbeid med 
Andebu fortidslag. 
I gjennomsnitt var det 80-90 personer med på turene, litt mindre enn året før. 
Turavgiften kr 20,- pr. deltakere går i sin helhet til historielagets kasse, hvilket det  takkes hjertelig for! 
 

Dato Frammøtested 
23.06 Kvisla v/Farris (St. Hans) 
27.06 Kjøndal 
4.07 Østhaugsetra/Pålehølet 

11.07 Hauane/Gåsholt 
18.07 Hellessetra 
25.07 Lauvvika v/Farris 
1.08 Røed (Kristian Røed) 
8.08 Holmberget 

15.08 Åsen sør for Hedrum prestegård 
 

d: Kurs- og aktivitetsgrupper: 
 Følgende kurs er avviklet på bygdetunet i 2012: 

Kurstype Ant. delt. Kursleder(e) Merknad 
flisfat 14 Harry Strand   
knivkurs 8 Henry Gran og Johan M. Gjone  
treskjæring 6 Ole Kristoffersen  
vevkurs 12 Kari K. Mikkelsen  
landskapsmaling        7 (nytt)    Kari Moe/Berit L. Hem  høsten 2012 
bildebehandling         5 (nytt) Aage Næss høsten 2012 
slektsgransking        5 (nytt) Finn Halvor Borgen høsten 2012 
spinnekurs 5 Brit Dyrdal våren 2012 
SUM 62   
Det er stor trivsel på disse kursene, noe som skulle indikere at folk liker seg. Styret er også godt tilfreds 
med at bygdetunet er et sted der folk samles til nytte og hygge. Slik virksomhet er også med på å skape god 
reklame for laget. 
På knvikurset deltar også 5 personer i 14-årsalderen. Det indikerer at nye , unge interesserte kommer til 
og skaper håp om  framtidig  aktivitet. 

 
 
 
e: PR-ansvalig:  

Tor Bjørvik har som PR-ansvarlig markedsført alle historielagets arrangementer, i alt ca. 30 
arrangementer. Dette omfatter annonsering, forhånds- og etteromtale, inklusive  bilder  i distriktets aviser, 
men også i Telemark, samt lokalradioen i Vestfold. 
All informasjon legges også ut på lagets hjemmeside. 
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D: HOLMENS SAMLINGER: 
 Det har vært normal aktivitet hva angår åpningstid og besøksvirksomhet i året som er gått. 

En restaurering av samlingen er påbegynt etter Larvik kommunes bevilgning på 30 000,- kr til formålet. 
Styret har håp om at dette kan fortsette da samlingen sårt trenger det. 

 
E: TORE RAGNVALD  KAUPANGS MINNEFOND: 
 Det har ikke vært bevegelser i fondet i 2012. 
  Fondets kapitalved årets utgang var på kr 37 457,18, 
  
F: ”HEIDARHEIM” 

Hedrum historielags kulturskriv gis ut annet hvert år med siste  utgave i 2011. Det er derfor ikke noe 
spesielt nytt å nevne for 2012. 
Redaksjonskomiteen er imidlertid i gang med forberedelser til 2013-utgaven. 

 
G: GAVER m.m.: 
 Hedrum historielag har i 2012 mottatt følgende gaver: 
a) Gjenstander: 

 Sigrid Aase: Filleryer til hovedhuset. 
b) Pengegaver: 

 Eldar  Sletsjø:  Overskudd  fra  salget  av  boka  ”Postens  historie  i  Kvelde  og  Hvarnes”,  
ca. kr 40 000,- 

 Bergene Holm A/S: Kr 3 000,-til inngangspartiet          Totalt 
 Spar Kvelde: kr 10 000,- til annonser                      79 550,-  
 Bravida: Kr 5 000,- til brannvarslingsanlegget. 
 Sparebank 1: Kr 10 000,- (reklamestøtte  til  Heidarheim”  i  2011) 
 Kristian Farmens begravelse: Kr 11 550,- 

c) Tilskudd/bevilgninger: 
 Fra Larvik kommune: kr 60 000,- til nytt inngangsparti. 
 Fra Larvik kommune: Kr 20 000,- (driftsstøtte)              Totalt 
 Staten: Momskompensasjon, kr 31 000,-              110 000,- 

d) Salg av tjenester: 
  Fylkeskommunen: kr 6 000,- til Bergene gravfeldt  for 2011 og 2012. (Videreformidles 

til  klasse v/Kvelde skole.) 
 Fra Larvik kommune: Kr 59 000,- (kulturskrinet)             Totalt 
 Utleie av lokaler til Futejordet eldresenter: Kr 57 000,-                    132 000,-                     
 Utleie av utstyr til TV2: Kr 10 000,- (hestevandring) 

e) Annet: 
 Byggmestre og næringsdrivende som sponser historielaget med arbeidsinnsats, penger og/eller varer av 

ulike slag. 
 
Styret takker giverne for at de på en sjenerøs måte har bidratt til å høyne kvaliteten på bygdetunets 
samlinger og aktivitet. Takkebrev er sendt til behørige parter. 

 
H: ÆRESMEDLEMMER: 

I 2012 utnevnte årsmøtet følgende æresmedlemmer: Johan Paulus Vallestad og Odd Bjerke. 
Hedrum historielag æret dem for deres lange og trofaste virke for laget og overrakte diplom og blomster. 

 
I: KULTURMINNER: 
 Vi  har ansvar for og vedlikeholder i alt 11 kulturminner. 

 Endringer i 2012 er at Stordalen kulturminne er innlemmet i samlingen, mens Bergene gravfelt føres 
tilbake til grunneier som vil opprette kontrakt med nye ansvarshaver. Grunnen til dette er at historielaget 
kun har vært et formidlende ledd mellom fylkeskommunen som økonomisk bidragsyter og en klasse fra 
Kvelde skole som den utøvende part i det praktiske  vedlikeholdet.  



6 
 

 

Historielaget har også gjort prinsippvedtak om at Bommestad veiminne skal innlemmes i samlingen av 
kulturminner. Det arbeides nå med de praktiske avtalene om dette med Statens vegvesen. 

 
H: AVSLUTTENDE MERKNADER: 
 Målt etter antall besøkende og brutto omsetning har laget tilbakelagt det beste driftsåret noensinne.  

Med ca 13 000 besøkende og over 1 million i brutto omsetning, samt en liten økning i medlemstallet, vil vi 
tro at vi er på rett vei. 
En god økonomi gir styret muligheter og handlingsrom til å utvikle programtilbud og aktiviteter, samt å 
gjennomføre et forsvarlig vedlikehold og investeringer på bygg og anlegg. Et godt vedlikeholdt og velpleiet 
tun har alltid vært det beste tegn på god drift av gård og grunn.. Derfor vil vi også i året som kommer 
avsette midler til bygningsmessig vedlikehold, først og fremst på hovedhuset. 
Spørsmålet om utvidelse av tunets grenser er fortsatt aktuelt, og mulighetene er gode, gitt en viss utvikling  
som styret vil følge nøye med på. 
De gode resultatene vi har oppnådd i 2012, skyldes medlemmenes felles innsats. Derfor vil vi rette en stor 
takk til alle som har deltatt på ulike vis, det være seg dugnad i forb. med vedlikehold og klargjøring, 
innsats gjennom vårt ambisiøse sommerprogram, og arrangementer i løpet av året for øvrig. Det gjelder 
også ledelse av – og deltakelse i de forskjellige aktivitetsgruppene, kulturskrinet, redaksjonskomitè, og de 
ulike komiteer og arbeidsfunksjoner som utgjør lagets organisasjon. 
Lagets gode struktur og den høye kvaliteten på det vi leverer, er skapt av de enkelte som løfter sammen og 
drar mot felles mål. 
Med god økonomi og voksende medlemstall mener styret i  at Hedrum historielag går en god fremtid i 
møte. 
 
Kvelde, februar 2013. 

 
_______________  
  Arne Solem  
    styreleder 

  
         
          __________________           _________________________       __________________ 
 Kolbjørn Næss                          Solveig Hvaal Støvland                      Åsta Herland  
 styremedlem          styremedlem                                 økonomiansvarlig 
         
 
            __________________                     ________________                 ___ ____________   

Ragnhild Tidemansen                           Egil Hem                                  Kristian Røed  
  styremedlem         sekretær           nestleder 
 

 
 
         
 
 
 


