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En ny slapsete og trist vinter – eller?
Hva opptar deg – og kanskje; hva brenner du for – eller hva slukner du av?
Nå er høsten forbi, og vinteren er på trappene. Det er ikke mye å bli inspirert 
av; kulde, snø og regn, og det slukker i lett brannene i mitt sinn. Men det er 
sagt av klokere mennesker enn meg, at vi skal ikke tenke på kulde, snø og 
regn, men på de dagene da himmelen blir klar og sola kommer opp – gjerne 
litt senere på morgenen i denne mørke årstiden. De dagene må vi stå opp i 
grålysningen, komme oss ut og se sola langsomt farge landskapet. Ta gjerne 
en tur omkring i Heggedal, og se på vinterfargene, og hvis det i tillegg er 
frost med rim eller snø – se på glitteret i snøkrystallene, slik vi ser glitteret i 
vannet i sommerhalvåret.
 Den tanken dukker opp titt og ofte, at jeg har en tendens til å gjøre 
de samme sakene dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter 
år. En sjelden gang har jeg brutt slike vanemønstre.  Nettopp ved å stå tidlig 
opp en søndag for å se, kjenne og fryde meg. Eller at jeg har tatt en runde 
rundt huset i stummende mørke og stirret på den nattsvarte, glitrende stjerne-
himmelen – og kjent gufset av det uendelige universet – en blanding av angst, 
og glede - over disse glitrende, funklende lysprikkene der ute - hvor ingen har 
vært. 
 Derfor utfordrer jeg deg til å gjøre noe annet denne vinteren.  Gå tur 
eller se på stjernehimmelen, meld deg inn i Heggedal og omegn Historielag, 
sett deg noen timer på Heggedal bibliotek og les dagens aviser eller let etter 
en bok, kom for å høre på gode foredrag på seniorsenteret eller biblioteket, bli 
medlem av Heggedal Lions club eller Hovedgårdens Venner. 
 Gjør noe annet denne vinteren som du ikke har gjort før – noe som 
utfordrer deg, og kanskje noe du kan brenne litt for. Det er heller ikke forbudt 
å glede andre – kanskje ved å ta med en av dine nærmeste på tur, sammen se 
på stjernehimmelen eller gå på biblioteket – eller noe annet!
 Denne vinteren kan bli annerledes en du frykter. Kanskje, når våren 
kommer, vil du si til deg selv; denne vinteren ble annerledes enn jeg kan 
huske – når jeg tenker tilbake på de mange vintre jeg har uffet meg gjennom.  

Stein D Berge

Heggedalsposten 
er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som 
tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad for organ-
isasjoner i Heggedal. 
Bladet trykkes i Polen via PoliNor AS i Drammen, og 
distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, 
Gullhella, og deler av Blakstad og Vollen.

Opplag: 5500 eks.
Adresse:  Heggedalsposten
  Postboks 96, 1380 Heggedal

Mail sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: 
post@heggedalsposten.no
Heggedalsposten på nett: www.heggedalsposten.no
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Etter jernverkets nedleggelse i 
1811, gled Dikemark som industrisen-
trum og begrep mer eller mindre inn i 
glemselens slør. Men etter ca 100 års 
dvale oppsto stedet i fornyet drakt, 
idet Dikemark Asyl, som ble bygget 
på Dikemark gårds grunn, ble åpnet 
i 1905 som”sindsygehus for borgere i 
Kristiana by”. Derved var Dikemark 
igjen satt på kartet og ble på nytt det 
mest folkerike område i Asker, noe 
som antagelig varte til utpå 1960-tal-
let.

Sykehusets første direktør og 
overlege var Harald Holm (1905-20). 
Han var en drivende kraft i tilretteleg-
gingen av pasientenes kår og forplei-
ning som for han sto i sentrum for all 
virksomhet.

Han nøt stor respekt blant Kristia-
nas politikere og administrasjon. Når 
han fremmet sine velbegrunnede krav 
om midler, fikk han som oftest gjen-
nomslag. Selvom utbyggingen av sy-
kehuset gikk etappevis, skjedde den 

Dikemark 
med minnerik jernverk- og sykehuskultur – del 2

over en relativt kort tidsperiode. På vel 
20 år var de planlagte 13 bygg, inklu-
dert infrastruktur, ferdigstilt. Senere 
kom to nye store bygg slik at samlet 
kapasitet i 1934 var på ca. 800 pasi-
entplasser. Total innvestering hadde 
vært 6.3 mill., en sum som omregnet 
til dagens prisnivå ville blitt ca. 200 
mill. På begynnelsen av 1960-tallet 
ble en ny rehabiliteringsavdeling åp-
net (Avd. III) og rundt 1970 ble tidli-
gere Vardåsen tuberkulosesanatorium 
innlemmet i Dikemark sykehus som 
en avdeling for alderspsykiatri.

Åpningen av sykehuset betød et 
stort fremskritt i omsorgen for byens 
psykiatriske pasienter. Fra å ha fristet 
en kummerlig tilværelse i ”Prinsen” 
(Prins Augusts Minde) i Kristiana, 
ble pasientene på Dikemark plassert 
i datidens moderne lokaler og de ble 
behandlet humant og forpleinings-
messig upåklagelig. Av konkret be-
handling var det ikke mye personalet 
hadde til rådighet. Derfor måtte de 

mest alvorlige og urolige sinnslidende 
skjermes i isolater uten mulighet til 
å kunne skade seg selv eller andre. I 
årene frem mot 2. verdenskrig kom 
en rekke behandlingsformer, noen av 
dem hadde tildels alvorlige bivirknin-
ger, som f.eks. Lobotomien.

Dikemarknavnet har en spesiell klang i Askerbøringenes ører på grunn av stedets be-
tydning i bygdas historie gjennom flere hundre år. Her følger fortsettelse av artikkelen 
fra forrige nummer av Heggedalsposten.

Tore Gude

Isolat 1905

Kort fra 1910 som viser ”Dikemark Sindsykeasyl”. Bildet utlånt fra Asker bibliotek.
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Daværende direktør og overlege 
Rolv Gjessing (1929-1949) var ikke 
stemt for å bruke metoder som betyd-
de direkte inngrep på den menneske-
lige hjerne, selvom det kunne gi et ro-
ligere miljø på avdelingene. Gjessing 
var en internasjonalt anerkjent forsker 
og var på sporet av å løse schizofreni-
ens gåte, noe som sannsynligvis ville 
gitt han Nobels medisinpris. Men han 
var nok inne på et blindspor og denne 
gåten er fortsatt ikke løst.

I årene både før og etter krigen ble 
det lagt økende vekt på aktivisering 
av pasientene.

Det ble opprettet lokaler for hånd-
arbeid og vevstuer for de kvinnelige 
pasientene, de mannlige jobbet på 
gårdsbruket, mens begge kjønn ble 
aktivisert i gartneriet. Sykehuset var 
langt på vei selvforsynt med matvarer 
ved hjelp av et moderne gårdsbruk på 
330 mål dyrket mark som ga grunn-
lag for ca. 50 kuer, som produserte ca. 
430 l melk daglig, og ca. 200 griser. 
Stallen hadde på det meste 16 hester 
før traktorene overtok.

På 1950-tallet skjedde banebry-
tende endringer i behandlingen av de 
psykiatriske pasintene. 

Da medikamentene ble tatt i bruk 
fra 1956, skjedde det et merkbart fall i 
uro og faremomenter i avdelingene og 
nyere behandlingsformer kunne tas 
i bruk. En frontfigur i denne perio-
den var direktør og overlege Harald 
Frøshaug (1951-1974). I hans tid en-
dret sykehusmiljøet seg radikalt tak-
ket være de nye medikamenter som 
ga muligheter til riving av gjerdene 

rundt luftegårdene, åpnning av av-
delingene, oppheving av kjønnskillet 
og forkorting av oppholdene, alt for å 
motvirke kronifisering av pasientenes 
sykdomstilstand gjennom langvarige, 
for noen livslange opphold.

Sosialpsykiatriens inntreden åp-
net muligheter for rehabilitering av 
de mange som hadde nytte av den 
medikamentelle behandling ved at 
de var blitt roligere og tilgjengelige 
for tilbakeføring til samfunn, funk-
sjon og familie (hvis de hadde noen 
igjen etter mange år i institusjon). En 
av de ledende fagpersoner innen den-

ne trenden var overlege Arne Sanbu 
(1962-1982).  Målrettet arbeidstre-
ning og oppfølging i pasientens eget 
lokalmiljø gjennom ettervern var 
grunnleggende elementer i den reha-
biliteringsprosessen som ga mange 
pasienter et nytt liv. 

Etterhvert kunne de psykologiske 
behandlingsformer tas i bruk i form 
av samtalebehandling i grupper og in-
dividuelt, noe som la grunnlaget for en 
øket forståelse av pasientens indre liv 
og eget perspektiv på sykdommen.

I tiden omkring og etter Frøshaugs 
og Sandbus avgang, begynte omor-

Pasienter på gartnerarbeid. Gartner Ragnvald Bakke (f. 1892) i midten bak. Bildet 
er fra 1920-årene. Utlånt fra Asker bibliotek.

Administrasjonsbygget ble åpet i 1908. Arkitekten var her som for de fleste tidlige 
byggene Victor Nordan. (Foto O-H Bjor)

Vaktsal 1905
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Tore Gude er oppvokst på Dikemark 
og har derfor interessert seg for stedets 
historie. Han har skrevet en særopp-
gave om Dikemark Jernverk og har 
arbeidet på sykehuset i forskjellige 
funksjoner som visergutt på verkstedet, 
som gårdsarbeider, sjåfør, laboratorie-
assistent og lege. Dette har tilsammen 
bidratt til kunnskaper om stedet slik 
det fremkommer i disse to artiklene. 
Tore er professor dr. med, tilknyttet 
Universitet i Oslo og seniorveileder 
ved Modum Bads Forskningsinstitutt. 
Faglig har han fulgt i sporet av sin 
far som var overlege ved Dikemark 
sykehus.

ganiseringskarusellen å rotere i Oslo 
kommune, noe som i aller høyeste 
grad affiserte Dikemark sykehus. Ved-
tak om avvikling ble avløst av vedtak 
om reinvesteringer og modernisering. 
Dette skapte en uro og utrygghet som 
forplantet deg inn i institusjonen og 
som medførte en langsom nedbyg-
ging i form av reduksjon av behand-
lingsplasser og en forringelse av 
fagmiljøet. Dikemark sykehus er nå 
av Oslo kommune definitivt beslut-
tet nedlagt innen få år. Det betyr at 
sykehuset har hatt sin levetid over vel 
100 år slik også Dikemark Jærnværk 
hadde et par århundrer tidligere. 

Til tross for virke innenfor for-

skjellige tidsepoker, er det interes-
sante likheter mellom jernverkets 
og sykehusets ”livsløp” og skjebne. 
Begge hadde sin levetid i vel hundre 
år med en storhetstid over ca. halv-
parten av denne perioden. Jernverkets 
endelikt skyldtes i stor grad svikt i en 
av de avgjørende premisser for drift, 
nemlig selve råstoffet – jernmalmen, 
samt manglende kapasitet til reinves-
teringer og modernisering. Sykehuset 
på sin side er blitt ”offer” for det som 
en gang var dets store fortrinn, noe 
av ”råstoffet” for driften, nemlig den 
landlige og helsebringende beliggen-
het og de store, den gang moderne, og 
rømningssikre monumentale bygnin-

ger som var grunnlaget for optimal 
pleie og oppbevaring av sinnslidende 
mennesker.

 
Hva vil bli Dikemarks videre 

skjebne? Minnene om jernverket vil 
leve videre i stedsnavn som Verken-
svannet og Verkensbakken. Men sy-
kehuset, kan det gjenoppstå i fornyet 
drakt som Fugl Fønix av asken? Ut-
fordringen ligger i hovedsak på Asker 
kommunes bord, den forvaltningsen-
het som på mange måter har ”skum-
met fløten” av å ha hatt Dikemark 
innenfor sine grenser i over tre hun-
dre år. Om det er kapasitet til rein-
vestering og modernisering som kan 
skape liv og virksomhet nok en gang 
på dette historiske og kulturrike sted, 
vil tiden vise.

TG

Pasienter og betjening ved Dikemark sykehus på tur til Ver-
kensvannet, ca 1925. Bildet utlånt fra Asker bibliotek. Naturen 
var et viktig element i den tidligere behandlingen. Til høyre 
utsikt over Verkensvannet (Foto O-H Bjor)

Typiske bygninger fra sykehusets oppstart med sine karakteristiske betegnelser, 
Kurhus I til venstre, Pensjonatet i midten og Legekontorbygningen til høyre.  
(Foto O-H Bjor)
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Marianne Mjaaland 
Heggedalforfatter med meninger og mot!

Christian Kjelstrup : Mjaalands styrke er hennes kom-
promissløse vilje til å avdekke ubehagelige sannheter. Hun 
trykker der det gjør vondt og viker ikke unna for å skjære 
med skalpell i betente sår.

Vi møter Marianne Mjaaland hjemme i Heggedalsbakken 
rett etter at hun kommer fra jobb. Hun er utdannet lege og 
har arbeidet både som kirurg, psykiater og journalist og nå 
i et legemiddelfirma. Med andre ord, hun har en allsidig 
bakgrunn for stoffet til sine tre romaner som alle har en 
kvinnelig lege i hovedrollen. Nylig ble hun og bøkene hun 
har skrevet presentert på biblioteket i Heggedal.

- På biblioteket presenterte du deg som feminist.  
Hvordan ser du på kvinners stilling i dag og hva er ut-
fordringene framover?

Jeg begynte å engasjere meg da jeg gikk i videregående 
på Berg i Oslo. Til å begynne med ble likestillingsarbeidet 
drevet fram av personlig engasjement, etter hvert ble det 
overtatt av staten. Det kom en del formelle ting på plass 
som var bra, men jeg synes noe av dynamikken forsvant. 
Etter hvert har vi sett flere generasjoner unge feminister 
som tenker litt annerledes enn vår generasjon gjorde. Ti-
den og forholdene endrer seg, og i dag kan det være behov 
for å se mer detaljert på det som det tidligere var behov 
for å kjempe fram. Det gjelder også abortloven: Jeg er for 
abortloven, men mot abort! Det var viktig å kjempe fram 
abortloven – med bakgrunn i situasjonen slik den var, men 
i dag er det behov for å se på effekten av den. Når det i 
Norge hvert år er 15000 fostre – de fleste av dem friske – 
som ikke får mulighet til forsette livet, så viser det at vi 
som samfunn ikke gjør nok for å tilrettelegge forholdene 
for unge mødre. Unge mødre blir avspist med en bagatell-
messig økonomisk kompensasjon fra samfunnet i forhold 
til mødre som er i en fast, godt gasjert jobb. Det er urett-
ferdig og usselt ved vårt samfunn. Samfunnet signaliserer 
gjennom dette at det synes aborttallene er akseptable.

Det er også fremdeles mange skjevheter mellom 
mannsdominerte og kvinnedominerte yrker – strukturelle 
skjevheter som det er vel verd å fokusere på. Ikke minst 
i det offentlige helsevesenet. Ofte ser vi at det opprettes 
deltidsstillinger for å spare penger for det offentlige.

Fordeling av gleder og byrder ved å fostre barn er også 
et område som vi trenger å arbeide videre med. 

- Du har skrevet tre bøker. Den første, Unaturlig 
dødsfall meldes, beskriver et sykehusmiljø med hardt ar-
beidspress,  delvis på menns premisser. Skrev du for å 
fortelle hvordan det var eller for å påvirke?

Jeg ønsket å beskrive hva som skjer når noe går galt. I 
boka beskrives en operasjon som uventet ender med dø-
den. Jeg var opptatt av dynamikken i hvordan et slikt sys-
tem lukker seg for innsyn utenfra ved slike hendelser og 
hva som skjer i slike lukkede rom. Det er et tema som jeg 
omhandler i kanskje enda større grad i den neste boka. Jeg 
var opptatt av hvordan uskyld korrumperes – hvordan en 
syndebukk plukkes ut og skvises ut. 

Jeg skrev boka etter at jeg sluttet som kirurg. Jeg hadde 
jobbet som journalist i Aftenposten og fulgte en del saker 
som ble behandlet i rettsvesenet. Dette ga bakgrunn for 
situasjoner som beskrives. Ikke alt er typisk for det nor-
ske helsevesenet, men slike forhold som beskrives eksiste-
rer, og systemet har ikke alltid håndtert dem godt. Det har 
skjedd en bedring, men enda er det langt igjen.

- Den første boka er også litt fokusert på kjønnsfor-
skjeller og hvordan menn holder kvinnene på avstand.

Jeg tror nok dette er et forhold som er spesielt synlig 
innen kirurgi. I dag er det langt flere kvinnelige kirurger 
enn da jeg begynte, og mye har nok bedret seg, men inn-
trykket er at det fremdeler er et relevant problem.

- Da jeg begynte å lese den neste boka di, Kandahar, 
tenkte jeg at det var en bok primært om Afghanistan, 
men også den handler om hva som skjer i lukkede mil-
jøer. Du beskriver et miljø med utroskap, familier som 
faller fra hverandre, høyt alkoholkonsum, incest, vold-
tekter og overgrep blant barn. Du bodde selv i Afghanis-

Jeg lever jo ikke av å være forfatter –  
det er en hemmelig last – og lyst!

Av  Ole-Herman Bjor

Marianne Mjaaland
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Marianne Mjaaland (f. 1955) har arbeidet som anestesilege, 
kirurg, psykiater og journalist. I dag arbeider hun i et inter-
nasjonalt legemiddelfirma med avdeling i Sandvika. I 1986 
ble hun den første kvinnelige kirurgen ved Regionsykehuset 
i Tromsø. Hun arbeidet i Afghanistan under den sovjetiske 
okkupasjonen. Mjaaland har gitt ut tre romaner - alle på 
Gyldendal forlag. 

For åtte år siden flyttet hun til Heggedal hvor hun bor 
sammen med sin mann Kjetil Unneberg, som også er kirurg. 
De har fem barn og ett barnebarn, men i dag er det bare de 
to yngste barna som bor hjemme.

Mjaalands litterære debut, Unaturlig dødsfall meldes 
(2003), som kan karakteriseres som en kriminalroman, pro-
blematiserte også mannsdominansen og den indre justisen 
blant kirurger. 

Kandahar (2004) handler om legen Julie som forlater mann 
og barn i Norge for å arbeide som lege i Afghanistan under 
krigen på 1980-tallet. Hun har vært der før, som liten. I 
møtet med krigens brutale hverdag søker Julie tilbake til 
barndommens Kabul. Minnene fra barndom og ungdom som 
etterhvert avdekkes og blir tydelige innholder lumre forhold 
mellom voksne og mellom voksne og barn, innbefattet incest 
og pedofili. Bakgrunnen fra barndommen får også virkning 
for Julies legearbeid.

Romanen 13. uke (2008) drøfter abortspørsmålet 30 år etter 
at loven om selvbestemt abort ble vedtatt (våren 1978). Dette 
er en fortelling om abortstuens mange gråsoner; de almin-
nelige og samtidig rystende parenteser i utallige kvinneliv, 
de etiske dilemmaene tåkelagt av historiske overgrep og 
moderne kvinnekamp. Grønne operasjonsfrakker, munnbind 
og hansker er ikke alltid beskyttelse nok for dem som lever 
sine yrkesliv der inne. 

Se et intervju med Marianne Mjaaland på NRK etter at hun 
fikk Livsvernprisen: 
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/158389 
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tan da du var 12-13 år. Jeg håper det ikke ligger for mye 
selvbiografiske opplevelser i den.

Nei det gjør heldigvis ikke det, men da vi flyttet ut 
opplevde jeg hvordan rammene endret seg fra tilværelsen 
i Norge. Min far arbeidet i Afghanistan for FN og jeg var 
med ham der. Da jeg var liten vokste jeg opp sammen med 
pietistiske besteforeldre hvor alkohol var synd, kino var 
synd og dans var synd. Om mine foreldre endret seg mo-
derat så jeg likevel hvordan rammene ble videre. For andre 
så det ut som om referansen til moralen hjemme forsvant 
og de tok det mer ut. Det er mange grunner til at folk søker 
seg til utenlandstjeneste. Også Kirkens nødhjelp har sett 
nødvendigheten av å lage regler mot kjøp av seksuelle tje-
nester og overdreven alkoholbruk.

Du har selv engasjert deg som lege i Afghanistan 
mens Sovjetunionen hadde invadert landet.

Jeg ble nok interessert i landet på grunn av oppveksten 
der og ble aktiv i Afghanistankomiteen. Jeg var med på 
å tilrettelegge for de to første legeteamene og deltok selv 
også som lege.

Hvordan ser du på Norges engasjement i Afghanis-
tan?

Jeg mener at Norge må trekke seg ut – og USA må 
trekke seg ut. Du kan ikke bombe fram et demokrati i et 
stammesamfunn. Det som skjer der nå med vår hjelp fører 
bare til styrking av Taliban. Jeg leser akkurat nå en bok av 
Malalai Joya, Kvinne blant krigsherrer, også hun sier det 
samme. Før invasjonen fra Sovjet var landet i en positiv 
utvikling – også for kvinner. Det ble ødelagt av invasjo-
nen fra Sovjet – og USAs engasjement har ikke vært stort 
bedre.

– Den tredje boka di, 13. uke, handler om abort. Den 

har bidratt til å skape en ny debatt om abortspørsmålet. 
Du har blitt kalt fosterets advokat!

Ja, det har blitt mye debatt. Det gikk en serie i Morgen-
bladet. Abortloven var viktig og riktig, men vi må ikke 
unnslå at abort både handler om kvinnen og om fosteret. 
Abort handler om å avbryte et liv som er påbegynt. Kvin-
nen må ta ansvaret, men hun fortjener å ikke bli alene med 
det. Samfunnet kan gi kvinnen og fosteret mye mer støtte 
enn det som gis i dag.

– Du har selv vært åpen på at du både selv har gjen-
nomgått abortinngrep og at du som lege har utført det.

Jeg opplever at mange synes det er fint at det reises en 
debatt om et tema som det ikke finnes noe enkelt svar på. 
Andre blir sinte for at debatten kommer. Én av tre kvin-
ner i Norge har gjennomgått svangerskapsavbrudd, men 
det har vært tabubelagt å snakke om vanskelige valg og 
erfaringer knyttet til abort.

– Organisasjonen Menneskeverd tildelte deg Livs-
vernprisen for 2009 for å bidra til åpenhet om kvinners 
erfaringer og opplevelser knyttet til svangerskapsav-
brudd. Henrik Syse sa under prisutdelingen: ”Det er 
behov for statistikker og teorier. 
Men vi må ikke glemme at det er 
mennesker bak tallene. Det er 
lett å slette et nummer sammen-
lignet med et menneske. Dette 
minner du oss om!”

GRATULERER!

ohb
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På interimstyrets møte 15. oktober 
hadde laget hyggelig besøk fra Lier 
Historielag og Buskerud Slekstfors-
kningslag. Maya Lillemoen er aktiv 
i Historielaget, og i DIS Buskerud. 
DIS står for ”Databehandling i 
Slektsforskning” – 
se www.disnorge.no/bu/ . 
Anne-Grethe Livingston 
er leder for Buskerud 
Slektsforskningslag 
(www.buskerudslekt.
no), som har faste møter 
på Gullaug aktivitets- og 
servicesenter 2. og 4. onsdag i må-
neden (på gårdsbruket på tidligere 
Dyno industri i Lier).

Lier Historielag har møter hver 
torsdag kveld på Lier Bygdetun. 
Se:www.lier.historielag.org  og 
www.lier-bygdetun.no. Historielaget 
og stiftelsen Lier Bygdetun har en 
imponerende samling av gjenstan-

der. Det er samlet bilder i 
Lier i ca 25 år, og samlingen 
teller nå ca 5000 bilder. His-
torielaget har laget et eget 
program for registrering og 
gjenfi nning av bilder. 

Medlemmer fra interimsty-
ret har allerede besøkt slektsforsker-
ne på Gullaug og Lier Historielag 
på Lier Bygdetun.

Samarbeid med Lier og Buskerud

Fra 1968 til 1970 vandret en 
student rundt fra gård til gård i 
Asker, og noterte bondens navn 
på jordstykker, hauger og steder. 
Resultatet av undersøkelsen er 
samlet i en håndskrevet proto-
koll. I 1989-1990 var Hurum i en 
periode en aktuell plassering for 
ny hovedfl yplass. Nye hovedveier 
ville komme gjennom Asker, og 
kommunen satte i gang en re-
gistrering av kulturminner i de 
berørte områdene. Etter at Gar-
dermoen ble vedtatt ble arbeidet 
avsluttet, og er bare delvis fullført. 
Heggedal og Omegn Historielag 
har fått låne alt materiale fra disse 
arbeidene, og har scannet dem. 
Laget vil fortsette registrerin-
gen i Heggedalsområdet, og Ivar 
Schaulund og Terje Martinsen har 
ansvaret for dette arbeidet.

Innsamling av 
lokale stedsnavn

Heggedal og omegn Historielag
Interimstyret har endret lagets navn til Heggedal og Omegn Historielag.

Maya Lillemoen gir 
Terje Martinsen en inn-
føring i slektsforsknin-
gens  muligheter med 
bruk av internett.

VIL DU BLI MEDLEM?
Medlemsskap ut 2010 koster kr. 100.-

Betaling med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag

v/Ivar Schaulund, Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: xxxx.xx.xxxx

Tekst og foto: Dag Henning Sæther

Eriksrudveien
Gården Eriksrud (gnr. 89 bnr. 2) under Dike-
mark har forstavelse fra mannsnavnet Erik. I 
dagligtale tidligere ”Ersrud”. Derfor kan man 
også fi nne navnet skrevet Ersrud i dokumenter 
fra jernverkstiden på Dikemark (1697-1805).

Grevlingåsen
Veien går gjennom et område med fl ere kjente 
grevlinghi.

Heslebergveien – etter gårdsnavnet 
Hesleberg (gnr. 65), som igjen er avledet av 
trenavnet hassel.

Kilde: ”Veinavn i Asker”, 1979

08 - 09 Arrangementer og Historielaget.indd   3 06.11.2009   03:14:44
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Endelig ny og moderne jul! 
HEGGEDAL MENIGHET

God overskrift? 
Veldig dårlig overskrift!

Vi har en stor og fl ott tenåringsgjeng i Heggedal kirke. Ten-
åringer skal ha det siste nye i moter og musikk og duppedit-
ter. Gammelt er gammelt. Men – så viser det seg at det vi 
har gjort noen ganger i kirken, er ”slik vi gjør det her”. Så 
er de vel så tradisjonsbevisste som oss ganske mye eldre. Og 
dersom vi ikke slutter en tirsdag kveld med lystenning og 
bønn og andakt og musikk og stillhet og tid for en prat i et-
terkant – blir det uro i fl okken. ”Vi skal vel ha det sånn som 
vi pleier..?”

Hva har det med jul å gjøre? Det har mye med jul å 
gjøre. Ingen annen høytid får fram tradisjoner (som betyr å 
følge etter) som vår julefeiring. Den skal være god, gam-
meldags, slik kakene skal være (selv om ikke alle baker like 
mye selv), slik vi ønsker rammen rundt det hele skal være. 
Tradisjon handler om trygghet og tilhørighet. Jeg har sikkert 
sagt det hundre ganger fra prekestolen her i Heggedal: Det 
er bare to ting man kan gi sine barn: Røtter og Vinger. Julens feiring er av de 
viktige og dype røtter.

Noen som har hørt om ny og moderne marsipan? Eller ultramoderne si-
rupsnipper? Det er død markedsføring. Godt og gammeldags skal det være.

Men – fi ns det noe nytt i vår kristne julefeiring? Budskapet er eldgammelt, 
tradisjonene er gamle, sangene er gamle. Nesten.

For det skrives nye sanger. Fordi mennesker alltid er i bevegelse, vil det 
være behov for nye uttrykksformer. Behov for å uttrykke seg på en annen 
måte enn mennesker gjorde fra fordums tid. Grundtvig og Wexelsen skrev litt 
annerledes enn vi ville gjort, og selv om vi gjerne synger  ”Et barn er født” 
og ”Jeg er så glad hver julekveld”, siger noen nye sanger inn.

”Mary, did you know?” er en slik sang. Mark Lowry skrev teksten til en 
ydmykt spørrende julesang som er ferd med å bli klassisk.:

Visste du, Maria, at din lille gutt kom for å gi deg evighetens lys?
Visste du, Maria, at det barnet du forløser, snart skal forløse deg? 
Visste du, Maria, at din lille gutt har levd med englene ved sin side? 
Visste du, Maria, at når du stryker ditt lille barn over kinnet –
 da berører du Guds ansikt? 
Visste du. Maria, at ditt lille barn er himmelens gave til deg 
 og alle mennesker? 
At dette sovende lille barnet du holder i din favn er den store ”JEG ER..”

En ny innpakning av det gamle budskapet. Gammelt og godt? Evangelium be-
tyr godt budskap. Juleevangeliet vil på en magisk måte være godt og gammelt 
og samtidig helt nytt. Og alltid moderne. Fordi det fremdeles berører oss.

 Gledelig jul!

Toralf Dehli
Sokneprest

Og før jeg blir så gammel at jeg 
ikke husker det:
Til alle dere som var med på 
surpriseparty for meg på Gjellum 
9. okt. bare fordi jeg ikke slut-
ter som Heggedalsprest ved fylte 
67…
Utrolig rørende. Mange tusen 
takk!

Toralf D.

10-11 Menighet.indd   10 04.11.2009   21:22:22
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Program Heggedal menighet
Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger

NOVEMBER
Sønd 29 13:00 Gudstjeneste/Jule-

marked
Kirken Dehli/dåp. Julemarked/salg og underholdn. etter 

gudstj.
DESEMBER

Sønd 6 11:00 Gudstjeneste Kirken Caspar Thomassen/dåp. S.skole
Mand 7 11:30 Kirkefrokost Heggetun Adventsamling
Sønd 13 11:00 Gudstjeneste Kirken Dehli. Konfirm.presentasj.. S.skole, K.kaffe
Sønd 20 11:00 Meditasjonsguds-

tjeneste
Kirken Dehli/Koret Salig blanding

Torsd 24 12:00 Gudstjeneste Kirken Brøndal/Heggetroll
Torsd 24 14:00 Gudstjeneste Kirken Dehli. Heggedal Barne- og ung.kor
Torsd 24 16:00 Gudstjeneste Kirken Dehli
Fred 25 11:00 Høytidsgudstjen. Kirken Dehli

JANUAR
Søndag 3 11:00 Gudstjeneste
Søndag 3 16:00 Hellig tre kongers 

fest
Gjellum Julefest for hele familien.

Torsd 7 18:00 Nyttårsfest Heggedal 
hovedgård

Menighetspleien

Sønd 10 11:00 Gudstjeneste Kirken
Sønd 17 11:00 Gudstjeneste Kirken
Sønd 24 11:00 Gudstjeneste Kirken
Sønd 31 19:30 Kveldsmesse Kirken Torbjørn Brennum og Team Heggedal. K.kaffe

FEBRUAR
Mand 1 11:30 Kirkefrokost Heggetun 
Sønd 7 11:00 Gudstjeneste Kirken
Sønd 14 11:00 Barnegudstjeneste Kirken
Sønd 21 11:00 Gudstjeneste Kirken
Sønd 28 19:30 Kveldsmesse Kirken Torbjørn Brennum og Team Heggedal. K.kaffe

Faste aktiviteter: 
Team Heggedal/MILK tirsdag kl. 19-21.30, Heggetroll onsdag kl. 16-
17 (Middagsservering én gang i mnd for hele familien - se egen plan), 
Koret Salig blanding torsdag ulike uker kl. 19.00, HK tirsdag like uker 
kl. 19.30 Kirkefrokost på Heggetun første mandag i måneden. Ta med 
matpakke. (Menighetspleien)

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

Støtt Heggedal menighet! 
Givertjenestens konto:

1644 15 39499
Nytt menighetsråd

Det nyvalgte menighetsrådet trer i virksom-
het 1. november. De har nettopp konstituert 
seg og Per Øystein Funderud (bildet) ble valgt 
som leder. Nestleder ble Brita Vethe. Rådets 
representant i Asker kirkelige fellesråd er Finn 
Edvin Brøndal med Hans Henrik Eriksen som 
vararepresentant. Det nye rådet ble presentert 
på gudstjenesten 15. november.

Julefest for hele familien 
søndag 3. januar kl. 16 på  
Gjellum!
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Engasjer deg i Heggedal - bli medlem i Heggedal Vel (HV) 
Støtt HV ved å sende kr 200,- til kontonr; 0533.02.25086 - husk å skrive navn og adresse    

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

 

også i  
Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal

Hold fartsgrensene
Heggedal
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Ikke vær bleik - sett merket på bilen din  

Nestleder i Styret; Åsmund Sutterud, rykker opp som 
fomann i en overgangsfase etter HV sitt årsmøte torsdag 
18. mars 2010, og resten av styret blir også sittende inntil 
videre.  Men styret vil fortsette sitt arbeid i Heggedal Vel 
- og da i et mer normalt tempo - ved å ta seg av de sakene 
som Stein og det tidligere styret har jobbet med, og som 
ikke er avsluttet.  

Det er også stor nysgjerrighet overfor den nye, felles en-
heten i Heggedal; Heggedal Nærmiljøsentral (H-NMS).  
Det blir også spennende å se hvordan H-NMS greier å 
håndtere de store fellessakene i Heggedal, som å følge 
utbyggingen av Heggedal sentrum og Heggedal forøvrig, 
jobbe videre med samferdsel som buss-forbindelser, Vol-
len-båten og ikke minst NSB-utbyggingen med dobling 
av togfrekvensen for Heggedal.  Og det blir også viktig å 
få de andre 8 Velene med i et samarbeid.    

Stein’s håp med videre arbeid i Heggedal er å få igang 
mange 10-talls NABO-soner, nabolag, beboerforeninger 
eller hva vi kan kalle slike.  I sin enkleste form går dette 
ut på at enkeltmennesker som ser behovet, går rundt i sitt 
nabolag og spør naboene om de vil være med i et slikt 
samarbeid.  Det er kun 3 spørsmål som må avklares;

1) Hvilket geografi sk område skal nabolaget dekke; 
veien vår, eller de småveiene som utgjør vårt område 
- eller det naboene blir enige om skal utgjøre området.  
2) Vi bestemmer oss for å ha et gatemøte eller en fest, 
hvor alle som kommer presentarer seg og hva de ønsker 
at et naboskap skal bety?  Vi har f.eks. alle et feriebe-
hov; ta inn posten for hverandre, tømme søpla, se etter! 
3) Det må velges en kontaktperson, og denne jobben må 
gå på omgang hvert år mellom de som er aktive.

Dere som har fulgt med på disse HV-sidene, har lest mye 
om hva Stein har skrevet om trafi kk-sikkerhet generelt, og 
speseilt om prosjektet; ”Hold fartgrensene i Heggedal”.  Det 
er en del som kjøper klistremerket, og dessverre kommer ikke 
dette merket lenger enn til enn til skuffen hjemme - for mange.  
Ta mot til deg og sette det på bilen; enten i bakruta eller på 
støtfangeren.  Skal vi lykkes med dette, må mange kjøre rundt 
med merket - rett og slett for å gi seg selv og andre den sperren 
som heter konsekvens; har jeg merket på KAN jeg ikke kjøre 
over fartsgrensen!  Og 99 % er enige om å holde farsgrensen, 
men det er bare 1/3-del som gjør det!!!

Kjøpes på biblioteket i Heggedal og på Heggedal 
barneskole for kr 50.  

     Denne siden er krevet av:   
          stein.berge@c2i.net       

Stein trekker seg som leder av Heggedal Vel pga. sykdom.  
Men han fortsetter i styret - men i et beskjedent tempo!

Det Stein har vært med på å sette igang er enten avsluttet (Brukerforum for reguleringsplanen 
for Heggedal sentrum), eller det fortsetter i gode hender; som Heggedalsposten, (denne legges 
bl.a. under Heggedal Nærmiljøsentral), trafi kk-sikkerhets-prosjektet med å holde fartsgren-
sene, (Trafi kkutvalget på Heggedal skole har tatt dette under sine vinger - se neste side), eller 
fl ere mindre saker som overføring av Gjellum til Asker kommune, rydding av området mel-
lom gangveien fra Kloppedalen og opp til Gjellum terrasse og sluttføring av Gjellumstranda.  
Disse mindre sakene og mer til, vil HV-styret videreføre på en utmerket måte.   

Hvis du har lyst til skrive til Stein 
om trafi kk-sikkerhet, nabolag, 
turstier, samferdsel, utbygging 
mm, så gjør det;   
            stein.berge@c2i.net

Det uttrykket Stein viser på 
bildet, stemmer overens med den 
drømmen han har for Heggedal.
At dette lokalsamfunnet, med 
Heggedal sentrum som nav, 
skal bli det mest attraktive 
stedet i hele Østlandsområdet.  
Det skal bli ventelister for å 
fl ytte hit, og det er stor inter-
esse fra folk i hele Norge for 
å komme å oppleve Heggedal.  
Her har vi et spesielt sentrum, 
et levende kunstmiljø, omsorg 
for hverandre og gode forhold 
til naboer og innvandrere.  Her 
er et yrende foreningsliv og folk 
komkurrerer om ta tilitsverv.  
Og et annet trekk er at folk 
har lært seg å bruke naturen, 
og Heggedal har rekorden for 
antall som bruker sykkel som 
transport-middel.  
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Trafikksikkerhet er en av viktigste 
sakene i ethvert lokalsamfunn - og 
slik skal det også være i Heggedal! 

”Alle” institusjoner og organisasjoner i Heg-
gedal har gått sammen om brevet som er 
gjengitt på denne siden.  Det viser at det er 
vilje i Heggedal til å stå samlet om en markert 
bedring av trafikksikkerheten - og i denne 
omgang er det Røykenveien som er i fokus. 

Trafikksikkerhetsutvalget på Heggedal skole (leder Hall-
vor Hognestad) har sammen med med leder for FAU ved 
skolen (Berit Nese) jobbet frem dette brevet, hvor alle de 
10 enhetene som står øverst på side 1, også har kommet 
med sine kommentarer, som ble innarbeidet i brevet. 

Dette er starten på et felles organ for trafikksikkerhet i 
Heggedal, som vil gi dette arbeidet langt større slagkraft.
En sentral person i administrasjonen i Asker har flere 
ganger sagt, bl.a. på ulike møter på Gjellum, at vi i Heg-
gedal er alt for ”snille” i våre uttrykksformer.  Og slik er 
det i vårt samfunn i dag, at skal vi få noe gjort, så må vi 
synes i media.  Så kan neste felles sak bli ulike aksjoner 
- gjerne på Røykenveien.  La oss gjøre det på en gjen-
nomtenkt og slagkraftig måte.  BLI MED DU OGSÅ!!! 
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Vi Heggedøler er utrolig heldige. 
Ikke bare har vi nærhet til butikker, 
jernbane, skoler osv, men vi har umid-
delbar nærhet til Kjekstadmarka – med 
stier på kryss og tvers i et nydelig 
friluftsområde med åpne svaberg og 
furumoer. 
Turen over Svartvannsåsen er en av 
mine yndlingsturer. Jeg må snart ha 
gått den et tresifret antall ganger,  og 
det er like flott hver gang. Turen egner 
seg ypperlig sammen med barn - ikke 
for lang, en spennende tur og mye å  
utforske. Eller som en kjapp trenings-
tur etter middag. 
Noen har kalt Svartvannsåsen for 
Askers ”Besseggen”. Det er kanskje å 
ta litt hardt i, men enkelte steder kan 
du kjenne suget i magen. 
Det er fullt mulig å gå fra Heggedal 
stasjon (parkere på stasjonen, og gå 
opp veien ved sivilforsvaret). Men det 
er mye kortere å kjøre til parkerings-
plassen nedenfor Blåfjellhytta (se på 
kartet - og teksten under kartet). Rett 
før parkeringen ser du skiltet ” Svart-
vannskleiva”, og en traktorvei som går 
oppover til venstre. 

Første kilometer av turen går oppover 
denne traktorveien i tett granskog, 
Barlinddalen - og etterhvert over på ty-
delig sti. Du går forbi flere hytter, som 
nok har ligget her en stund - antagelig 
i sin tid rekreasjonsstder for Oslo-boe-
re? Flere av de bærer preg av forfall og 
glemsel, men den lille røde hytta som 
ligger til høyre rett før stien svinger til 
venstre over en trebro, har nylig fått 
nytt liv. I flere år har den grodd mer og 
mer igjen. Og stedet, som en gang har 
vært noens oppfyllelse av en drøm, har 
vært helt glemt. Men nå vaier flagget 
på veggen og skoddene for vinduene er 
tatt vekk. Noen har bestemt seg for å 
gi stedet en ny sjanse!
Vår tur går fortsatt oppover, under 
høyspentledningen, og møter et-
ter noen hundre meter den bratte 
skrenten ned mot Svartvannsjuvet og 
Svartvann. Her kommer det en sti fra 
venstre,- denne starter omtrent ved 
Vesledammen og går hele Svartvann-
såsen, ( men det er en god del lengere 
tur). Du følger stien bratt oppover til 
høyre, dette er nesten klatring, og ser 
etter et par minutter Svartvann neden-
for stupet til venstre. Og du skjønner 

Heggedalsposten med den 3. turveien i Heggedal og omegn 

Den første kilometeren på traktorveien.

Nå er du over på stien, og du nærmer deg kanten mot 
Svartvannsjuvet

Her møter du en innbydende furuskog - flott område.

Turveien; Svartvannsåsen = Heggedals ”Besseggen”?

Bestem deg for å ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!

Bilde 1 

Dette skiltet står i starten av traktorveien.

Bilde 2 

Bilde 3 

Bilde 4 Bilde 3
Bilde 4

Bilde 5

Rett ned i Svartvannsjuvet

Bilde 5 

Hvordan kommer du til dette tur-området? 
Parkering på Heggedal stasjon. 
Gå forbi tildligere Sivilforsvaret (NUSB), og ta 
første veien til høyre oppover åsen, og etter ca 2 
km kommer du til Hallenskog-området, som vist 
på kartet. 
Parkering ved ”den røde sirkelen” (i bun-
nen av bakken), eller ved bilde 1. 
Kjør omtrent til Hellenskog stasjon, ta opp Plan-
kedalsveien og kjør opp til Hallenskog- 
området, som vist på kartet. 
Parkeringen ved Blåfjellhytta er som regel stengt 
med bom, så det kan være fåfengt å kjøre dit opp.

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 8

Bilde9

Bilde 10

Design; Stein D Berge
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Tekst og foto; Toril Hennig,
mail: toril_hennig@msn.com 

Heggedalsposten med den 3. turveien i Heggedal og omegn 

hvorfor det heter Svartvann. Dette er et 
område som er vilt, trolsk og spennende, 
og for de eventyrlystne er det fullt mulig 
å komme seg ned til vannet. Det går en sti 
ned ca 100 meter til venstre for stikrysset. 
Men det er ikke å anbefale med små barn. 
Området nede i Svartvannsjuvet er av 
Naturvernforbundet utpekt til  ”eventyr-
skog”. Eventyrskog er skog som er preget 
av gammel, uberørt natur, vill og vakker 
og med gamle kulturminner. Les mer om 
eventyrskogene på sidene til Naturvern-
forbundet i Oslo og Akershus; noa.no).
Stien flater nå ganske fort ut, og du kan få 
igjen pusten. Det er etterhvert lett å gå, på 
en tydelig sti, og etter noen hundre meter, 
kommer du til det første utsiktspunktet. 
Du er på toppen. Her er flott utsikt mot sør 
og vest: Kjekstad golfbane, Røyken kirke, 
glimt av Drammensfjorden og bebyggel-
sen ved Drammen. På klare dager ser du 
masta ved Kongsberg.
Stien fortsetter bortover kanten av åsen, 
du kommer forbi en liten jettegryte og 
bort til nytt utsiktspunkt. Her ser du ned 
på et gammelt hogstfelt, og her har jeg 

flere ganger sett elg. Det er i det hele tatt 
mye spor av elg i området, det er ikke 
bare vi mennesker som nyter turen over 
Svartvannsåsen!! 
Nå svinger stien til høyre ned i ei lita 
kleiv og fortsetter på venstre siden av en 
myr, opp til krysningen under høyspent-
linja. Ny utsikt!! Denne gangen over til 
Lierskogen. Følg stien under linja, og hold 
”hovedtråkket” rett fram.  
Det går flere småstier av til høyre og ven-
stre, men de bryr vi oss ikke om nå. Du 
ser snart at det lysner mellom trærne (hold 
til høyre der stien deler, dette fraviker fra 
kartet), og du nærmer deg ”The Grand 
View”: Panoramautsikt over Oslofjorden, 
Nesoddlandet og ut til Håøya, samt ”fu-
gleperspektiv”  over Heggedal og særlig 
Heggedalsmarka. Hver gang jeg går her, 
blir jeg stolt langt inn i Heggedalssjela. 
Dette landskapet ligger i vår umiddelbare 
nærhet!! 
Hold høyden, til du ser varden opp til 
venstre (bygget av Heggedals befolkning 
under tusenårsmarsjen). Her møter du 
på skiløypas rødmerking,  og kan følge 

denne nedover svaene til høyre. Dette 
regner jeg med er kjent område for de 
fleste Heggedøler, men for dere som ennå 
ikke har tatt turen til ”Blåfjella”: Gjør det! 
Her er et kjempestort sva (Kjekstadmar-
kas største), som er helt flatt ”på toppen”, 
bikker over en kant, og breier seg ned-
over mot myra. Dette er topp akeområde 
vinterstid!
I det stien tar av fra fjellet nede ”til ven-
stre”, kan du ta en titt til høyre. Her står 
en morsomt, gjennomhullet gammelt tre. 
Vet ikke om det er hakkespettene som har 
vært på ferde, eller noe annet. 
Du har nå kort vei igjen til Blåfjellhytta, 
og er det søndag og vinter, er det antagelig 
servering å få. Heggedal idrettslag har in-
vestert mye i den senere tid for å oppgra-
dere hytta, som nå er finere og koseligere 
enn noensinne,- og med flott utsikt.
Følg deretter grusveien ned til utgangs-
punket. Turen tar ca 1 time, pluss/minus 
(3km). 
Asker turlag holder i disse dager på med 
blåmerking av løypa over hele Svartvann-
såsen).           Jeg ønsker dere en god tur!!

Bestem deg for å ta denne turen - riv ut disse midtsidene og bruk de som veiviser - og gi oss gjerne dine opplevelser og betraktninger på mail!

Dette er en rundtur vest for Blåfjellhytta (øvre Hallenskog - syd for Heg-
gedal stasjon.  Turen er omkring 3 km og tar ca 1 time - barnevennlig.  

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 6 

Bilde 7 

Bilde 8 

Bilde 9 

Turens  
høyeste punkt 
med utsikt mot 

sør og øst.

Bilde 10 

Jettegryte
Slike ”huller” i 
fjellet lages ved 
at en sten som 
opprinnelig lå 
på fjellet har 
”gnagd” seg inn 
i steinmaterialet, 
og tilslutt selv 
blit spist opp!  

Utsikt fra 
Blåfjella mot 
Oslofjorden

Det største svaberget i Kjeksstadmarka!

Det gjennomhullete, gamle treet!
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Heggedal IL Fotball har startet et 
fotballakademi for aldersklassene 
gutter 10-14 år. Dette er et ekstra 
treningsopplegg for de mest moti-
verte spillerne med gode holdninger 
og gode ferdigheter.

Målet med akademiet er å ha fokus 
på gode holdninger og ferdighetstre-
ning. Det vil og være temakvelder 
rundt kosthold og mental trening, oig 
det legges spesiell vekt på at spillerne 
skal trives ved å mestre å føle trygg-
het. 
    Akademiet foregår to ganger i uken 
gjennom hele året på mandager og 
onsdager, og de startet 2 november. 
Dette ses på som en veldig bra mulig-
het for klubben til å utvikle egne 
talenter. 
    Trener og initativtager er Terje R. 
Småhaug,  som tidligere har trent 
juniorlaget til Asker Fotball.
    Mange andre klubber i nærområdet 
gjør det samme, så det føltes naturlig 
for HIL å starte opp også. 

Denne satsingen er muliggjort med  
kunstgressbanen - som riktignok er 
uten undervarme.  Med god hjelp av 
banemann og et eget brøytelag på 
kvelden, så satses det på å hele tiden 
kunne ha gode treningsvilkår.
    Foreløpig er dette et opplegg kun 
for gutter, men man håper å kunne 
gjøre dette til et tilbud for jenter også. 
    På treningene legges det opp til 
ukevis fokus på basisferdigheter slik 
som pasninger, mottak, avslutninger, 
hodespill, dribling og konkurranser.     
    Det skal være gøy på trening. Det 
vil i tilegg være keepertrening annen 
hver mandag ved Otto Bjørnrud.
    Fire til fem spillere på laget vil 
vanligvis være kandidater for akade-
miet. Totalt vil akademiet ha ca. 20 
spillere på hver trening.
    Uttaket vil forplikte spilleren til å 
delta på akademiet som et tillegg til 
den ordinære lagstreningen. Spillerne 
skal være forbilder for andre og ta 
med seg god treningsvilje og holdnin-
ger inn i eget lag.

Fotballakademi i 
Heggedal

Keepertrening
Otto Bjørnrud har i år som tidligere 
dratt i gang med keepertrening for 
guttelagene i HIL Fotball. Han er 
en av de svært få i Oslo Fotballkrets 
som er aktiv instruktør for keepere.     
    Dette er et av HIL fotballs ”hem-
melige våpen” for kommende sesong. 
Han har et eget treningsopplegg fdor 
aktuelle målmenn for guttelagene 
i HIL. Det jobbes samtidig med et 
alternativt opplegg for jentekeeperne.  
    Målet med treningen er å øke 
selvtilliten slik at det skal være moro 
å stå i mål.  
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Trim & Trening 30 år
Det ble en veldig koselig festaften 
med både nye og ”gamle” travere.  
Spesielt hyggelig var det at grunnleg-
geren av gruppa, Ola Skarholt, og 
vår første trener, Åse Båsen, var på 
festen.
Med Jubileums-kantate, Jubileums-
anekdote, Fanitullen omskrevet til 
Trimmitullen, Trim-quiz og Trim-
sanger ved bordet, så var stemningen 
høy.  Høydepunktet var den høytide-

Plankevinneren Styret i jubileumsåret Planketoer og -treer

lige utdelingen av Jubileums-Planken 
som ble vunnet av Laila Samuelsen 
med 72 spikerslag (72 besøk på Plan-
ken).  En god nr. 2 ble Sigurd Olsen 
med 70 spikerslag og 
3. plassen tok Kari Orderud med 61 
spikerslag.  

Heder for lang og tro tjeneste
Formann Laila Samuesen startet i 
gruppa i 1980 var sekretær fra 1983 

til 1990 og formann siden 1995
Sekretær Randi Nøst Olsen startet i 
gruppa i 1989 og har vært sekretær 
siden 1994
Kasserer Wenche Woll – startet i 
gruppa 1991 og har vært kasserer 
siden 1999.
Styremedlem Ingrid Høghaug startet 
i gruppa i 1980 og har vært styre-
medlem siden 1996.

Tradisjonen tro arrangerte 
ungdomsutvalget i Hegge-
dal Idrettslag fotballens dag 
lørdag 10 oktober.
I strålende solskinn var 
hundrevis av barn, unge og 
foreldre samlet på kunst-
gressbanen på Gjellum. 

Dette er en årlig begivenhet og et 
fl ott punktum på sesongen. Her 
forgår det en rekke fotballaktiviteter 
som fartsmåling, triksekonkurranse, 
presisjonsskyting og andre ferdig-
hetsøvelser. 
    Dagen startet med å samle alle 
lagene i midtsirkelen hvor fotballfor-
mann Tom Hermansen presenterte 
alle lagene og trenere. Spesielt i år 

var at HIL fra neste år har eget A-lag 
og juniorlag på herresiden, noe som 
har vært målet i mange år.
    Deretter startet ungdomsutvalget 
aktivitetene slik at hvert lag fi kk 
gjennomført alt.
    De yngre lagene fi kk hjelp av de 
eldre lagene ,og dette er samlende for 
hele fotballgruppen noe som er ideen 
bak hele arrangementet.
    Lagene konkurrerte seg imellom 
og hadde det gøy på tvers av grup-
pene, uavhengig av kjønn. Øvelsene 
var av slik art at alle mestret dem. 
A-laget bidro i enkelte øvelser noe 
som var til stor inspirasjon for delta-
gerne.
    På denne dagen er det sosiale 
like viktig som det fotballmessige 
så derfor var det naturlig å ha åpen 

kiosk og speakertjeneste med mor-
som vri anført av en opplagt Joachim 
Karlsen. Mot slutten ble alle samlet i 
midtsirkelen for premiering.
    Som ”Grand Finale” ble årets spil-
ler på jente og guttesiden i Heggedal 
Idrettslag kåret.
    På jentesiden ble det Lene Fjeld 
Brennum fra jenter 95 og på guttesi-
den ble det Thomas R. Småhaug fra 
gutter 97 (bildet over). Dette er en ut-
merkelse som står høyt for spillerne 
i HIL.

Fotballens dag
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       Heggedal Idrettslag - klubben der alle lykkes!

Leder:   Terje Bøe  900 30 914 terje-boe@c2i.net
Fotball:  Tom Hermansen 906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Langrenn: Inger Brit Bjerkreim Furnée
     404 77 758 ingerbrit@live.no
Volleyball: Borghild Istad  913 53 512 b.istad@online.no
Trim:   Laila Samuelsen 915 66 932
Medlemskap: Lars Wigen  958 40 280 l.wigen@online.no
Blåfjellhytta: Morten Eriksson 416 63 078 morten.mette@gmail.com
Driftsstyret Gjellum: Karl Gulliksen 920 20 809
Banemester:  Simon Johansen 918 54 434  (Booking: Send SMS)

Hyttenytt

Dette bildet av Hans Haugen på 
tur med sin elektriske rullestol til 
Blåfjellhytta i slutten av september er 
sendt inn til Heggedalsposten av Vig-
dis Haugen Aae. Hun skriver at hyt-
tekommiteen ønsker litt blest rundt 
den gode tilgjengeligheten til hytta. 
Det er nå bilvei helt fram, og har du 
en god elektrisk rullestol, kommer du 
fi nt fram med den også. Eugen Eriks-
son forteller at det også er planer om 
å gjøre selve inngangspartiet mer 
tilgjengelig for funksjonshemmede, 
slik at alle skal kunne bruke hytta.

Eugen Eriksson og Karin John koser 
seg på hytta, søndag 25.oktober 
2009. Bilde tatt inne i Norestua.

Heggedal idrettslags Blåfjell-
hytta ligger vakkert til i Øvre 
Hallenåsen, med fantastisk 
utsikt over hele Indre Oslo-
fjord. Hytta kan leies hele året 
rundt, og nesten hver eneste 
søndag er den åpen mellom 
1200 – 1600.
I dag er det kjørbar veg helt frem til 
hytteveggen, som blir brøytet/strødd 
etter behov i vinterhalvåret.
    Fra Blåfjellhytta kan du følge mer-
kede turstier/skiløyper til Røyken/
Spikkestad, Lier eller Dikemark. 
    Velkommen til en ”opplevelse i 
Kjekstadmarka”

Utleie
www.blaafjellhytta.no
Blåfjellhytta kan leies av alle, klikk 
deg inn på vår hjemmeside og sjekk 
priser og om hytta er ledig nettopp 
til deg.
    I Norestua kan man pynte og 
dekke til fest for ca. 45 mennesker. 2 
kjøkken med det du trenger av hjel-
pemidler og overnattingsmuligheter 
for ca. 25 mennesker.
    2 utedasser, innlagt varmt og kaldt 
vann, oppvaskmaskin, komfyr, mi-
kro og en fantastisk fl ott peis og mye 
mye mer.
    Stadig fl ere og fl ere mennesker har 
oppdaget Blåfjellhytta, som et godt 
og rimelig alternativ for selskaper, 
seminarer, avslutningstur eller kon-
fi rmasjoner.

Allerede i skrivende stund begynner 
bookingen for 2010 å fylles, derfor 
bør du være rask med å bestille, hvis 
du tenker på å leie hytta.
    Maten bestiller du naturlig nok 
av Guttorm Skogstad på Skogstad 
Catering, og du får levert god mat til 
en fornuftig pris.

Adkomst
Følg Underlandsveien fra Hegge-
dal stasjon mot Hallenskog. Ta av 
til høyre opp Plankedalsveien, så 
Blåbergveien helt til enden. Fra Heg-
gedal stasjon er det skiltet!
    Hvis du skal bruke beina kan du 
gå fra Gamle Heggedalsvei og inn 
ved steinhogger Schaulund, her føl-
ger du merket løype til Eikestubben, 
hvor du så kan svinge ned til venstre 
mot hytta. Eller du kan gå forbi Sivil-
forsvarets skole, opp Hallenåsen og 
Øvre Hallenskog.

Søndagsåpen hytte
Blåfjellhytta er søndagsåpen fra 
september frem til mai 2010, kl. 1200 
– 1600.
    Her kan du sette deg ned enten 

inne eller ute og nyte utsikten, mens 
du koser deg med kaffe & vaffel.
    Forhåpentligvis vil styret snart 
tilby varme retter, slik at barnefa-
milier som har vært på søndagstur, 
slipper middagslaging.  Vi forsøker å 
starte opp med dette om kort.
    Når vi snart nærmer oss ski se-
songen kan man også sette seg ned i 
Hallenstua og se fl otte skisendinger.

Søndagsvaktene som hovedsakelig 
består av foreldre til fotballbarn gjør 
en fantastisk god jobb for hyttestyret.  
Uten denne frivillige dugnadsånden 
hadde vi ikke klart dette!
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Vi som sitter i redaksjonen i Heggedalsposten, får mange hyggelige kommentarer om bladet. Men avisa har en stor 
gruppe av støttespillere som det er lett å glemme: Budene. Bladet bæres rundt av ca. 25 frivillige bud. Denne innsatsen 
sparer bladet for ca. 30.000,- hvert år, som vi måtte betalt for distrubusjon. Før jul ifjor hadde vi et arrangement for våre 
trofaste bud. Tidspunktet var ikke det beste, så neste år vil vi invitere til et hyggelig treff i februar/mars. 
Disse sørger for at Heggedalsposten dumper ned i postkassene:
Ellen Yggeseth, Arne Larsen, Ivar Schaulund, Olaf Flo-
rentz, Simon Johansen, Per André Gimle, Jonas Vevatne, 
Berit og Steinar Sletbak, Gunn Marit Skancke, Gunnar 
Åsly, Rune Evensen, Kari Orderud, Trygve Flatebø, Dag-
fi nn Hansen, Torbjørn Løvås, Grethe og Petter Johansen, 
Øystein Øverbye, Kjerstin Nordby, Egil Christiansen, 
Terje Gundersen, Hans Kvarberg, Odd Lars Vanberg, 
Kjell Nilsen. I tillegg er fl ere av redaksjonens medlemmer 
også bud.

NB! Vi vet at lista ikke er helt riktig. Det kan være ektefelle 
eller /samboeren som gjør jobben. Men sånn er livet. Noen 
gjør jobben, andre høster æren....…

Heggedalspostens redaksjon       
ønsker alle sine bud

en fredelig jul og et godt nytt år!

Det utgikk et bud . . . . . 

Fra fjorårets samling for budene på Heggedal Hovedgård. 
Fra venstre: Øystein Øverbye, Trygve Flatebø og Rune 
Evensen

19 Budene og annonser.indd   3 06.11.2009   01:26:26
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Heggedal var delt inn i 47 ruter, og alle var booket på 
forhånd.  Men det var noen påmeldte som ikke kom, 
(sykdom o. l.), men Laila hadde noen reserver som dekket 
noen av de tomme rutene.  Men 2 ruter ble dessverre stå-
ende udekket, hvilket er sjelden for Heggedal.

Tv-aksjonen i Heggedal har i de siste årene fått lov å 
bruke lærerværelse på Heggedal barneskole som hoved-
kvarter.  Det var laget nydelig kaffe og te, sammen med 
ferske boller til alle bøssebærere.  I tillegg til bøssen, 
kart, legitimasjon, brosjyrer og klistremerker (for de som 
ikke var hjemme), fikk alle bøssebærere 2 lodd, hvor 
noen av oss fikk premier - som en oppmuntring.  Dette 
tiltaket er Heggedal alene om.    

TV-aksjonen i Heggedal har i svært mange år hatt en meget god oppslutning. 
I de siste 14 årene har Laila Samulsen vært regionsleder for Heggedal. 

Laila Samulsen har vært regionsleder for TV-aksonen i 13 år.
Hun har et engasjement, en stayerevne og en entusiasme som mange 
av oss kan misunne henne.  Men hun har i alle år blitt trofast  
assistert av sin datter; Mona Nybø (i sort genser), sin svigersønn; 
Rolf Nybø (ikke tilstede) og deres sønn; Oskar Nybø.  Den 4. på 
bildet er en venninde; Nina Sørsdal Sommerro.  Disse 4 var de som 
administrerte hele TV-aksjonen i Heggedal.   

TV-aksjon på Heggedal skole fredag 16. okt. 

Salg av elevarbeider på 4 trinn innbrakte kr 7.541 

1.trinn - Pølsesalg - kr 2 510 
2.trinn - Salg av leker -kr 3 490,50 
3.trinn - Salg av spill og bøker - kr 4 201 
4.trinn - Salg av elevarbeider - kr 7 541 
5.trinn - Salg av sveler - kr 3 019 
6.trinn – Kafeteria - kr 9 885 
7.trinn – Hovedlotteri – kr 2 981  
Gymsal – kr 1 298  

Driks - Kristian – kr 332  
Chello – Fredrik – kr 301  
Dans – Daniel – kr 407  
Film – kr 698,50   
Personalet - kr  2 640

Heggedal skole har greid den imponerende 
sum lik kr 39 304,50, som gikk inn i Asker 
sitt bidrag til TV-aksjonen CARE 

Bilder fra TV-aksjonen 
på Heggedal barneskole 

fredag 16. okt. 

Rute 10 Rute 33 + Rute 30 del a 

F.v. Ivar Kristensen med barna; 
Emma 9 år og Oda 13 år og 
venninden Silje Hyttebakk.

F.v. Elia Hatlen og Aslak  
Gloakmut Dalen

F.v. Tor Samuelsen (gift med 
Laila) og hans dattersønn; 

Oscar Nybø.
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Det opplyses også fra TV-aksjonens ledelse i Asker, at 
totalbeløpet fra Heggedal ligger blant de beste lokal- 
områdene i kommunen, og spesielt innsatsen fra skolene 
i Heggedal er meget bra.  Heggedal berømmes også for 
at de utvidet sitt område, om vi så ikke fikk dekket alle 
rutene i år.  

Asker har i tidligere år ligget på topp i Akershus, men i 
år kom kommunen på 3. plass med kr 43,15 pr innbygger 
- riktig nok ca kr 1,50 foran Bærum.  Asker hadde totalt 
ca 1600 ruter, og av disse ble ca 80 ruter stående udekket.  
Men TV-aksjonens ledelse i Asker tror at potensialet er 
større i Asker, så kanskje Asker igjen kommer opp på 1. 
plass i Akershus neste år.

Tekst, bilder og layout: Stein - stein.berge@c2i.net

Fin oppslutning med  130 bøssebærere, over halvdelen var barn - og begge   
skolene hadde egne, flotte aksjoner noen dager før innsamlings-søndagen  

TV-aksjon på Hovedgården ungdomsskole fredag 16. okt. 

Rute 28 

F.v. Astrid Ramdal og  
Elisabeth Ramdal 

Rute 23, 24 og 25 

De voksne; Christin Ulleberg og 
Mariana Hansen.   

Barna fra venstre; Simen,  
Marcus, Steffen og Ida.

Rute 32 

Lena (mamma) og Simon  
Grønbeck Karlsen 

Rute 30 del b 

Bestemor Laila Samuelsen 
sammen med barnebarna; 

Helene (7 år) og Mina (5 år).

I kø for å få tildelt sin rute 

Fem gutter i åttende klasse på Hovedgården ungdoms-
skole i Heggedal, sto opp klokken 5.00 om morgenen for 
å tyvstarte tv-aksjonen. Disse fem initiativrike guttene 
hadde denne morgenen bakt kaker og boller.  Bildet til 
høyre viser salget i Asker sentrum, og det viser de 5 gut-
tene på høyre og 2 av jentene i klassen på venstre side. 
Godbitene har de solgt til forbipasserende utenfor 
Trekanten senter i Asker.  Da Budstikka møtte guttene 
fire-fem timer senere, hadde de allerede solgt for om-
kring fem hundre kroner.  Eivind Buvald forteller at de 
de har hatt om Afrika på skolen i to dager. Der har vi hatt 
forskjellige aktiviteter. Vi har smakt afrikansk mat, lært 
magedans, laget afrikanske masker og sett film om hvor 
urettferdig mange afrikanske barn har det. Ikke alle får 
for eksempel lov til å spille fotball, sier guttene. 

 

På spørsmål om gutta er gode til å bake svarer de:
Ja, det lærte vi i heimkunnskap i sjette klasse, svarer gut-
tene.  Og i kveld skal vi ha konsert på skolen.  Inntektene 
fra inngangspenger og matsalg går til Care.  
Og jeg skal være med på konserten!, sier Hamed Mousavi

Medelevene Stine Svee (t.v.) og Rikke Emilie Knutsson møtte 
opp til kakeselgende Heggedals-gutter (fra venstre) Ola 
Oftedal Loennechen, Sander Rasmussen, Vebjørn Almaas, 
Eivind Buvald og Hamed Mousavi.

16. okt om kvelden hadde 
HUS en kjempekveld 
med flere band, en dan-
segruppe - og fullt trøkk.
Mer om dette kommer på 
side 22. 
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Konsertkveld i forbindelse med 
innsamlingsaksjonen på 
Hovedgården Fritidssenter
I Uke 42 hadde Hovedgården Ungdomsskole internasjo-
nal uke som bygget opp mot en innsamlingsaksjon til bi-
standsorganisasjonen CARE på fredag 16 oktober. Mange 
av ungdommene ved skolen, fra alle trinn, var i den for-
bindelse med på å organsisere en konsertkveld på Hoved-
gården Fritidssenter, hvor de stod for lyd og lys, servering, 
PR og all underholdning. Alle pengene som kom inn for 
maten og i inngangen gikk til CARE. 

På scenen stod flere både ny-
etablerte og mer erfarne band. 
Murstein rocka igang kvelden, 
etterfulgt av Litle big Maestro, 
Felix og Awakening. En gjeng 
med jenter fra 9 trinn bidro 
med nydelig sang og jentene på 
10 trinn danset en scene fra en 
musikal. Konfransier for kvel-
den var 10 klassing Synne Har-
deland Ihle.

Det ble en fantastisk kveld med 
flott underholdning og mye 
varme, takket være engasjert 
og aktiv ungdom.

yes   we   care

hilsen
Lisa Lærum Åslund, Heggedal Fritidssenter
Lisa.Laerum.Aslund@asker.kommune.no
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35 år med Lions i Heggedal
I år kan Lions Club Heggedal se tilbake på 35 år virksomhet. I og med at 
klubben stort sett har hatt rundt 30 medlemmer, er det sikkert mange heg-
gedøler som ikke vet hva den driver med. Derfor har Heggedalsposten tatt 
en prat med han som dette året er president i klubben, Tom Sletner.

– Hva vil du si er det viktigste arbei-
det Lions Club Heggedal har gjort i 
løpet av disse årene?
– Lions Club Heggedal ble stiftet i 
1974 etter to års forberedelser. Fad-
derklubb var LC Asker. Vi arbeidet i 
den første tiden for å finne et godt fun-
dament for vår virksomhet og jeg hus-
ker at vi - før vi kom ordentlig i gang 
som klubb - hadde en innsamling av 
klær i Heggedalsområdet.  Disse ble 
sendt til Kypros som jo hadde startet 
en innbyrdeskrig på det tidspunktet. 
Av større prosjekter i løpet av disse 
35 årene kan nevnes Heggedal Motor-
klubb som har fått sitt eget hus i Heg-
gedalsbakken, finansiert og bygget 
på dugnad av oss. Et annet prosjekt 
er bygging av døvblinde-senteret på 
Eikholt/Konnerud, der vi produserte 
og solgte 54.000 eksemplarer av ”Eik-
holt-platen”, en samleplate med 12 
kjente artister. Dette innbrakte netto 
1,2 mill, nok til å finansiere senterets 
terapi-svømmebasseng. Men det al-
ler viktigste er nok at vår Lionsklubb 
neste år har arrangert ”Kulturdagene” 
på Hovedgården i 30 år. Dette medfø-

rer mye arbeid gjennom hele året, og 
vi er derfor veldig glade for å kunne 
konstantere suksess og fremgang år 
for år. I tillegg har arbeidet med kul-
turdagene forsterket klubbmedlem-
menes samhold og gjort oss mye mer 
kjent i nærområdet. Vi deltar også i 
store fellesarrangementer som ”Røde 
fjær”, Tulipanaksjonen etc.

– Jobber klubben mest for store pro-
sjekter, eller kommer noe også lokal-
samfunnet til gode?
– Jeg synes vi gjør mye lokalt. Vi 
arrangerer underholdning for pen-
sjonister i nærmiljøet, støtter lokale 
foreninger og hjelper skoler både med 
IT-utstyr og holdningsskapende un-
dervisningsopplegg.

– Lions kulturdager har altså 30-års-
jubileum til sommeren. Har du noen 
spesielle ønsker for dagene?
– Jeg må nesten si: Fint vær ! Vi har 
vært heldige de siste årene, idet vi har 
aktiviteter både ute og inne. Det er 
også hyggelig at ordfører Lene Con-
radi de seneste årene har åpnet da-

gene for oss. Vi har utvidet tilbudet år 
for år og til neste år blir det mye nytt.

Vil gjerne ha nye med-
lemmer
– Er det vanskelig å bli lions- 
medlem?
– LC Heggedal har i alle år hatt et 
konstant medlemstall på ca. 30. Der-
som noen ønsker å se hva vi driver 
med, er det bare å ta kontakt med et 
av medlemmene. Det er også enkelt 
å finne oss på nettet: www.lions.no. 
Generelt gjelder regelen: ”by invita-
tion only”, men vi praktiserer å være 
veldig imøtekommende overfor alle 
interesserte.

– Noen tror at Lions driver med hem-
melige ting og er veldig eksklusive?
– Det er ingen form for hemmelighe-
ter eller liknende i  lionsklubbene. I 
Norge er det nå 13.000 medlemmer i 
mer enn 500 klubber over hele landet 
- og de gjør seg bemerket i lokalsam-
funnet. På verdensbasis er det 1,3 mil-
lioner lionsmedlemmer. De kommer 
fra alle yrker og alderssammensetnin-
gen er god. Vi ønsker at det miljøet 
vi driver vår aktivitet i skal se at vi er 
tilstede, og at vi støtter opp om lokale 
aktiviteter.

– President høres unektelig litt flott 
ut?
– Som leder av en enkelt klubb er ”pre-
sident”  nok den tittelen som er lavest 
på ”rangstigen”. En leder for et dis-
trikt (et fylke eller et større geografisk 
område) har f.eks. tittel av guvernør 
og har ansvar/tilsyn med ca 50 - 60 
klubber. Uansett titler er lionsmed-
lemmene opptatt av å hjelpe dem som 
trenger det. Jeg har vært medlem i 35 
år og er stolt over å bære lionsmerket 
på jakken, sier Tom Sletner.

President i  Lions Club Heggedal, Tom Sletner. (Foto: Kjell E. Nilsen)

Av SVEIN AURMARK
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Heggedal
Under planlegging. Nytt boligprosjekt i Underlandsveien 6-10.

Vi i Olav Thon Gruppen har jobbet iherdig med planene rundt “Thon-tomta” og har nå levert inn et 
forslag til reguleringsplan for Underlandsveien 6-10. Det har vært en positiv prosess å få etablere et 
konsept som kan gi trivsel og kvalitet til Heggedøler.  Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere for å 
skape et levende sentrum. 
 
Variasjon og miljø
Det blir et kombinert prosjekt som kan tilby både attraktive boliger og næringslokaler. Det er lagt 
stor vekt på å ivareta variasjon, miljø og aktivitet med en trafikkfri sone som for beboerne gir en 
meget god bokvalitet. 
 
Solrike arealer
Det blir solrike og luftige fellesarealer. Dette gir en visuell kontakt mot det åpne landskapet som 
avløses av en tur- og sykkelsti til/fra sentrum.
 
Flotte leiligheter
Til sammen vil prosjektet få ca. 64 stk leiligheter. Hver leilighet vil få en privat uteplass og en 
privat parkeringsplass i garasjeanlegg. I tillegg blir det opprettet gjesteparkeringsplasser.
 
“Stasjonsbyen Heggedal”
Prosjektet støtter opp om kommunenplanens målsetting om å utvikle “Stasjonsbyen Heggedal” 
som et lokalt senter sør i kommunen.

www.olavthon.no
Tlf. 23 08 00 70
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Bedrifter i Heggedal Fabrikker

Dag Henning Sæther

Firma Periode (år) Bransje
Heggedal Tændstikfabrik Produksjon av fyrstikker 
Viking Gummivarefabrikk Produksjon av kalosjer(?) 
Heggedal Uldvarefabrikk 1934 – ca. 1960 Produksjon av ullstoffer 

Einar Elverum Tekniske bedrifter Produksjon av livbåter 
Nortronic (Norsonic) ???  til 13/12-1985 Elektronikkproduksjon / lydmåleutstyr 
Ventolette  Sønnico / Tolan Ca. 1965 Produksjon av vaffeljern 
Seismikk
Elplex / Autronica (??)  Konkurs 1999? Produksjon av printkort / elektronikk 
NAF (sidebygg) Kfr. Rønningen, Gullhella 
Brødrene Udnes Slipeservice 
(sidebygg)

ca.1975 til 1980(?) Borsliping for Elplex 

Webzoo 2004-2007 Lager for akvarieforretning, flyttet til 
Vollenvn. 184 (Kiwi-bygget) 

Ikea Første lager i Norge(?) 
???? Trykkeri
Perstorp Til 1975/1980(?) Plastindustri 
Thomas Sørensen plastproduksjon 
Haaland og Hamre 1980-1989(?) Innredninger, skolemateriell, kart 
Knut Åmot Agenturer (sidebygg) Lekeapparater, ramper 
Stokkeland 1963 Produksjon av klær 
Fossli 1980-1999 Blikkenslager
SR Automasjon Solgt til Elma Elektro 
Harry Fjeldstad Verksted for biler (i fyrhuset) 
NAF Verksted for servicebiler 
Procon Flyttet til Blakstadmarka 
M-trade
Ivar Kvalø 
InPro
AS Betongsprengning 
Tommy Bech 

Bedrifter som er i fabrikken idag: 
Seemix Sound Prod av miksepulter for lyd 
Nogusra Fra 1961 Raffinering av edle metaller 
Fabrikken Asker Kunstskole 
Chem-Tec
Ace Collection 
Medievekst as 
Studio Transbevissthet Kurs i Sjamanhealing 
Sentinel Innova/Agencies Møkleby Teknisk konsulentvirksomhet 

Fystikkeske fra Christiania Tændstikfabrik i 
Heggedal. Den eneste som eksisterer?

Stemplingsmaskinen fra Heggedal stasjon

Kjeksbokser fra Sætre Kjeksfabrik

Klenodier...
En entusiastisk Espen Tandberg 
meldte for en tid tilbake at han 
har sikret seg noen unike lokal-
historiske gjenstander (bildene 
over). Fyrstikkesken fra Christia-
nia Tændstikfabrik er sannsyn-
ligvis den eneste som eksisterer. 
Billettmaskinen fra Heggedal 
Stasjon er ikke digital, og Kjeks-
boksene fra Sætre er verd sin vekt 
i gull. Vi gratulerer!

Kan du hjelpe?
I Heggedalsposten nr. 2-2008 etterlyste vi navn 
på bedrifter som har holdt til i Heggedal Fabrik-
ker. Vi fi kk fl ere svar, og dessuten dukket det opp 
en artikkel fra ”Heggedalsavisen” fra februar 
1993, som fortalte om bedriftene i fabrikken på 
det tidspunktet.
Vi prøver å samle inn litt fakta om hver av 
bedriftene, og ønsker å komme i kontakt med 
personer som har hatt jobb ved bedriftene 
på lista, eller vet om noen som har hatt jobb 
der.
Har du noe å bidra med? 
Send en melding til d-hen-sa@online.no, eller 
ta kontakt på tlf. 977 40 617.
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BEDRIFTSPRESENTASJONER
lages i samarbeid med bedriften.
1 side kr 5.000   -   2 sider kr 8.000

Faktura sendes pr post etter at bladet er distribuert.  
Betaling til: Heggedalsposten, Boks 96, 1380 Heggedal
Konto: 2220.16.01332

ANNONSER 1 gang Alle nummer
  i et år (-20%)
1/1 siste side:  5.000     4.000
½ siste side:   3.000     2.400

1/1 side inne i bladet:  4.000     3.200
½ side inne i bladet: 2.500     2.000
¼ side inne i bladet: 1.500     1.200
1/8 side inne i bladet:    900        720

Priser for annonser og 
bedriftspresentasjoner i 
Heggedalsposten i 2010

Pianostemmer - 
rimelig og dyktig

tlf. 67 13 95 18

Noen av de ansvarlige for avdeling ”husgeråd” under forberedelsene til 
Heggedal og Blakstad skolekorps’ høst-loppemarked. Det ble rekord, med 
en brutto omsetning på 335.000 kr.

Rekordomsetning

Vakker sang og fl ygelspill ved 
Piano-Soprano 

Tirsdag 1. oktober var Kristin Lunde og Berit Walaas 
og underholdt oss med vakker sang og fl ygelspill i stor-
stua. De var her i høst en gang med ”slagerparaden” 
og denne gangen var det ”En hyllest till komponisten 
Kristian Hauer”. Han skrev slagere, fi lm-, operette- og 
scenemusikk og barnekomedier. 

De sang kjente slagere som bl.a. ”Gudskjelovkvelden”, 
”Blåklokker” og avsluttet med ”Når kastanjene blom-
strer i Bygdøy alle.” 

Kristin Lunde (til venstre) og Berit Walaas (sang)
Tekst og foto: Øistein Yggeseth
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Slemmestadveien
Fører fram til Slemmestad i Røyken. Slemmestad 
er opprinnelig et gårdsnavn. Gården ligger ved 
Bøbekkens utløp i fjorden. Bekken ants å ha hatt 
navnet Slima. Den er skitten og leirete ved utløpet. 
Helt fram til 1600 ble nevnet skrevet Slimestad.

Kloppedalen.
I Kloppedalen var det i gamle dager bro eller klopp 
over bekken som rant ut i Gjellumvannet på dette 
sted.

Kilde: ”Veinavn i Asker”, 1979
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På svensk Wikipedia kan du lese om denne for oss helt ukjente komponisten fra 
Heggedal. Han er så ukjent at han ikke er nevnt i leksikon, musikkbøker eller andre 
steder. Wikipedia er åpent for alle - også humorister!

Franz Josef Weern
Från Wikipedia

Franz Josef Weern, född 2 juni 1812 i Heggedal, Norge, död 17 mars 1902 i Christiania, var en norsk tonsättare.

Den norske kompositören Franz Josef Weern bidrog starkt till att återskapa den Heggedaliska identiteten. Heg-
gedal hade sedan medeltiden existerat i skuggan av Asker och Drammen. Under 1800-talet ville man frigöra sig 
och skapa en ren Heggedalisk identitet. Det Heggedaliska språket rensades från det riksnorska, drammenska och 
vollenska. Författare och kompositörer knöt an till den Heggedaliska historien och lyfte fram det som ansågs vara 
typiskt Heggedaliskt. Två nationella drag präglar Weerns musik och gör honom till en nationalromantiker, den 
norska folkmusiken och den Heggedaliska naturen. Fjordar, fjäll och de stora vidderna i Gjellum, rytmen från den 
Heggedaliska folkmusiken vävdes in i Weerns verk. Hans verk kom även att lanseras som en egen norsk musik. 
(Per Höjeberg)

Musik  [redigera]
Några av hans mest kända verk är musiken till Waldemar Nielsens pjäs Vordene Sumarnatt (där bl.a. Trultevisa 
ingår), Hausten (op.34) och pianokonserten i a-moll (op.16).
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I mangel av noe godt jule-
stoff, bringer vi forsiden 
på Heggedalsavisens 
julenummer fra 1992.
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Åpningstider:
Mandag  7 - 14
Tirsdag langåpent 7 - 19
Onsdag  7 - 17
Torsdag  7 - 17
Fredag  7 - 17
Lørdag           10 - 16
Søndag           11 - 16

Tel. 95 45 44 14

Stedet i Heggedal for kaffe latte, 
økologisk kaffe og nystekte boller

Lekre kjoler fra Container,
Vila, Grønnbæk Design m.m.

Julegaver til hele familien
Gaveide: 

250gr. nymalt kaffe og ass. sjokolade 
nå 156,-

Nye varer hver uke.                                      www.heggedalstasjon.no

PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

Rask og rimelig service! Åpnet til sent på kvelden...

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

T E K N O S E R V  
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 
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