
Årsmelding 2020   ASKIM HISTORIELAG

Det berammede styremøtet den 12.mars 2020 måtte på grunn av Corona pandemien avlyses, og 
årsmøtet 2020 kunne ikke gjennomføres før 18. juni. Fram til da var det styret for 2019 som 
fungerte. Det var:

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

Styremedlem:  Bjørn Borgås
Styremedlem:  Henning Pytterud
Styremedlem:  Hans-Harald Løkke
Varamedlem1: Roy Heller

Askim historielags styre for 2020 ble ikke valgt før på årsmøtet den 18. juni, og det ble:

Leder:        Valter N. Bakkene
Nestleder:  Henning Pytterud
Sekretær:   Torill Bergene 
Kasserer:   Bjarne Eriksen 

Styremedlem:  Bjørn Borgås
Styremedlem:  Frode Fossum
Styremedlem:  Hans-Harald Løkke
Varamedlem1: Torgny Toverud
Varamedlem2:  Ole Røed

På grunn av pandemien har det gjennom året dessverre vært svært liten aktivitet rettet mot 
medlemmene.
Alle planlagte møter og sammenkomster etter 12. mars i 2020 har blitt avlyst.

Det er derfor gledelig å kunne fortelle at aktiviteten i laget likevel har vært ganske stor. 

Vammatoppen.
Det startet allerede i januar da flere medlemmer i «ryddegjengen» på Vikingplassen tok noen turer 
ned til Vammatoppen og felte trær og ryddet bort kratt for å gi plass til den historiske Vammabanen 
som vi ville rekonstruer i en lengde av 50 meter fra stopp-butten.
I mai flyttet Hafslund E-CO Vannkraft en stabel med «nåler» over til Skiptvet-siden av Glomma. 
«Nåler» er elementer til en demning som kan bygges foran damlukene på kraftstasjonen når disse 
trenger reparasjon eller vedlikehold.
I mai hentet vi, med god hjelp fra firma Finstad og Teig, sviller og skinner fra den originale 
Vammabanen på gården Skjøten nordre, der de hadde vært brukt til å forsterke gulvene i låven.

Finstad og Teig startet i juli arbeidet med å skifte ut gammel masse i traseen der jernbanesporene 
skulle ligge. For egen regning ryddet og planerte de et stort område syd for ende-butten som var helt
nedgrodd med busker og kratt.. Takk for det !

Det var nå klart til å legge skinnene. Men så viste det seg at noen av disse ikke holdt standard 
lengde. De var kuttet for å kunne brukes på låven. Gode råd var dyre, og på forespørsel, stilte 
Dynatec opp med to mann, der den ene var sjefen sjøl, med arbeidsbord og fullt sveiseutstyr. 
Skinnene sveiset de som en dugnadsjobb for historielaget! Takk for det ! 
Hafslund E-CO Vannkraft hadde satt opp telt de kunne arbeide under, stilte elektrisk kraft og truck 
til disposisjon ! Takk for det ! Teltet kom godt med, for det ble regnvær den 28. juli, dagen da 
sveisejobben ble gjort.

Da alle skinnene nå var i riktig lengde startet jobben med å legge de ut på svillene og fylle rundt 
med sand. Dette var en jobb som Frode Fossum egenhendig gjorde så godt som alene. Det er helt 
imponerende og må nevnes ! 



Lørdag den 17. oktober var ordfører og alle kommunestyre-representanter invitert til dresin-sykling 
på banen, og ganske mange kom. Dette markerte slutten på første fase i Vammatoppen-prosjektet.

Indre Østfold kommune.
I forbindelse med kommunesammenslåingen var vi invitert av IØK til å bli med i en gruppe 
personer fra de andre historielagene i de sammenslåtte kommuner, som skulle oppsøke de «gamle» 
administrasjonssentrene og sikre at historisk verdifulle gjenstander ikke ble kastet i forbindelse med
flytting og ombygging av lokaler.
Dette arbeidet startet opp i slutten av januar, og fortsatte en fjorten dagers tid inn i februar.

Nedenfor viser vi tre bilder fra Heggin der vi var den 28. januar. 

Årsmøte 2020.
Det planlagte årsmøtet som skulle vært avholdt i Randulfstua den 12. mars ble avlyst samme dagen 
på grunn av Corona-pandemien. Alt av fremtidige møter og sammenkomster som ville samle 
grupper av mennesker ble etterhvert også avlyst, og det har i 2020 vært lite vi har kunnet tilby 
medlemmene.

Magasinet.
Gruppa som jobber med våre museumsgjenstander har likevel vært aktiv til tross for pandemien. 
Det har kunnet skje fordi det er en liten gruppe som har kunnet jobbe i magasinet med god margin 
til smittevernreglene.



Her har de med tålmodighet og flid gjort «vareopptelling» av gjenstandene som ble flyttet over til 
ny lagerplass da vi arvet de elektrisk opererte reolene fra kommunen. 
Dette er et meget omfattende arbeid som vil sysselsette oss i lang tid fremover. 
Etter sommerferien var vi nede på Askimtorget og hentet alle pokalene som vi har fått overta etter 
Viking. De var der utstilt i et stort skap som etter ombygginger i sentret hadde havnet helt utenfor 
der folk passerer. Idrettsforeningen ble forespurt, men de hadde ingen mulighet til å overta 
samlingen. Den er nå pakket ned i esker og lagt inn i magasinet.
Montrene som vi også hadde stående sammen med pokalene i senteret, ble også fjernet, og 
innholdet ble tatt inn i magasinet.
Det gjerder ikke den lille motorsykkelen etter Joar Kristiansen som  sto i en av montrene.
Motorsykkelen, som Joar selv kalte Guffi, ble overdratt til Norsk Transporthistorisk Museum i 
Trøgstad gjennom en avtale per 29. september 2020.

Vikingplassen.
I begynnelsen av året fikk vi forespørsel fra SFO, som daglig benytter seg av «Vikingparken», om 
de kunne få utvide sin bruk av plassen ved å sette opp en laftet lavvo eller «koie» der.
Dette var oppe til behandling i begynnelsen av 2020, med det resultat at vi ikke kunne tillate det. 
For det første fordi vi ikke ønsket å «bygge ned» plassen med flere bygninger, men også fordi det 
ville bli en ekstra bygning å vedlikeholde for historielaget.
I  mars fikk vi en tilbakemelding fra SFO som aksepterte våre reservasjoner om at vi ikke ville ha  
inngrep som krevde stor plass og vedlikehold, så i steden for koia, foreslo de at det ble satt opp et 
amfi i gråstein med plass til 50 personer, og flere skilter som forteller om flora og fauna. Dette 
skulle brukes som ute-arena og læringsplass for skolene og SFO. Midler til dette var tilgjengelig 
gjennom statlige midler i «Rovviltprosjektet»  som kommunen disponerte.
Dette var noe som også historielaget kunne bruke og ha nytte av, og etter litt «frem og tilbake» tok 
vi på oss jobben med å lede prosjektet, på betingelse av at dette anlegget ble historielagets eiendom.
Budsjett ble utarbeidet og godkjent av prosjektlederen i kommunen. Noe av midlene vi fikk er 
øremerket som et vedlikeholdsfond. Det tillater at vi i ti år kan bruke inntil kr. 20.000,- i året til 
vedlikehold. Det fysiske arbeidet med å sette opp amfiet ble startet etter sommerferien.

I prosjektet som ble betalt av «Rovviltprosjektet» var det ikke penger nok til å få installert lys på 
amfiet, noe som utvilsomt ville øke nytteverdien av det. 
Så, i slutten av juli, sendte vi to søknader til Sparebankstiftelsen Askim. Den ene for å få penger til å
installere lys på amfiet, den andre om penger til å installere lys og isolering av den eksisterende 
lavvoen, og om penger til innkjøp av ny gressklipper, motorsager og kantklippere til bruk i 
vedlikeholdet. Begge søknader ble innvilget.



Museumsområdet og bygninger.
«Ute-gjengen» som holder det ryddig og pent på museumsområdene har vært aktive også i år, selv 
om det våte været kunne være en utfordring. Det er derfor gledelig at de nå får ny gressklipper til 
erstatning for den gamle, som etter hvert ble farlig å bruke. Nye motorsager og kantklippere er vel 
ikke å forakte det heller. Mange har jo brukt eget utstyr i dette arbeidet.

Vannmålere.
På museet er det nå montert vannmåler i de bygninger som tidligere ikke har hatt det.
Det gjelder Grotuna og Vaktmesterboligen. I Kjøpmannsgården er vannet avstengt.

Smia.
Prosjektet med å restaurere smia startet allerede i mars 2019 da vi fikk tilsagn fra Østfold 
fylkeskommune om prosjektmidler på kr. 74.153 til å restaurere bygningen.
Prosjektet ble av oss utsatt, og etter søknad fikk vi overført pengene til 2020. Beløpet fra fylket var 
på ingen måte tilstrekkelig, og vi sendte søknad om midler til Sparebankstiftelsen Askim & 
Spydeberg, og fikk tilsagn om kr. 150.000,-  den 5. november 2019.
Arbeidet kom først ordentlig igang i august 2020, og ble ferdigmeldt til begge bidragsytere den 20. 
november 2020.
Det må sies at prosjektet vokste underveis, og historielaget har bidratt med betydelige midler fra 
egen kasse.

Administrasjonen.
Vi må også nevne at vi i år har begynt å bruke regnskaps-modulen i det administrative 
dataprogrammet «StyreWeb» i tillegg til de modulene vi har brukt tidligere. Programmet ble 
anbefalt oss av Landsforeningen for Lokalhistorie v/Østfold historielag, og har vist seg å innfri våre 
forventninger 100%. Ja, erfaringene var så gode var de, at vi i forståelse med vårt eksterne 
regnskapskontor Askim Regnskapsteam AS v/Trond Nygård, sa opp avtalen med dem i e-post per 2.
desember 2020. Dette vil redusere våre regnskapsutgifter til under halvparten av hva det har vært.

Kasserer har også gjort en kjempejobb med å etterregistrere alle posteringer fra 2019, noe som gjør 
at vi nå er helt ájour til enhver tid !



Medlemmer.

Per 31.desember 2020 var medlemsantallet i laget følgende:

Enkeltmedlemmer 126
Familiemedlemskap 86
Æresmedlemmer/Livsvarige medlemmer 14

Askim Lokalhistoriske Arkiv.
Aktiviteten i Klokkergården har vært sterkt preget av smitterestriksjonene. I lange perioder har all 
aktivitet ligget nede. Vi har hatt en rekke henvendelser om bilder og informasjon. Disse er besvart 
fra hjemmekontor eller ved korte besøk på Klokkergården. 
Følgende personer har vært med i ALA gruppa: Geir-Otto Johansen, Gunnar Halstvedt, Irene Hauer 
Neergaard, Kjell-Arvid Moen, Odd Brødholdt, Ragnar Haugen, Roy Heier, Anders Odalen, Torgny 
Toverud, Tor Idland og Henning Pytterud.

Arkivet
Rehabiliteringen av helsehuset går mot slutten og skal være avsluttet i løpet av mai. Det har vært 
mulig å hente ut mindre ting som konvolutter eller bilder. Vi har en rekke esker som venter på å bli 
plassert inn når vi får mulighet.
En gruppe har arbeidet med arkivet etter Viking og har systematisert dette. De er nå kommet til 
skanning av bildene. På høsten fikk vi en henvendelse fra TV-programmet «Åsted Norge». I 
Harasjøen på Romerike var det for flere år siden funnet et par gummistøvel med beinrester i. 
Redaksjonen ville gjerne finne ut hvem dette dreide seg om. Vi fikk besøk av Asbjørn Hansen og et 
lite team som gjorde opptak om når gummistøvlene kunne være produsert. Roy og Anders kunne 
hente fram varekataloger og sannsynliggjøre at støvlene var laget etter krigen, men før 1960. 
Opptakene ble vist i slutten av november.
Etterhvert som materiale på museet blir gjennomgått dukker det opp bilder og dokumenter som 
passer bedre i lokalhistorisk arkiv. Vi har også bidratt med informasjon til gjenstander og med hjelp 
til registreringsarbeidet.

Utgivelser
Askheimr utkom i 12 utgave i begynnelsen av desember. Tilbakemeldingen fra bokhandelen er at 
salget har vært bra. Siden det var 75 års markering for krigsutbruddet og 70 års markering for 
freden, var flere av artiklene knyttet til dette.
I likhet med tidligere har vi bidratt med bilder til kalenderen som Rotary gir ut årlig. Både Askheimr
og kalenderen gir oss gode inntekter.

Askim, den 22. februar 2021.

For ASKIM HISTORIELAG 

  Valter N. Bakkene
      Styreleder
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