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Dagsorden for Vollen historielags årsmøte for 2019 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Paragraf 5 i lagets statutter lyder: 

§ 5. Årsmøtet 
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av februar hvert år. Medlemmer varsles om årsmøtet ved 
kunngjøring minst seks uker på forhånd. Forslag til årsmøtet må være innkommet til styret fire uker før 
møtet. Endelig innkalling skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet og inneholde saksliste, 
årsberetning, årsregnskap, styrets forslag til endring av vedtekter eller forslag som styret har mottatt innen 
vedtatte frister.  
Årsmøtet skal behandle: 

• godkjenning av innkalling og saksliste 
• valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
• årsberetning 
• årsregnskap og revisors beretning 
• planer for lagets arbeid i kommende år 
• fastsettelse av kontingent for inneværende år 
• eventuelle innsendte saker 
• valg av leder, styre, revisor og valgkomité 

Medlemmer kan ikke la seg representere ved fullmakt.  

Medlemmer som har betalt kontingent foregående eller inneværende år har stemmerett på årsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet.  

Saker blir avgjort på årsmøtet ved vanlig flertall.  

Årsmøtet velger lagets leder, som velges separat. Videre velges minimum 6 styremedlemmer, revisor og 
valgkomité, sistnevnte med minimum 2 medlemmer. Alle velges for ett år om gangen. Ved valg bør det 
sikres kontinuitet i styret. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisor eller en 1/5 av medlemmene i laget krever det. 
Møtet innkalles med minst 1 måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.  

Budsjett og kontingent for kommende år bestemmes av siste medlemsmøte på høsten. 

 

2. Protokoll 
To medlemmer velges til å underskrive protokoll sammen med møteleder 
 
 

3. Årsmelding for 2019 for Vollen historielag 
 
3.1 Sammendrag 
 
Vollens kulturhistoriske verdi 
Vollenområdets kulturhistoriske betydning og verdi kommer stadig mer i fokus. Det er til glede for de av 
oss som arbeider med lokalhistorie, men innebærer også et ansvar for å gjøre vårt til at det gamle ikke 
forsvinner i det nye. Dette understrekes i en rapport utgitt av Norsk institutt for kulturminneforskning 
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(NIKU) i fjor høst. Etter oppdrag fra Asker kommune ble det foretatt en kontrollregistrering av den tidligere 
SEFRAK-registreringen (SEFRAK står for Sekretariat for registrering av faste kulturminner). Faktisk har 
Vollen-området flest SEFRAK-bygg fra før 1900 i hele Asker. 
 
Rapporten tar spesielt opp Vollen i et avsluttende kapitel, der det blant annet sies: «De større/nyere 
bygningene på stedet har gjerne stedstilpasset arkitektur som føyer seg naturlig inn i det helhetlige 
kulturmiljøet», men kommer samtidig med en klar advarsel: «Opplevelsen av Vollen som en harmonisk 
helhet er en sårbar kvalitet som det vil være ønskelig å videreføre ved (...) utbygging. Store 
bygningsvolumer i avvikende/kontrasterende formspråk vil kunne punktere kulturmiljøet. Tettstedet tåler 
ikke mye før opplevelsen av kulturmiljøet svekkes». 
 
Vi merker en jevnt økende interesse for Vollens kulturhistorie. Blant annet besøkte Miljødirektoratets 
seniorklubb Vollen i august, der historielaget fortalte om stedets egenart og Jan Wanggaard tegnet og 
fortalte om Maud.  
 
Vollen marinas utbyggingsplaner 
Den største utbyggingssaken I året som har gått har vært planene om ut- og ombygging av Vollen marina. 
På et åpent møte i mars anførte vi følgende synspunkter: Spørsmålet om å bevare Vollenbuktas vannspeil 
er viktigst, men også høyden på det planlagte boligarealet i forhold til omgivelsene. Videre er det en fare 
for at omleggingen til boliger kan bidra til at Vollen på sikt kan svekke den maritime virksomheten som har 
vært stedets kjennemerke. 
 
Nansentunet og friby-ordningen 
Mot slutten av året ble vi kontaktet av Askers biblioteksjef, Siri Nalsund om Asker kommunes planer om 
adoptere en friby-kunstner og å restaurere sidebygningen på Nansentunet til det formålet. På et møte på 
Kafé Oscar ble Nalsund briefet om stedets historie og fru Nansens virksomhet av Geir og Lilleba Børresen, 
Sonia Jensen og Svend Aage Madsen. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid med kommunen og 
lokalbefolkningen når ordningen trer i kraft en gang på nyåret.  
 
Møtevirksomheten 
Over tid har vi engasjert oss i arrangementer, gjerne som samarrangementer, om temaer som kan gå ut 
over det rent lokalhistoriske, men som likevel vil ha stor innvirkning på stedets egenart. Ett eksempel på 
det var et møte i februar om fjordtrafikken i fortid og framtid, som ble det best besøkte møtet i hele året. 
Et annet er møtet i mars om Østenstaddammens videre skjebne, som henger sammen med kommunens 
politikk for damsikring og dambevaring.  
 
Møtene har vært godt besøkt, med stort sett mellom 40 og 140 deltakere. En form for ”helt nedpå”-møter 
som er blitt populære er møter på Selvik-villaen, der eldre Vollen-folk snakker om ”Mitt Vollen”. Denne 
uformelle formen gjør at mye verdifull lokalhistorie som kanskje ikke ville komme til uttrykk ellers bevares 
for framtida.  
 
Medlemsarrangementer 
For inneværende år ble det arrangert to  tilstelninger for våre medlemmer.  
I mai åpnet Eva og Jens Evensen ”Stokkeli”, hjemmet til Jens sine foreldre Sylvei og Jens sr., for våre 
medlemmer. Vi fikk en levende innføring i stedets historie og en omvisning i et hus som rommer mye viktig 
norsk diplomatisk og politisk historie. Og vi fikk selvsagt servert pølser – i originalt pølsepapir fra Jens 
Evensen! 
Det andre medlemsarrangementet var julefestmøtet på Vennely, som fant sted tidlig i desember. Dette 
arrangementet er en fin anledning for våre medlemmer å møtes til festlig samvær. Rammen om dette 
arrangementet er alle de små og store gavene som finnes i årets årbok, som blir delt ut til medlemmene 



	3	

ved festens begynnelse. Årboksredaksjonen, ved redaktør Morten Gisle Johnsen, hadde også regien på 
kveldens lokalhistoriske underholdning. Som vanlig spilte redaksjonsmedlem Toril Tørmoen på andre 
strenger enn grafiske, ved å underholde med julete sanger. Primus motorer for arrangementet var Gro 
Hansson og Bjørn Warhuus, og flere av våre medlemmer stilte til dugnad for et flott arrangement. Det er 
enighet i styret om at Vennely ikke bare er det mest egnede lokalet for vår juletilstelning, men at det også 
gir den beste lokalhistoriske rammen. 
 
Utstillinger 
Asker kunstforening kontaktet oss i 2018 om et prosjekt etter initiativ av Norske kunstforeninger rettet inn 
mot ungdomsskoleelever. Prosjektet ble kalt NåDa, dvs. nå og da, historisk sett. Kunstforeningen hadde 
valgt seg isskjæring og is-eksport fra våre bygder som tema, og engasjerte kunstneren Hilde Honerud og 
elever fra Slemmestad ungdomsskole til å jobbe fram kunstneriske uttrykk basert på studier av denne 
virksomheten, som i en lang periode var så viktig for bygdene langs fjorden. 
Utstillingen sto i mars måned i lokalene til kunstforeningen i Vollen sentrum. 
Terje Madsen gjorde en stor innsats for å veilede både kunstner og skoleungdom om temaet og med turer 
i marken.  
 
Med velvillig bistand fra Asker museum og Vollen nærmiljøsentral anrettet historielaget en utstilling som 
sto høsten ut på Selvikvillaen om forsøket på bevaring av Borgersensmia og dens endelikt. Før smia ble 
revet, målte arkitekt Einar Kolbjørnsen den opp, og oppmålingene ble korrelert med fotografier av fotograf 
Inge Jenssen. Så vel arkitekttegningene som fotografiene ble kopiert og forstørret, og vil bli bevart for 
ettertid. 
 
Vi får også jevnlig henvendelser fra lokalsamfunnet, som fra Vollen ungdomsskole, som gjerne ville ha et 
opplegg for tur i skolens nærområder. Ole Gudem fra styret tok på seg den oppgaven. 
 
Bringebærfestivalen i august 
Festivalen fant i år sted under mer krevende omstendigheter enn vanlig. For det første var museet booket 
for et bryllup, så vi måtte flytte mer av virksomheten opp til Selvikvillaen. For det andre var værforholda 
lørdag mildt sagt ugunstige, så programmet ble noe improvisert på lørdagen. For det tredje fikk vi igjen 
avslag på vår søknad om støtte fra Tandberg eiendom, fordi vi har flyttet mer av arrangementet ned mot 
sjøen, sjøl om vår intensjon hele tida har vært å spre arrangementet over hele Vollen. Støtte fra Asker 
kommune og Evensen eiendom gjorde likevel at arrangementet gikk noenlunde i balanse, og butikkene i 
sentrum kunne melde om god omsetning, tross dårlig vær. 
 
Kontaktmøter 
I løpet av året har styremedlemmer deltatt på møter om frivillighetsarbeid, kultursamarbeid  og 
nærmiljøarbeid, særlig i anledning av den forestående kommunesammenslåingen. Historielagene på 
halvøya har i et par års tid jevnlig hatt møter både om praktisk og strategisk framtidig samarbeid. På 
høsten i inneværende år inviterte også Museene i Akershus historielagene til et kontaktmøte på Asker 
museum om mulige former for framtidig samarbeid. Vi har også hatt kontaktmøter med to sentrale 
personer i Akershusmuseene, avdelingsdirektør Per Olav Torgnesskar og stedsansvarlig Franziska Kraus, og 
uttrykt håp om å fortsette de gode samarbeidsformene som ble etablert mellom historielaget og museet 
under Trond Wigeland Nilsens tid som leder for museet. 
 
 
3.2 Styrets sammensetning og arbeid: 
 
Harald Bøckman  Leder 
Gro Hansson   Nestleder 
Monika Roser Heineberg Kasserer 
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Morten Gisle Johnsen  Årbokredaktør 
Svein-Ivar Fors   Webredaktør 
Gry Frøysaker   Styremedlem 
Tor Finstad   Styremedlem 
Ole Gudem   Styremedlem 
Dag Juell Pettersen  Styremedlem 
 
Videre har Svend Aage Madsen virket som ikke-valgt bilderedaktør for foreningen. 
 
Det har vært avholdet 9 styremøter, hvorav ett styreseminar. Styret samarbeider bra. 
I mangel av valgt sekretær har Gry Frøysaker fungert som referent i den siste delen av perioden. 
 
3.3 Revisor og valgkomite 
Revisorer: Marit og Svein Steffens 
Valgkomite: Knut Førsund og Jens Evensen 
 
3.4 Møteprogrammet 
Som tidligere har styret levert halvårsprogrammene i postkassene fra Østenstad til og med Bjerkås. I tillegg 
ligger programmene på hjemmesiden www.vollenhistorie.no og på Facebook. Programmene er utsendt på 
epost og som brev til dem som ikke har epost. 
 
Tirsdag 8. januar kl. 18.00: Båtbygging i Asker. Foredrag av Jon A. Aulie. Samarrangement med Asker og 
Bærum historielag. På Oslofjordmuseet. 

Onsdag 13. februar kl. 18.30: Fjordtrafikken i fortid og framtid. Sentrale politikere og aktører deltok. 
Miniforedrag av Knut Larsen, leder for historiegruppa ved Nakuhel: Kavalkade over båttrafikken på 
Askerlandet. Møtet var et samarbeidsprosjekt mellom Vollen historielag, Vollen vel, Vollen 
nærmiljøsentral, Oslofjordmuseet, Oslofjordmuseets venner, Vollen marina og næringslivet forøvrig. På 
Oslofjordmuseet. 

Tirsdag 26. februar kl. 19.00: Årsmøte i historielaget. Årsmøtet ble avviklet ryddig og effektivt under Knut 
Førsunds ledelse. Etter årsmøtet fortalte Jørgen Braathen, daglig leder av Vollen slipp, om sitt livs store 
tildragelse, spissgatteren S/Y ”Storm”, bygget hos Anker & Jensen in 1913. (Mer om ”Storm” i historielaget 
årbok for 2018, s. 128-37). På Oslofjordmuseet.  

Tirsdag 19. mars kl. 19.00: Østenstaddammens videre skjebne. Sentrale aktører ble invitert til å tenke 
konstruktivt og se framover: Fra Asker kommune: Terje Lindberg (H), leder for Komité for teknikk, kultur 
fritid og Per Øystein Funderud, leder for vann og avløp i Asker kommune. For eierne av dammen: Ulf 
Kristiansen og Trond Andresen, hhv. leder og nestleder for styret i Østenstad DA. For aktivistene for 
bevaring av dammen: Øivind Løtveit og Thomas Ekeli Hansen. På Oslofjordmuseet. 

Søndag 14. april, Palmesøndag, kl 13.00-15.00: Historielaget og Oslofjordmuseet inviterte til den årlige 
Skjælsøndagen. Vi tilberedte og smakte på årets blåskjell. På stranda ved museet. 

Torsdag 25. april kl. 19.00: Nytt møte i serien ”Mitt Vollen”. Med Kari Normann (Wiersholm), som fortalte 
levende om oppvekst på Gisletoppen. På Selvik-villaen.  

Tirsdag 21. mai : “Fra ishistorie til industrihistorie.” Vandring fra Stupengdammen til Eternitfabrikken over 
Øvre Bjerkås. Guider var Ulf Dambo og Terje Madsen.  

Lørdag 25. mai kl. 14.00: Medlemssarrangement: Vi besøkte og fikk omvisning på Stokkeli, hjemmet til 
Jens og Sylvei Evensen – og fikk selvsagt servert pølser – i originalt pølsepapir fra Jens Evensen! 
 
Lørdag 17. og søndag 18. august: Bringebærfestivalen i Vollen 
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Med blant annet bringebærprodukter fra Søndre Bjerkerud gård, råd tips om bringebærdyrking og salg av 
stiklinger, Rema 1000 inviterte på frokost, salgsboder i sentrum og ved museet, raske, røde bringebærbiler 
fargela bygda, auksjon, leker på stranda, musikk og dans og bringebærkakekonkurranse.  
 
Tirsdag 10. september kl. 19.00: ”Brobyggeren på Drammensbanene”, ved Harald Sørgaard Djupvik. 
Historien om Berger Guttormsen (1803 – ca. 1875), som blant annet bygde Hvalstadbrua, og som samtidig 
er en historie om de moderne tidenes inntog (!) i våre trakter. På Oslofjordmuseet. 
 
Lørdag 28. september kl. 15.00: Åpning av utstillingen ”De ga Borgersensmia evig liv”. Før Borgersensmia 
ble revet, målte arkitekt Einar Kolbjørnsen opp smia, korrelert med fotografier av fotograf Inge Jenssen. 
Med velvillig bistand fra Asker museum og Vollen nærmiljøsentral anrettet vi en utstilling av Kolbjørnsen 
og Jensens arbeider på Selvikvillaen. 
 
Tirsdag 15. oktober kl. 19.00: ”Mitt Vollen”. Denne gang ved Kjell Hverven, som vokste opp på Evjeodden. 
Han hadde ett og annet å fortelle om et langt liv i Vollen. På Selvikvillaen. 
 
Tirsdag 12. november kl 19.00 på Oslofjordmuseet ble den nye boka VOLLEN 2019 lansert. Møtet var et 
samarrangement mellom historielaget og Vollen vel. Tre samstemte ordførere fortalte hvordan de 
opplever dette rare lille stedet vårt, og en av Norges mest meriterte fotografer, Morten Løberg, delte sine 
tanker om fotohistorie. Møtet var ledet av bokas redaktør, hovedfotograf og tekstforfatter, Knut Førsund,  
 
Fredag 6. desember kl. 18.00: Historielagets årlige julefestmøte for medlemmene. Nesten 90 feststemte 
medlemmer med ledsagere deltok. Variert program med smakebiter fra årbokas artikler under kyndig 
ledelse av redaktør Morten Gisle Johnsen. Flott tapasbord fra Fabfood. På Vennely. 
 
3.5 Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde historielaget 192 betalende medlemmer, mot 189 på tilsvarende tidspunkt i fjor. Vi 
minner jevnlig ikke-betalende medlemmer om at tildeling av årboka forutsetter at man har betalt 
medlemsavgiften. Styret har i år, i motsetning til tidligere, ikke klart å sende ut jevnlige meldinger til 
medlemmene utover informasjon om medlemsarrangementene.  
 
3.6 Årsregnskap og revisors beretning 
Økonomien er god, men begrenset. Inntektene kommer fra kontingent, kommunal støtte til årboka, salg av 
årbøker og Vollenboka, annonsesalg og privat og kommunal støtte til Bringebærfestivalen. 
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3.7 Årboka 
Vollen historielags syvende årbok ble lansert på lagets julemøte på Vennely fredag 6. desember. Nesten 90 
medlemmer deltok på det som er blitt en høyt verdsatt tradisjon. 2019-utgaven av «Glimt fra Vollen» har 
13 nye artikler fordelt på 136 sider og ble trykket i et opplag på 500 eksemplarer. Innhold og grafisk 
utforming er av høy kvalitet.  
 
Av bokas innhold kan vi nevne om Vollen i en brytningstid – Anders Jacobsen Borgen og hans 
etterkommere, Søren Gudmundsen, Melkerampa – møteplassen som forsvant, historien om Gla’bakken, 
Turseileren «Lydia», Vollen-trærne forteller, VUL-historie, om juleforberedelser i en gartnerfamilie, og mye 
mer. 
 
Vollen historielag har nå utgitt syv årbøker med til sammen 994 sider med unik lokalhistorie. 
Redaksjonskomiteen for 2019-utgaven har bestått av Morten Gisle Johnsen som redaktør, Svein-Ivar 
Schjerven Fors med ansvar for design og produksjon, billedredaktør Svend Aage Madsen, samt Wenche 
Hjartholm, Frode Th. Omdahl, Sonia Jensen, Terje Madsen, Toril S. Tørmoen og Øivind Ellefsen. 
 
3.8 Facebook 
Vollen historielags bilde- og anekdotearkiv er meget godt besøkt og hadde ved årsskiftet 952 medlemmer, 
mot 780 for ett år siden. Svend Aage Madsen gjør en stor og utrettelig innsats ved å drifte facebook-siden. 
 
3.9 Samarbeid med andre institusjoner 
Vi samarbeider godt med andre organisasjoner både i lokalsamfunnet og kommunenivå, som Vollen vel, 
Oslofjordmuseet og Vollen Nærmiljøsentral.  

 
 

4. Forslag til budsjett for 2019 
 
Budsjett Vollen historielag  2020 2021 

      
INNTEKTER: Beløp Beløp 

Kontingenter 55 000 90 000 
Bringebærfestivalen 25 000 25 000 
Boksalg 25 000 30 000 
Annonsesalg/sponsing 30 000 40 000 
Prosjektstøtte 25 000 35 000 
Sum inntekter:    160 000 220 000 
      
UTGIFTER:     

Rekvisita/porto/adm 10 000 15 000 
Møteutgifter/medlemspleie 70 000 75 000 
Årbok/løpesedler 75 000 65 000 
Arrangementer/utflukter 15 000 35 000 
Bringebærfestivalen 25 000 40 000 
Infotiltak 10 000 25 000 
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Sum utgifter: 205 000 255 000 
      
 

5. Fastsettelse av kontingent for inneværende år 
Det innstilles på at årskontingenten forblir den samme, dvs. kr. 250 for enkeltmedlemmer og kr. 400 for 
familiemedlemmer. 
 

6. Innkomne forslag 
Det er ikke innkommet forslag til behandling på årsmøtet 
 

7. Valg 
Valgkomiteens forslag 
 
Styreleder: Harald Bøckman (gjenvalg) 
Styremedlemmer: 
Ulf Dambo (ny) 
Tor Finstad, (gjenvalg) 
Svein-Ivar Fors (gjenvalg) 
Morten Gisle Johnsen (gjenvalg) 
Ole Gudem (gjenvalg) 
Gro Hansson (gjenvalg) 
Dag Juell Pettersen (gjenvalg) 
Monika Roser Heineberg (gjenvalg) 
 
Gry Frøysaker trer ut av styret etter eget ønske 
 
Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. 
 
Revisorer:  
Marit og Svein Steffens (gjenvalg) 
 
Valgkomite:  
Jens Evensen (gjenvalg) 
Åpen 
 
Knut Førsund trer ut av valgkomiteen etter mange års tjeneste. 
 


