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ÅRSMELDING 2016             ORIGINAL 

A: INNLEDNING: 
Driftsåret 2016 går inn i historien som ett av de mest aktive, spesielt hva angår vedlikehold og investeringer. 
Men også øvrig aktivitet, som programvirksomhet, kurs, arbeid i komiteer og grupper har holdt høy aktivitet 
slik som vi er blitt vant til de seinere åra. Dette beskrives nærmere i de kommende kapitlene. 

 Medlemstallet ved utgangen av året var  619, en økning på 11 personer. Det er positivt. Likevel blir det viktig 
 å prioritere nyrekruttering også i tiden som kommer. 

Ser vi på aktiviteten og den interessen publikum viser ved å besøke historielagets arrangementer, er det mye å 
glede seg over. 
Ofte hører vi besøkende gi uttrykk for at det er hyggelig å være gjest på tunet. Dette varmer og inspirerer!  
Hedrum historielag har et godt rykte. Det må vi ta vare på og videreutvikle. 
Kjære årsmøte! Det er dere aktive medhjelpere og dere publikummere som først og fremst skal ha æren for 
dette. En formidabel dugnadsinnsats, en beundringsverdig positiv holdning til å svare ja på forespørsler om 
deltakelse, den positive holdningen dere møter hverandre på, et grundig forberedt programarbeid, og et våkent 
blikk på utvikling og fornyelse, preger laget. 
Styret vil rette en stor takk og gi honnør til alle dere som frivillig stiller opp, det være seg til indre- og ytre 
vedlikehold av bygninger og utstyr, som parkeringsvakter, på kjøkkenet,  ryddere, vaskere, fyrbøtere, 
tilretteleggere og underholdere, til kurslærere og deltakere, til dere som møter 3. kl.  gjennom  kulturskrinet, 
og alle dere som kontinuerlig holder komiteer og grupper i gang. 
Det er summen av deres innsats som er de bærende kreftene i Hedrum historielag og som gjør det inspirerende 
og givende å få være med på drift og utvikling av laget.! 

B: ADMINISTRATIV OVERSIKT: 
1: a) Styret: 
 Leder:   Asbjørg Holt Samuelsen. 
 Nestleder:  Kristian Røed. 
 Kasserer:  Hans Sørensen Gjone. 

Sekretær:  Egil Hem. 
Styremedlemmer: Solveig Hvaal Støvland, Aage Næss, John Grimholt. 
Varamedlemmer: Runar Håkonsen, Hanne Gade Ringdal. 

 b) Valgkomitè:  Elin Hvaal,  Odd Bjerke, Anne Irgens Nilsen.   Gerd F. Heum (vara) 
 c) Revisorer:  Bjørn Gåsholt, Hans Olav Holt.  Martin Seierstad. (vara) 

2: Komiteer : 
 a) Tunkomiteen: 
  Leder:    Kristian Røed. 
         Medlemmer:  Unni Kaupang, Kjell Lysebo, Eivind Lysebo, Olav Bjærum, Arnkjell Borg, Kjell 

Odberg. 
 b)     Samlingskomiteen: 
  Leder:   John Grimholt. 
  Medlemmer:  Åsta Herland, Finn Halvor Borgen, Kolbjørn Næss (nestleder), Yngve Bordøy. 

3:  Renhold og utleie: Ragnhild Tidemansen. 

4:  Brannvernleder: Sigurd Lundal. 

5:  Arbeidsgrupper: 
 a) Bildegruppa: 
         Leder:   Finn Halvor Borgen,  
             Medlemmer:                  Elsa Herland, Evelyn Stokkenes, Reidun Ragnhildrød, Solveig Hvaal Støvland,  
  
 b)    Arkivgruppa: 
  Leder:  Kolbjørn Næss. 
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  Medlemmer: Yngve Bordøy, Lillian Kristine Olsen, Nils Wilhelm Johnson, Jan Erik Kristiansen. 
Finn Halvor Borgen. 

 c) Slektsgranskingsgruppa: 
  Intern del: 
  Leder:  Yngve Bordøy,  
  Medlemmer: Lillian Kristine Olsen, Nils Wilhelm Johnson, Jan Erik Kristiansen. Finn Halvor 

Borgen, Turid Kjærmann Jensen, Kolbjørn Næss, Erling Olsen 
  Utadvendt  del:   
  Leder: Finn Halvor Borgen. 
  Medlemmer:  Kolbjørn Næss, Yngve Bordøy. 
  
 d) Gjenstandsgruppa: 
  Leder:   Åsta Herland. 
  Medlemmer:  Arne Hellenes, John Grimholt, , Yngve Bordøy.  

                7:  Viktige støttefunksjoner: 
  a) PR-ansvarlig: Tor Bjørvik. 
  b) IKT/Data/webmaster: Reidunn Bjørnøe, Stein Hagen NB: Endring høsten 2016. (se 

kap. D 10). 
  c) Kulturskrinet: Egil Hem  (leder),  Unni Kaupang, Kari Kaupang Mikkelsen, Jorunn 

Kaupang, Marit  
     Jorunn Aakre, Gerd Solveig Gjone, Johan Martin Gjone, John Grimholt,  
    Olav Bjærum, Ragnhild Rimstad, Ragnhild Tidemansen, Åsta Herland, Marit Brattås 

m.fl. 
  d) «Heidarheim» redaksjonskomitè: Odd Bjerke (leder), Tor Bjørvik, Åsta Herland, 

Eigil Wessel,  
    Tore Seierstad 
 e) Holmensamlingen: Per Dag Nordkvelde, Runar Håkonsen, Bjørn Bergene, Egil Hem, Vigdis Fjeldstad,  
    Laila Ludvigsen. 
 f) Historiske turer: Tor Bjørvik. 
 g) Kulturminner: Kristian Røed. 
 h) Sommeråpentkomitè: John Grimholt (leder), Odd Bjerke, Laila Ludvigsen. Elsa Ødegaard. 
 i) Komitè for bøker og skrifter:  Runar Håkonsen, Egil Hem, Per Dag Nordkvelde. 
 j) Møter/fester, kjøkkenansvar: Solveig Hvaal Støvland + en rekke forskjellige komiteer. 
 k) Avisutklipp/mediaomtale:  Anne Helene Rimstad 
 l) Kursvirksomhet:  Egil Hem. 

 C:  VIRKSOMHETEN I 2016: 
 1:  Styret: 
   Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 96 saker. De fleste saker er av rutinemessig karakter som 

henger sammen med daglig drift. 
   Det har vært styrets mål at  de verdiene historielaget er i besittelse av utenom bygninger og innbo, 

f.eks. bilder, gjenstander, arkivmateriale etc. skulle bli tryggere sikret gjennom digitalisering og lagring på  
data.  

   Styret ga derfor samlingskomiteen ansvar for å kartlegge behov for maskinvare og operativsystemer 
som var framtidsrettet og nødvendige for dette formålet. 

   Samlingskomiteen la fram sin innstilling i mars 2016. Det er grunn for å berømme komiteen for et 
grundig og omfattende arbeid! 

   I S-38/16, mai 2016 fattet styret vedtak om den fremtidige IKT-løsningen for historielaget (kap. D 10). 
   Samtidig ble det også opprettet et datautvalg med ansvar for oppfølging og ivaretakelse av systemet 

framover. 

2:  Tallmessig oversikt over aktiviteten: 
   NB: Tallmaterialet må oppfattes som veiledende.    

Besøkstall-/deltakelse fordelt på div. aktiviteter: 2016 2015

1. Søndagskaffe, påskefrokost, juleavslutning 720 522

2. Temamøter 125 178

3. Søndagsåpent (10 søndager) 4670 4760

4. Kursdeltakelse , beregnet et gjennomsnittstall over 35 uker. 1680 1925
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3:  Nærmere beskrivelse av komiteenes- og gruppenes aktiviteter: 
a)  Tunkomiteen: 
aa)  Utførte arbeider: 

• vevstua:  er pusset opp, tak og vegger malt, nytt golv er lagt, og en bærestolpe midt i rommet som hindret bruk 
og tilgang, er fjernet. Opphengsystem for utstillinger  montert.  I 2015 ble nytt vindu mot vest satt inn. Til 
sammen gjør dette at vevstua fremstår mye lysere og mer innbydende. Alt arbeidet er utført på dugnad. 

• veranda på hovedhuset: totalrenovering av taket; nye sperrer og taktekking. Malt inn- og utvendig. 
• sikringsskap: montert helt nytt m/automatsikringer. 
• kjøkken: totalrenovering, tak og vegger malt, golvet bonet. Montert nye overskap som er ført opp til taket. 

underskapene malt. Nye taklamper satt opp, og flere stikk-kontakter på egne kurser gjør vaffelsteikinga 
enklere. 

• heimevernsfana: har nå fått overtrekk som sikrer mot falming. 
• snøsikring:taket over vedskjul og skomakerverksted er sikret mot snøras. Varselsplakater satt opp som forbyr 

parkering langs bryggerhuset vinterstid. 
• maling: maling av div. utvendige rekkverk m.m. 

ab)  Investeringer: 
• sittebenker ute: innkjøpt 7 stk. benker med/uten ryggstø. Plassert på tunet. 

2 stk. benker, solide, laget av store, kløyvde furustokker plassert vest for låven.  Gave fra Håkon Næss. 
• høyttaler: ny utehøyttaler montert sør-vest på låveveggen . Det er nå til sammen montert 4 høyttalere inne og 9 

ute. 
• markise: ny, større og bedre markise montert over utescene. Den gamle blir montert over terrassen mot syd. 

ac)  Annet: 
• grus: parkeringsplassen nord for bryggerhuset ble opparbeidet i 2015. Er nå gruset opp på nytt. 

MERKNADER: Med få unntak er alle arbeider utført på dugnad. Flott! 
ad)  Brann- og sikkerhet: 

 Brannvernleder og brannvesen understreker betydningen av -  og skjerper rutinene for brannvern,  og krever 
oppfølging med kontroll og øvelser. Styret har vedtatt skjerpede rutiner for alle virksomheter. Alle mannskaper 
vil bli informert om at disse skal følges. 

• Det er foretatt brannsikringskontroll  19.01. 2016 
• Brannøvelse  gjennomført  24. juli  (søndagsåpent). 

ae)  «Grønt og pent»: 
  Utearealet holdes som vanlig pent og i orden.  

• Plenklipping og kantslåing utføres på dugnad av Geir Elgesem og Magne Bye. Blomster og trær holdes 
vedlike av Kvelde- og Hvarnes hagelag. En takk til alle! 

b)  Samlingskomiteen: 
ba)  Generelt: 

 Samlingskomiteen har gjennom året 2016 gjennomført 12 møter, hvorav de 6 første møtene også behandlet 
IKT-saken. Den 2. mars ble arbeidet sluttført, og «IKT for Hedrum historielag»  ble oversendt styret. 
Rapporten ble på ca. 50 sider.  Flere medlemmer av Samlingskomiteen deltok på FotoStaion-kurset som styret 
arrangerte 2. nov. 2016. Vi venter spent på videoopptaket som ble gjort, det vil være nyttig til oppfriskning. 
Andre oppgaver Samlingskomiteen har drøftet, er videre framdrift og ansvarsfordeling. Her vil det være behov 
for tilpasning og ansvarsfordeling i praksis. Det vil være viktig at den videre utviklingen gjennomføres i et 
tempo som muliggjøre delaktighet for alle gruppene på en tilfredsstillende måte. Samlingskomiteen bør derfor 
fortsatt delta aktivt i arbeidet med videre framdrift og utvikling til beste for hver enkelt gruppe. Og dette vil i 
uoverskuelig fremtid være en kontinuerlig prosess. 

bb) Bildegruppa: 
 Bildegruppas ansvarsområde er innsamling og registrering og arkivering av bilder og gjøre disse tilgjengelige 
for interesserte. Bildene kan gis som gave til historielaget, og vi arkiverer disse, eller vi får låne bildene og 

5. Kulturskrinet 555 550

6. Slektsgranskergruppa, arkivgruppa, bilde og gjenstandsgruppas arbeid. 804 870

7. Faste leietakere, lag/foreninger/gruppebesøk/fester/jubileer 4560 4045

8. Tors onsdagsturer 680 860

                                                                               TOTALT besøkstall 13794 13710
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kopierer disse til vårt arkiv og originalene returneres til eierne. Basen er økt med 1000 bilder siste året, og vi 
har nå over 6000. 
I 2016 har gruppa hatt nærmere 40 arbeidsdager med ca. 1200 timer. Av årets arbeidsområder kan nevnes: 
Omorganisering av arbeidet i samlingskomiteen og organisering av bildegruppa etter innføring av nytt 
program og arbeidsprogram. Innkjøring av nytt dataprogram og reorganisering av databasene og sikring med 
innføring av nye rutiner, har tatt mye tid. Nytt materiell for kopiering av bildene har økt vår kapasitet 
vesentlig, og vi kan i dag kopiere flere hundre bilder på en arbeidsdag. 
Gruppa har fått mange positive tilbakemeldinger for bildefremvisningene på sommeråpent. Bildegruppa 
ønsker fortsatt gamle og nye bilder fra «Gamle Hedrum», spesielt bilder fra dagliglivet, bilder som viser 
mennesker, dyr og landskap, gamle bygninger, begivenheter i familien, fra arbeidsliv, seterliv og fritidssysler. 

bc)  Gjenstandsgruppa: 
 Vi har i hele året jobba med å systematisere og rydde i det digitale arkivet medå samstille foto og dokumenter. 
Dette arbeidet med å fotografere og systematisere gjenstandene er et viktig i forhold til sikkerheten mot f.eks. 
tyveri og brann. Vi holder fremdeles på med å lage et system i FotoStation for å ta vare på data som 
gjenstandsgruppas gjenstander. Dessuten forberedes det et system for å konvertere tidligere data (Ragimus-
basen) til FotoStation, hvorav data for ca. 2800 registrerte gjenstander sammenkoples med foto. 
Dette arbeidet har vært prioritert, noe som førte til at utstillingene har vært uforandret dette året. Bortsett fra at 
at det er hentet motorsager fra lageret på Nordkvelle til ny utstilling på låven. Den ble med god hjelp av Kjell 
Odberg  ferdigstilt til søndagsåpent i år. 
På høsten har vi fortsatt med det digitale arbeidet, men også så smått tatt fatt på registrering av innkomne 
gjenstander fra i sommer. To personer har sagt seg villige til å bistå gjenstandsgruppa, og det er vi veldig glade 
for, for vi trenger flere folk. 

bd) Slektsgruppa: 
 Den delen av slektsgruppa som arbeider direkte under samlingskomiteen, har ansvar for slektsmaterialet som 
er i historielagets eie. Her er det også tatt med annen litteratur som er oppbevart i biblioteket og i kjelleren(ca. 
500 på begge steder). Om dette er riktig er vi ikke sikre på, men tar det ansvaret inntil videre. Et utvalg ser nå 
over bøkene for å sortere dem, hovedsakelig hva som er direkte slektsrelaterte og andre fornuftige grupper. 
Hvordan oversikten skal publiseres, er ikke avgjort, men vi har diskutert flere løsninger. 
Vi har noe mer materiell i forbindelse med Lynnestå (Heidarheim 2014-15). Ei gruppe skal se videre på dette 
med tanke på å samle alt i et hefte som vil inngå i biblioteket. 
Som nytt prosjekt, har vi planlagt «Historien bak falne i Hedrum i 2. verdenskrig med utgangspunkt i 
minnesmerket i Kvelde». 
Slektsgruppas «Ressursgruppe» står for den utadvendte virksomheten. Gruppa hadde 32 møter i 2016, totalt 
frammøtte var 552, og gjennomsnittlig på møtene har det vært 17,3 personer. i tillegg har vi hatt anslagsvis 70 
personer innom gruppa for å få hjelp til slektsgransking i en eller annen form. 
Vi har også i 2016 vært tilstede på alle sommeråpentdagene mad presentasjon av gruppas arbeid. Mange av de 
besøkende har fått svar på spørsmål om slekt og slektsgransking. En del av besøkende har, som i tidligere år, 
begynt i gruppa den påfølgende høst og blitt medlemmer av historielaget. 
Gruppa har også i år hatt besøk av naboer som gjerne vil vite mer om arbeidet med  slektsgransking, 
organisering mm. Vi har deltatt i «Slektsdagen» på Bølgen, der vi orienterte om slektsgransking og om vårt 
arbeid i Hedrum historielag. Fra gruppa deltok ca. 10 medlemmer. 

be)  Arkivgruppa: 
Arkivgruppa har i 2016 mottatt et fåtall eksterne arkiver, samt noe tillegg til arkiver som tidligere er registrert. 
Dette materiale er plassert i vår avlåste del i arkivrommet, og vil bli registrert så snart vårt valg av 
arkiveringsprogram er avklart og godkjent.  
Gruppa har i løpet av 2016 digitalisert og lagret  alle papirkopiene fra det tidligere Asta-arkivet. Det har også 
vært diverse henvendelser med spørsmål, og alt er besvart så langt som mulig. Vi har mer plass, og vi tar 
gjerne i mot flere arkiver fra personer, foreninger og bedrifter i området «gamle Hedrum». Ta kontakt med 
arkivgruppa! Representanter fra gruppa treffes i biblioteket på mandager mellom klokken 12 og 21. 

4:  Onsdagsturene: 
 Som alltid var det Tor Bjørvik som stod for arrangementene. Fordi dette er så viktig, gjentar vi gjerne oss selv 
fra forrige rapport: Dette er historielagsarbeid på sitt  aller beste; gjenoppdagelse-/opplevelse av steder og 
mennesker  som har en historie å fortelle. Historien bevares. 

  Vi er Tor Bjørvik stor takk skyldig for sitt utrettelige engasjement! 
 Et gjennomsnittlig frammøte på vel 75, er en liten nedgang fra året før;  noe været får ta en del av ansvaret 
for, men  viser likevel at interessen for turene holder seg godt. 
En stor takk til de mange positive grunneierne som har tatt i mot oss.  
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     Oversikt over turene:  

*Turen skulle gjenskape den gamle tradisjonen med at seterjenter fra Lardal, Andebu og Ramnes møttes og 
danset midtsommerstid på Barlindkollen der hvor 3 kommuner møtes. 

5: 5.  Kursvirksomheten: 
   Følgende kurs er avviklet i 2016:   

6:  Sommeråpent:  
 Det ble avviklet 10 sommeråpent-søndager i tiden 28. juni til 28. august.  Besøkstallet ble i 2016 notert til 
4670, hvilket er 100 lavere enn året før.  Veteranbildagen toppet med 1200 besøkende.    280 frivillige stilte 
opp på dugnad for å gjennomføre sommeråpent.  Fabelaktig!  En stor takk til alle! 
Årets temaer var som følger: * Åpning m/gudstjeneste og dåp. * Veteranmotorsykkeldag.  * Utflytterdag. 

 * Veterantraktordag.   * Trafikk på Farris.   * Åpen dag.   * Hvalfangerdagen.   *  Veteranbildagen. 
 * Garn-ull-lin- klær.  * Markedsdag. 

7:  Pr-ansvarlig: 
 Hedrum historielag har i 2016 , som i årene før, hatt stor aktivitet med i alt 30 arrangementer fordelt på 
sommeråpent, søndagskafeer, temamøter, jule- og påskemøter og 9 onsdagsturer.Tor  Bjørvik sørger på en 
utmerket måte for at alle arrangementer blir bekjentgjort både ved forhåndsomtale, referat og annonsering i 
lokalavisene i Larvik-/Sandefjord, og i Grenlandsdistriktet. 
I tillegg legges informasjonen ut på lagets hjemmeside. 

Dato Sted Kontaktperso
n

Ca 
Antall

Merknader

23.6. Kvisla v/Farris Arne Kvisla 100 St. Hans feiring

26/6 Lindsverksetra 
i Lardal

Per Olav 
Runningen

50 I samarbeid m/historielagene i Lardal, Andebu 
og Ramnes   *(se ekstra omtale)

29/6 Roligheten Johan Husabø 70

6/7 Langevann i 
Andebu

Arvid Vegger 90 I samarbeid med Andebu fortidslag.

13/7 Nordgardssetra Tor Bjørvik 70 I samarbeid med Lardal historielag

20/7 Fossane i 
Vestmarka

Svein Erik 
Fauskanger

80

27/7 Bjerke i 
Tjølling

Anna Kristine 
Kaupang

80 I samarbeid med Tjølling historielag.

3/8 Setra i 
Farrisbygda

Fanny Kræmer 60

10/8 Gjønnes Erling Tvedten 80

                                         Totalt: 680

Kurstype Vår-16 
Ant.

Høst-16 
Ant.

Kursleder(e)

Flisfat (dag) 13 9 ingen

Flisfat  (kveld) 7 0 Reidar Løvaas

Treskjæring 9 8 Ole Kristoffersen

Malekurs 8 10 Vigdis Fjeldstad

Datakurs 8 9 Eigil Wessel/Egil Hem

Vevkurs 12 14 Kari Kaupang Mikkelsen

Bildebehndling 6 0 Reidunn Bjørnøe/Aage Næss

63 50
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8:  Historielagets hjemmeside: 
  Hjemmesida ble opprettet i 2005.  

 Hjemmesida gir publikum mulighet til å  følge med i hva som skjer i historielaget. Her finnes  artikler, bilder, 
filmer, prologer og oversikt over utgitte bøker. Her finner man også alle arrangementer, utleiepriser, 
kontaktpersoner og forskjellige linker som fører publikum inn i andre relaterte forhold innen historielaget. 
Hjemmesida er i dag ikke bare begrenset til norsk publikum. Det er fullt mulig å oversette all tekst til ønsket 
språk. Det er derfor spennende når en hører om utlendinger som finner vår side! 
Vi ønsker mer stoff til hjemmesida. Kontakt Reidunn Bjørnøe. 

9:  Prosjektgruppe for bøker og skrifter: 
  Prosjektgruppa  utarbeidet i 2015 en systematisk  oversikt, med prissetting av  bøker og skrifter  for salg.  
   Denne holdes kontinuerlig oppdatert Det er opprettet et eget depot med 3 ekspl. av samtlige skrifter 

som ikke skal selges, men reserveres for historielaget i ubegrenset tid. Tor Bjørvik er en flittig leverandør av 
bøker og skrifter for salg til publikum. Alt gratis, selvfølgelig!  Takk til Tor!  

10: IKT (datasystemer): 
 Etter et grundig og omfattende forarbeid i samlingskomiteen (omtalt i pkt. 3b), fattet styret vedtak om at 
lagring og sikring av historielagets verdier skulle skje gjennom en to-sidig IKT-løsning: 

• Dokumentarkiver (unntak privatarkivet) lagres i Office  Microsoft 365 med lagring «i skya» 
• Bilder, foto, film og oversikt over gjenstander registreres og lagres i FotoStation-program på egne servere 

på tunet. 
• Person- og institusjonsarkivet lagres som tidligere i kjelleren. System for digital lagring er ennå ikke valgt. 
• Det ble i 2016 innkjøpt betydelig teknisk utstyr og programvare til hjelp for å løse oppgavene som nevnt i det 

foregående. 
Historielaget knyttet til seg to datakyndige – Audun Seierstad og Stein Hagen - som skal gi nødvendig råd, 
veiledning og teknisk- og programmessig hjelp. 
Disse inngår i et nyopprettet datautvalg som får hovedansvar for all databruk i hisorielaget. 
Utvalget består av: Aage Næss, Reidunn Bjørnøe, Martin  Røsjorde med  Audun Seierstad og Stein Hagen 
som ressurspersoner. 

11.  Vevstua: 
 Vevgruppa har for tiden 15 aktive vevere. Kari Kaupang Mikkelsen er fagansvarlig, Signe Lofstad kasserer og 
Anne Næss leder/sekretær. 
Hver måned samles alle deltakerne til drøfting hvor virksomheten gjennomgås og planer legges. 
Deltakerne er på omgang tilstede når vevstua holdes åpen på alle søndagsåpentdagene. 
Vevstua gjennomgikk helrenovering i 2016 (pkt. 3a), og 1 ny vev er innkjøpt.  

D:  KUNSTUTSTILLINGER: 
I 2016 ble Holmensalen stilt til disposisjon for presentasjon av kunstarbeider fra lokale kunstnere fra 
Lågendalen i det tidligere Hedrum kommune. Ei egen gruppe valgte ut arbeider og arrangerte utstillingen. 
Ei tilsvarende utstilling ble gjennomført i «snekkerbua.» 
Utstillingene var vellykkede med god publikumstilgang. Arrangementene frister til gjentakelse. 
Arbeidet med registrering av alle Hans Holmens verker fortsetter, og en håper å få ferdig en samlekatalog over 
disse i løpet av 2017. 

E: FONDS: 
1. Tore Kaupangs minnefond: 
Det    Det har ikke vært bevegelse på fondet siste år. Status ved årets utgang var kr 39 447,14 

2.  Gavefond: 
 Historielaget mottar hvert år div. former for gaver, donasjoner  o.lign., Eksempel på dette er gaver gitt i 
begravelser. Disse pengene har tidligere gått inn på på lagets sparekonto. I enkelte tilfeller ønsker giver at 
gaven skal brukes til øremerkede tiltak innen historielaget, slik som f.eks. er tilfelle med Tore Kaupangs 
minnefond. 
Styret bestemte derfor at slike gaver skal skilles ut på en egen fondskto. 
Gavefondets størrelse ved årets utgang var kr 62 584,-, 
  

 F:  «HEIDARHEIM»: 
  Det var ingen ny utgivelse av «Heidarheim» i 2016.  Neste utgave planlegges i november 2017. 

G:  GAVER OG TILSKUDD:  
1:  Larvik kommune: 
a)  Driftstilskudd: kr 25 000,- 
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b)  Investeringstilskudd:  kr 30 000,- 
c)  Kulturskrinet: Kr 75 000,- 
2:  Fra private  gaver:  
a)  Tor Bjørvik: Foræret historielaget «Fokusgaven» sin: kr 5 000,- 
b)  Ukjent giver:   Kr 554,- 
3:  Vestfold fylkeskommune: Skjøtsel Lunden gravfelt: kr 10 000,-    
4:  Statens vegvesen: Skjøtsel av Bommestad vegminne: Kr 10 000,-,  
  hvorav halvparten går til Hedrum barneskole som utfører det praktiske arbeidet.  
5:  Momsrefusjon: kr 48 093,- 
6:  Gjensidige: Utbytte kr 4 361,-         214 554,42 
7:  Norsk tipping: Grasrotandelene kr 6 539,42 
8:  Annet: Håkon Næss: Materialer til 2 sittebenker ute. 

H:  ÆRESMEDLEMMER: 
På årsmøtet i 2016 ble Ragnhild Tidemansen og Kolbjørn Næss utnevnt som æresmedlemmer i Hedrum 
historielag og ble hedret med blomster og diplom for «lang tro og tjeneste». Vi gratulerer! 

I:  KULTURMINNER:   
  Historielaget har ansvar for vedlikehold av følgende kulturminner: 
   

J:  STYRELEDERS AVSLUTTENDE KOMMENTARER: 
2016 har vært et svært aktivt år for Hedrum historielag. Som tidligere år, har medlemmene villig stilt opp til 
dugnadsarbeid, noe vi er helt avhengige av. En varm takk til dere alle! Uten dere hadde dette vært helt 
umulig. 
Sommersesongen var preget av noe skiftende vær, men folk møter opp, søndag etter søndag. Vi får gode 
tilbakemeldinger og folk gir uttrykk for at de trives her. Dette er et fint møtested  
Å følge med i den digitale utviklingen er også nødvendig for historielaget.  Vi har mye historisk materiale 
som det er viktig å ta vare på for ettertiden.  Nå er det investert i nytt utstyr, og både gjenstander og bilder 
blir fotografert og digitalisert, skriv og dokumenter blir arkivert.  
Historielagets formål er å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, kulturvern og tradisjoner, samt å ta 
vare på alt som har betydning for Hedrums historie. Det er viktig å kunne fortelle om folks livsvilkår opp 
gjennom tidene. 
Folk kommer ofte fra fjern og nær for å finne ut mer om slekta si. Noen av disse møtene gjør sterkt inntrykk. 
De gir uttrykk for stor takknemlighet over få fortalt historier om slektninger som har bodd i Hedrum og som 
de selv ikke har møtt, og ikke minst bli vist de stedene de har bodd, kanskje for hundre år siden. Dette er 

Kulturminne Ansvarlig

Lunden gravfelt v/Hedrum kirke Finn Roligheten, Arne Solem, Arne Hellenes.  
Medhjelpere: Rolf Are Farmen, Kristian Røed.

Røveren bygdeborg Jørn Tollefsen

Hagenes hammerverk Anton Tutvedt, Kjell Aasrum

Sundby potetkjeller (Syltre( HHL v/tunkomiteen

Nordre Furulundseter Gunn Tove og Knut M. Furulund (Grønn omsorg)

Majorstua i Hvarnesdalen Rolf Lofstad, Sverre Hvarnes

Flommerkende v/Hvåra bru Harald Skaatan

Haugen sag  og mølle Johan P. Vallestad, Hans Olav Holt

Tjuvhelleren i Farrisbygda Peder Christiansen, Egil Pettersen

Stordalen (mellom Svartangen i 
Siljan og Odberg)

HHL v/styret

Bommestad vegminne Tor Bjørvik. Hedrum skole har det praktiske ansvaret.
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historielagsarbeid på sitt beste! Her er det medlemmer som stiller opp og deler av sin kunnskap. 
Engasjementet er stort, og det takker vi for. 
Takk til styret for godt samarbeid! 
Vi går inn i 2017 med mot og optimisme! 

    Kvelde , februar 2017. 

_______________________       ___________________________ ___________________  _________________ 
      Kristian Røed  (nestleder         Asbjørg Holt Samuelsen (leder       Hans S. Gjone (kasserer)     Egil Hem    
(sekretær) 
        
_______________________  ____________________________  __________________ 
  John Grimholt                      Aage Næss    Solveig Hvaal Støvland 
   (styremedlem)        (styremedlem)    (styremedlem) 
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