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Sak 1 . Konstituering 

Valg av dirigent og referent. 

Sak 2 – Beretninger 
Styret har i perioden bestått av: 

Leder Ulf Kolstad 
Nestleder Valter Bakkene 
Sekretær Torill Bergene 
Kasserer Turid Heller 

Styremedlemmer Bjørn Borgås 
 Henning Pytterud 
 Hans H. Løkke 

Varamedlemmer: Roy Heier 
 Torgny Toverud 

 

I løpet av året er det avholdt 8 styremøter og behandlet 48 saker. 

Pr første januar 2020 har laget 335 medlemmer. 

 

Styreleders beretning for driftsåret 2019 for Askim historielag 
 

Vi deltok på årsmøtet til Østfold historielag og har deltatt på ett tillitsmannsmøte 
samme sted. 

Januar 
Vi gjennomførte medarbeidersamtale med vår ene ansatte renholder Astrid Haugen. 
Der ble vi enige om å utvide hennes arbeidsområde til også å omfatte  
Magasinet i kjelleren i Randulfstua. 
Østfoldmuseene ble kontaktet med tilbud om å overta stas-sleden som står lagret i 
låven. Tilbudet ble avslått og sleden blir stående. 

Februar 
Terje, Valter og meg besøkte Invandringsmuseet i Faresø nord for København i to 
dager. Bakgrunn for besøket var å innhente flere opplysninger om dette museets drift. 
Vi møtte museumsinspektør Anders Torkildsen som svarte på alle våre spørsmål. 
Opplysningene skulle nyttes i den videre fremdriften i vårt eget utvalg som lager et 
forprosjekt for et slikt museum i Askim med nasjonal betydning.  

En representant for IMDI møtte styret og vårt utvalg i Klokkergården. Han ble bedt 
om synspunkter på vårt prosjekt om et Invandringsmuseum. Han gav en fargerik 
støtte til prosjektet men hadde ikke en krone å bidra med. 
Uken etter var det et møte internt om samme tema der Industridelen av prosjektet 
ble tonet ned. Heretter er det et rent innvandrigsmuseum man etterstreber. Men i 
utformingen av et slikt museum egner næringslivet i Askim seg godt som suplement, i 
fortid og nåtid. 



Denne måneden hadde vi et møte med E-Co  sin lokale ledelse om reetablering av et 
dobbeltspor mot endebutten på Vammatoppen. E-Co stilte seg positive til prosjektet. 
Men de lagrede Nåler som ligger i traseen må flyttes, og ledelsen i E-co skisserte da 
en tidshorisont på mer enn tre år for å gjennomføre flyttingen. 
Senere samme dag hadde vi et formøte som forberedelse før et besøk vi skulle 
gjennomføre i Kunnskaps og integreringsdepartementet dagen etter. Møtets tema var 
etableringen av et mulig Innvandringsmuseum i Askim.  

Femtende februar møtte vi statsekretær Erlend Skau og Elin Olsen i departementet. 
Vi orienterte om vårt prosjekt og bad om støtte til gjennomføringen. Vi fikk muntlig 
støtte, men ingen midler med på kjøpet. Vi ble også bedt om å lage et forprosjekt før 
eventuelle flere møter om samme sak. Askim kommunestyre innvilget oss i ettertid kr 
50.000,- til utarbeidelsen av et forprosjekt. Vi følte ved hjemreisen at vi ikke fikk noe 
spesielt ut av dette møtet i departementet.  

Denne måneden fikk vi også besøk fra Østfoldmuseene ved Folkenborg til 
historielaget. Vi informerte om vår virksomhet. 

Mars 
Måneden startet med årsmøtet vårt der Dag Mysen var foredragsholder om 
møbelindustrien i Mysen.  

I slutten av måneden deltok vi med fire delegater på Østfold Historielags årsmøte i 
Varteig. 

April 
Ny ovn ble innkjøpt til Lierstua sin stue. Det er to vedovner i bygget i tillegg til grua. 
Begge ovnene var i dårlig forfatning. Denne ovnen ble restaurert med pris 10.000,- 
ferdig montert.Leder og nestleder deltok på årsmøtet til Eidsberg historielag med et 
foredrag om vårt lags virksomhet. 

Mai 
Alle politiske gruppeledere og Integreringsutvalget i Askim kommune ble invitert til 
informasjonsmøte om vårt prosjekt om etablering av et Innvandringsmuseum i 
Askim. Integreringutvalget samt to politikere møtte. Denne måneden fikk vi også 
pengegave fra DnB stiftelsen til Museet. 
Vi vurderte denne måneden vår deltagelse i et nytt dataprogram foreslått av Østfold 
Historielag kalt Styrewebb. Vi valgte en begrenset innføring av programet. 
Rotary gjennomførte sin årlige vårdugnad på museet tjuende mai. Arbeidet med 
Viking utstillingen kom i gang. 

Juni 
Måneden startet med åpning av museet for sesongen. Mye folk kom og det var et 
yrende liv denne søndagen. Dessverre skadet en ung gutt seg stygt denne dagen. Han 
løp og falt og traff i fallet en rest av et vinkeljern som sto igjen i bakken. Det var ikke 
mulig å se det, og sittende ledelse i historielaget var ikke klar over at det var der. 
Gutten skar opp underarmen fra håndleddet til albue på innsiden av armen. Til alt 
hell ble ikke blodårer eller sener skadet. Han ble kjørt til Kalnes for å behandle og sy 
såret. Historielaget laget en skademelding til vårt forsikringsselskap om saken. Vi 
kjøpte også i etterkant en styre forsikring. Dagen etter ble vinkeljernet gravet opp. 



Det ble da i tillegg funnet et tilsvarende jern noen meter lenger mot syd i høyt gress. 
Dette ble også fjernet. Hendelsen medførte også at vi ville gå til anskaffelse av 
sanitetsutstyr i flere bygg.  

Andre uken i måneden ble den årlige skoleuka gjennomført. Det ble også denne 
måneden holdt et oppstartmøte med hensikt om å samle den fulstendige historien fra 
andre verdenskrig i Indre Østfold. Med på møtet var historielagene, Høytorp fort og 
Kjærbus samlinger. Fra oss ble det bestemt at Harald Johnsen, Hans Harald Løkke 
og Bjørn Børud skulle være våre representanter inn i dette arbeidet. 
Ansatte i Askim kommune hadde et sommermøte på museet med historielaget som 
guider. Midtveis i måneden ble det gjennomført en medlemstur til Notodden og 
Heddal Stavkirke. Turen varte en hel dag og var vellykket. 
Senere kom Steinerskolen på sitt første besøk med en klasse på museet. Besøket ble 
vellykket. 

Dette avsluttet første halvårs program. 

Juli 
Aktiviteten i laget ble denne måneden begrenset til at museet holdt åpent tre timer 
hver søndag gjennom måneden. Ansvaret for åpningen ble fordelt mellom tre 
medlemmer. Det kom noen besøk, men det kunne gjerne vært flere. 

August 
Vi startet med et møte med Frode Fossum. Bakgrunnen var at han hadde fanget opp 
at det på sosiale medier var lagt ut skinner og sviller til salg. Materiellet var fra 
etablering av sidebanen til Vamma kraftanlegg i 1910. Han varslet oss om dette. Vi 
tok en rask definisjon der slikt materiell ble inkludert som en viktig del av vår 
kulturarv som kunne bli solgt ut til private. Vi ønsket derfor å handle, og vi ønsket 
Frode med på laget. Vi laget da et nytt utvalg kalt Lokalhistorisk jernbaneavdeling. Vi 
ønsket Frode som leder i dette utvalget. Møtet var med bakgrunn i disse 
opplysningene. Vi kom til enighet, og Frode er med som leder for dette utvalget, og 
han sitter også inn i styret med tale og forslagsrett. Dagen etter gjennomførte vi 
forhandling med eieren av materiellet om kjøp. Prisen for partiet med 200 meter 
skinner samt et antall sviller ble 65.000,-. Materielet skal overtas i 2020 første 
halvår. Befaring av materiellet ble gjennomført.  

Restaurering av Smia på museet startet. Taket ble løftet av og bygget plukket ned. 
Arbeidet skulle sluttføres i 2020. Pengegaver har kommet fra Dnb stiftelsen og 
Fylkeskonservatoren. 
Ovn nummer to kjøpes inn og monteres i kjøkkenet i Lierstua. Samme pris som den 
første. Med dette er det mulig å fyre i alle rom i første etasje og ha god innetemp 
lenger i sesongen. 

Arbeidet med prosjekt Vammatoppen starter opp med planlegging og søking om 
midler. Sparebankstiftelsen Sparebank1 innvilget kr 250.000,- til prosjektet. Totalen 
ble da 315.000,- med kjøpet av materiellt som historielaget tar av egne midler som 
egeninnsats i tillegg til dugnadstimer. Den årlige rømmegrøten for Rotary ble 
gjennomført og vi hadde medlemsmøte med visning av gamle bilder fra kommunen. 



September 
Kontrakt om kjøp av skinner og sviller til bruk på Vammatoppen ble underskrevet. 
Midt i måneden deltok vi på tillitsmannsmøte ved Østfold historielag. Senere i 
måneden kom Norsk Folkehjelp på befaring for å foreslå hvilke typer sanitetsutstyr vi 
burde anskaffe og hvor disse burde plasseres på Museet. Det endte med en bestilling 
der Norsk folkehjelp skulle levere utstyret. Vi tegnet også en vedlikeholdsavtale med 
dem der de årlig inspiserer og etterfyller det som måtte være brukt.  

Oktober 
Tegninger av prosjektet på Vammatoppen ble levert fra Steinar Heller AS. Disse ble 
nyttet i dialog med E-co samt i søknader om økonomisk støtte. 
16. okt fikk vi besøk av Kråkerøy historielag, et hyggelig samvære med utveksling av 
erfaringer. 

Den syttende ble Sildeaften arrangert med ing. Rafoss som foredragsholder med tema 
Solbergfoss kraftstasjon. Godt besøk denne kvelden. Samme dag ble søknad om 
økonomisk støtte sendt Sparebank1 stiftelsen. Dette fenget deres interesse og vi ble 
oppringt for å svare på noen oppklarende spørsmål. Deretter innvilget de 250.000,- 
til prosjekt Vammatoppen. Og takk for det. Da var prosjektet gjennomførbart. 
Senere i måneden inviterte vi våre medlemmer til informasjon om prosjektet på 
Vammatoppen. Kun fire kom.  

Tjueførste oktober registrerte vi gjenstander i Kirkemuseet som har vært i kapellet, 
Den Kvite Symra i Askim. Museet måtte ut grunnet at Fellesrådet i Indre Østfold 
skulle ha kontorer ved Askim menighetskontor og måtte ta alle rom i bruk til dette. Vi 
hadde ikke plass i egne lokaler og spurte Hobøl historielag om de kunne innlemme 
disse gjenstandene i sitt Sakrale museum ved Hobøl kirke. Vår motivasjon i ny 
sammenslått kommune er at vi må bygge opp under eksisterende aktiviteter. Og 
museet i Hobøl har en flott utstilling der gjenstander fra Askim vil komme til sin rett. 
Alle gjenstander er registrert som utlån til formålet. 

Tredevte okt hadde vi et møte med en offiser fra Kjeller som er ekspert på flyslipp 
under krigen, og muligheten for at hen kan holde et foredrag om temaet i 
Randulfstua. Dato ble satt til januar 2020.02.27 

November 
Femte november ble Viking utstillingen åpnet av Gammel og ny ordfører sammen 
med Margaret Aadalen. Mange inviterte deltakere var til stede. I slutten av måneden 
ble det laget branninstrukser som ble hengt opp i bygg på Museet. Den tjueførste ble 
Gløggaften gjennomført med quiss av Terje. Rimelig godt oppmøte. 

Desember 
Måneden startet med et møte med lokal sjef E-co om prosjekt Vammatoppen. Han 
informerer at de skal flytte nålene som ligger lagret i traseen der dobbeltsporet skal 
anlegges. Men at det kan skje tidligst om tre år. Dette var nytt for oss, som var i gang 
med forberedelsene til gjennomføring. Vi tilbød da å støtte flyttingen med femti tusen 
kroner for en raskere gjennomføring. Noen dager senere ble dette konfirmert fra Tord 
Whetelund at flytting vil skje første halvår 2020. Det var en stor lettelse for oss at 
prosjektet ikke ble utsatt på ubestemt tid. 



Under møtet spurte også Tord Whetelund oss om vi hadde areal for plassering av 
gårdssagen vi er stilt i utsikt å overta. Vi ble noe overrasket over dette også, da vi 
hadde sett for oss at en overtagelse skulle skje med sagen lokalisert der den står. Vi 
bekreftet da at vi kan finne et egnet sted rett syd Vrangenstua. Samtidig sa vi at vi 
ikke hadde økonomi til å gjennomføre en slik flytting. Han parerte da med at det 
burde kanskje la seg gjennomføre allikevel. Og der står nå saken. Han informerte 
også om administrasjonsbygget i Solbergforss, der E-co har hatt et ønske om salg, 
alternativt riving. Han sa at det man fra de ansattes side ikke ønsket at bygget skulle 
rives. Og antydet at de ville forsøke å gi kommunen disposisjon over bygget, og at de 
kunne gi disposisjonsretten videre til eksempelvis historielaget. Vi håper at dette blir 
noe av, og vil stille opp for en eventuell overtagelse om det blir aktuelt. Bygget er godt 
vedlikeholdt og har et stort potensiale for informasjon om kraftverkshistorien i 
Askim. Samt andre aktiviteter. Utleie kan også være aktuelt. Vi avventer videre 
fremdrift i saken. 

Femte desember hadde vi alle aktive medlemmer til en juletallerken på Randulfstua. 
Oppmøtet var upåklagelig. Dette er historielagets måte å takke alle som bidrar 
gjennom året som en takk for innsatsen. Dette var tredje året dette ble gjennomført, 
og vi ser at deltagelsen har økt fra 16 første år til mer enn førti i 2019. 
Året ble avsluttet med et tilsyn av elanlegget fra Hafslund. Det ble godkjent uten 
anmerkninger. 

Det som ikke er listet i denne oppramsingen er den daglige driften ved Askim 
historielag. Lokalhistorisk arkiv og Magasinet har åpningstider mandag til og med 
torsdag ukentlig fra 9 til 12. Mange frivillige arbeider for oss disse dagene med 
registreringer og digitalisering, arbeider med prosjekter og deltagelse i ulike møter i 
ny kommune. Summert ligger denne innsatsen på mellom 10000 og 15000 
dugnadstimer årlig. Og den er økende.  

Dette gjør at Askim historielag leverer lokalsamfunnet ivaretagelse av hukommelse og 
kulturarv, og at dette lagres på forsvarlig måte for framtiden. 
Vi i styret er svært stolte av våre medlemmer som viser en fremragende innsats. 

Tusen takk skal dere ha alle sammen. 

Ulf T Kolstad 
Avtroppende leder 

  



Askim museum, magasinet  -   Årsmelding for 2019 
Etter at 2017 og 2018 var gått med til å rydde gjenstander ut av magasinet, dele hele 
lokalet i tre  rom, male,  installere ny lysarmatur og få satt opp rullereoler og ryddet 
tilbake gjenstander, har 2019 vært året for å sette istand utstillingslokalet. 

Glasskap og kuber er innkjøpt og egnet lys i form av spotlight er kommet på plass. En 
salonggruppe med fire stoler, en arbeidsplass med hevbart bord, samt en liten 
ekspedisjonsdisk gjør lokalet funksjonelt.  

Den første utstillingen er viet AS Askim Gummivarefabrik samt klubben der, og 
Viking AS. 

Det meste av utstillingen var på plass i begynnelsen av oktober, og i slutten av 
måneden var de siste store bildene også hengt opp. 

Frode Fossum har stilt til disposisjon for utstillingen 45 – 50 mindre gjenstander som 
er utstilt i to egne glasskap.  

Den offisielle åpning var tirsdag den 5. november kl.12 med innbudte gjester. 

  

 

Etter åpningen har vi nå begynt på det meget omfattende arbeidet med å «telle opp» 
alle gjenstandene som var lagret i det gamle magasinet. De ble i all hast flyttet inn i en 
container, og så senere flyttet tilbake da de nye reolene var på plass. Det viser seg at 
det også er mange gjenstander blant disse som ikke tidligere er registrert. Per 31. 
desember 2019 har vi hatt opptelling på 950 gjenstander, og 190 av disse er også 
registrert digitalt slik at de er søkbare. 

Det minste av de tre rommene er tenkt brukt som et mottaksrom for gjenstander, 
med dertil egnet utstyr, men vil nå i tiden fremover bli brukt som «fotostudio» i 
arbeidet med å avfotografere og registrere alle kartene vi har fått fra skolene i Askim. 

 

Askim, den 29. januar 2020 

Valter Bakkene 

  



Askim Lokalhistoriske Arkiv 
Aktiviteten i Klokkergården har variert noe gjennom året. Et titalls personer har 
bidratt i større eller mindre grad. Åpningstiden er mandag til torsdag 0900 til 1200, 
men flere bidrar langt ut over det. Det er vanskelig å anslå hvor mye det dreier seg om 
totalt, men det kan dreie seg om ca 3 årsverk. Vi har hatt åpent hus første 
mandagskveld i måneden. Oppslutningen om dette har vært heller beskjeden og vi vil 
trolig avvikle ordningen. 

Følgende personer har vært med i ALA gruppa: Geir-Otto Johansen, Gunnar 
Halstvedt, Irene Hauer Neergaard, Karin Grythe Sæterbø, Kjell-Arvid Moen, Odd 
Brødholdt, Ragnar Haugen, Roy Heier, Terje Karlsrud, Torgny Toverud, Tor Idland 
og Henning Pytterud. 

Datamaskinene i Klokkergården begynner å preges av alderdom. Flere er tatt ut av 
bruk på grunn av feil. Vi må regne med å erstatte flere maskiner i inneværende år. 

Arkivet i helsehuset 

Helsehuset er under ombygning og rehabilitering. Våre to rom omfattes ikke av dette 
arbeidet, men vi er bekymret for vann og støvskade fra arbeidet som foregår like i 
nærheten. Tilgangen til rommene er også berørt av ombygningen. 

Bilder 

Antall bilder i arkivet øker fra dag til dag. Bilder skannes og gjøres digitale og 
innholdet beskrives slik at bildene kan søkes fram. Arkivet omfatter nå rundt 80 
tusen digitale bilder. I underkant av 20 tusen er søkbare på motiv. 

Film og video 

Arbeidet med å overføre videokassettene fra Øvre TV til digitalt format pågår fortsatt. 
Ved avslutningen av Askim bystyre ble historielaget forspurt om vi kunne sette 
sammen noen historiske glimt fra Askim. En meget avkortet versjon ble vist i det siste 
bystyremøte i desember. Medlemmene fikk med seg en lengre film på drøye 
halvtimen på minnepinne. Vårt digitale arkiv av video omfatter ca 360 titler. Videoen 
som bystyret fikk er i hovedsak materiale fra Øvre TV, men også endre kilder. 

Dokumenter, bøker og tekst 

Vår digitale samling av dokumenter omfatter over syv tusen filer. Mange av disse er 
søkbare på innhold. Dette er både små dokumenter på et par sider til tykkere bøker 
på flere hundre sider. Gunnar Halstvedt har gått gjennom arkivet for å finne historier 
fra krigen, med tanke på markeringen i 2020. 

Askheimr 

Boka «Askheimr» nr 11 kom ut til julesalget. Boka produseres i samarbeid med Bok 
og Design AS. Bok-komiteen har også et par andre bokprosjekter til vurdering. 
Bildearkivet er en verdifull kilde til illustrasjoner til de forskjellige artiklene. 

 

 



Annen virksomhet 

Det kommer fra tid til annen henvendelser til ALA med spørsmål om vi har 
informasjon eller bilder. I de fleste tilfellene kan vi hjelpe, men vi må også melde pass 
noen ganger. 

Alle elevene fra 3. klasse i barneskolen var på besøk på museet i "Skoleuka" i 
begynnelsen av juni. I samarbeid med bygdekvinnelaget hadde vi der et opplegg for 
elevene. ALA viste film i Randulfstua og stilte mannskap for omvisning i 
Kjøpmannsgården og i stabburet.  I tillegg var de i Vrangenstua og i kjøkkenet og 
skolestua i Lierstua. 

I begynnelsen av juni tok vi også på oss oppgaven med å fotografere årets 50-års 
konfirmanter på deres samling i Askim prestegård. Vi fikk produsert bilder og sto for 
salget av dem. 

 

2. mars 2020  Henning Pytterud 

  



Sak 3 – Regnskap, revisors beretning og budsjett 

 



 

  



 

  



 

  



Sak 4 – Innkomne forslag 
Det foreligger ingen innkomne forslag 

 

Sak 5 – Valg 
 

Valter N. Bakken 


